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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                                                                       
  

بـر آن اسـت   كه هجدهمين جلد از سلسله گزارشات آب در آئينه مطبوعات مي باشد كه مجموعه حاضر 
ها فقط آنچه كه در قالب ارايه اخبار،  و سايت ها با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامه

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

 روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيار كارشناسان و محققين قرار داده تا نمـايي كلـي از وضـعيت   
هر چند صحت و سقم اطالعات به . موجود و مشكالت و كمبودها در بخش آب و منابع طبيعي را نشان دهد

وليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف انـدك تـالش شـده    . گردد منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي
 ر اهميت و حساسيت جامعـه نظر از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگ اي تنظيم شود كه صرف مجموعهاست تا 

  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد
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 - بخش شد؟ چطور نجات يمرهسد س/ در خوزستان  يداز بحران جد يريجلوگ يبرا ياقدام ضربت

  01/02/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

خود  يها دولت، خانه ياز سو شان يفعدم مشخص شدن تكل يلدل به يازدهمكه در دولت  روستايياني

نحوه  يفتكل نييدولت دوازدهم و تع يكبارهرا ترك نكرده بودند، با ورود  يمرهمخزن سد س يدر انتها

  .شدند ييجا آماده جابه ييان،روستا ينو منازل ا ها ينزم يداريخر

  بخش شد؟ چطور نجات يمرهسد س/ در خوزستان  يداز بحران جد يريجلوگ يبرا يضربت اقدام

و لرسـتان و   يـالم در حدفاصل دو اسـتان ا  يمرهسد س يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

كـه   يياحـداث شـده و از آنجـا    يمرهرودخانـه سـ   يرو شهر به شهرستان دره يربشمال غ يلومتريك40

 98 ينفـرورد  هـاي  يالبسـد در سـ   ينباالدست رودخانه كرخه است، ا يمرهرودخانه س يزحوضه آبر

  .در كاهش خسارات لرستان و كاهش بحران خوزستان داشت ينقش مؤثر شورغرب ك

  

  98 هاي يالبس يآمادگ يمخزن سد برا يريتمد* 

، تـراز  1398 يندر فـرورد  آسـا  يلسـ  يهـا  گرفته در خصوص بـارش  صورت هاي بيني يشتوجه به پ با

 يليـون م 273حجـم   متـر و بـه   7.6 يـزان م نوبـت بـه   يـك در اواخر سال گذشـته در   يمرهمخزن سد س

مترمكعـب كـاهش    يليـون م 130 يبـي حجـم تقر  متر و به 2.5حدود  يزانم مترمكعب و در نوبت دوم به

  .يافت

 يمرهسـد سـ   يسـنج  باران يستگاهدر ا متر يليم 93.5برابر با  يبارش 1398 ينفرورد 7تا  4 يروزها در

 يـزان م بـه  يمرهبه مخزن سد سـ  يورود يكپ يدب ي،و در زمان بارندگ ينفرورد 5ثبت شد كه در روز 

  .بود يهمترمكعب بر ثان 831
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در بـازه   يمرهع تراز مخزن سـد سـ  موجب شد تا در مجمو يمرهبه مخزن سد س يالبورود س استمرار

كه قبالً انجام شده  يكه با توجه به كاهش تراز يابد يشمتر افزا 2.4ماه برابر با  ينفرورد 7تا  4 يزمان

 يليونم 128 وردبا مجموع آ يالبيكنترل و باعث شد س يالب،در س يمرهآورد رودخانه س يخوب بود، به

  .يردسد آرام گ يندر مخزن ا) يانتبرابر حجم مخزن سد ل1.5 يباًتقر(مترمكعب 

  

  يمرهبزرگ در مخزن سد س يالبيمهار س* 

مهـار   يمرهتوسط سد سـ  يهمترمكعب در ثان 3080 يبا دب يالبيس ين،فرورد يانهم يدر روزها همچنين

به مخزن سد كرخه  يرسراز يبه حجم آوردها شد، يسد مهار نم يندر مخزن ا يالبس ينشد كه اگر ا

  .كرد يم يحساس و بحران يشاز پ يشسد را ب ينضاع ااضافه شده و او

وجود " ينكها يانخصوص، با ب يندر ا يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرعاملمد يمراد بهروز

ـ   ياصل يها از سرشاخه يكيدر  يمرهمخزن سد س  يالبدر مهـار سـ   بـديلي  يرودخانه كرخه، كمـك ب

در غـرب كشـور، سـد     يرسابقه اخ كم يها ه به بارشبا توج: ، گفت"است يزحوضه آبر يندر ا يجار

سـد را كنتـرل و    ينا يزباالدست حوضه آبر هاي يالباز س ييتوانست حجم باال يالمره در استان ايمس

  .كند يريلرستان و خوزستان جلوگ يها مخرب به استان هاي يالباز ورود س

 يمرهدر محل سد سـ  ييعوامل اجرا يهكل سال، با حضور ييابتدا يامدر ا يرون يربا دستور وز: افزود وي

  .يمسد شد ينبه ا يورود يمترمكعب 3080 يجوانب امر، موفق به كنترل دب يتمام يو بررس

 شـد،  يمهار نم يمرهچنانچه حجم آورد آب در سد س: عنوان كرد يمرهبا اشاره به آورد رودخانه س وي

مشـكالت و   رود، يشـمار مـ   آن بـه  سـت د يينسد پـا  ينو سد كرخه كه آخر دست يينبا ورود آن به پا

  .خورد ينوروز رقم م ياما يالتمردم خوزستان در تعط يبرا يسخت يروزها

بـا توجـه بـه    : اشـاره كـرد و گفـت    يالبقبل از وقوع س يمرهدر مخزن سد س يتظرف يجادبه ا مرادي
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كـه بـا    يمآورد يينامتر تراز مخزن را پ 10 يزانم در اسفندماه سال گذشته به ير،اخ يها بارش بيني يشپ

  .شد يجاددر مخزن ا يالبمهار س يبرا يتمترمكعب ظرف يليونم 400اقدام، حدود  ينا

  

  خوزستان يتبه وضع يشترب يرسان كمك يبرا يراهكار ضربت* 

ـ  10حـدود  (مـاه   ينفرورد يكو  يستب يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل ) يشروز پ

از ( يمرهتـراز مخـزن سـد سـ     يشو افزا يفن يداتبا اعمال تمه توان يدر حوضه كرخه م: اظهار داشت

 ازكرد كـه پـس    يجادموقت ا يرهذخ يگرمترمكعب د يليونم 400 يزانم به) 716تا تراز  708 يتراز فعل

 يـه در فرصـت مناسـب تخل   يمره،به سد س يحجم متناسب با كاهش ورود ينا يالبفروكش كردن س

  .شود

بحـران   يريتمـد  يهماهنگ يدر جلسه شورا يزن يرون يروز يان،كه رضا اردكانماه بود  ينفرورد بيستم

منظـور   بـه  يمرهآب در سـد سـ   يحجم نگهدار يشافزا يوزارتخانه برا ينا يماستان خوزستان از تصم

  .كاهش فشار بر سد كرخه خبر داد

مخـزن سـد    اچـه يدر يشـده در انتهـا   واقع يروستاها يها و خانه ها ينعلت عدم تملك زم واقع به در

 يليونم 400اندازه  به يمرهدر آن موجب شده بود كه سد س يجار يروستاها و زندگ ينوجود ا يمره،س

 يـن شود، تا آب بـه ا  يريخود آبگ يتكمتر از ظرف) مخزن سد كرج يتحدوداً دوبرابر ظرف(مترمكعب 

  .لطمه نزند ييانروستاها و روستا

خود  يها دولت، خانه ياز سو شان يفدم مشخص شدن تكلع يلدل به يازدهمكه در دولت  روستايياني

نحوه  يفتكل ييندولت دوازدهم و تع يكبارهرا ترك نكرده بودند، با ورود  يمرهمخزن سد س يدر انتها

 يليـون م 400صـورت   يـن شـدند و بـه ا   ييجـا  آمـاده جابـه   ييان،روستا ينو منازل ا ها ينزم يداريخر

  .شد يسرم يمرهمخزن سد س ياچهدر يانتها يريبا آبگ يشترب يرهذخ يتمترمكعب ظرف
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منظور  كار، به ينكاسته شده و ا دست يينآب به مخزن سد كرخه در پا ياز ورود يري،حجم آبگ ينا با

  .مؤثر بود ياردر خوزستان بس يداز بروز بحران جد يريجلوگ

منازل و  يدخر يفكلت يينبا محاسبه و تع يالبيس يطكه دولت دوازدهم كه در شرا ينجاستمهم ا نكته

كـرده، هرچـه    يمرهمخـزن سـد سـ    ياچهدر ياز انتها ييجا آنها را مجاب به جابه ييان،روستا هاي ينزم

ها و اتمـام   يالبرا انجام دهد تا با فروكش كردن س ييانروستا ينخود نسبت به ا يزودتر تعهدات مال

كشـور،   يادار ير چرخه بوروكراسو مطالباتشان د ييانروستا ينكشور، ا خيزي يلپرالتهاب س يروزها

  .سپرده نشوند يبه فراموش
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ـ »  يلاطلـس سـ  « كننـدگان  يهانتقاد ته خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - بـه هشـدارها   تـوجهي  ياز ب

01/02/1398  

  

توسـط   1385در سـال   يلاطلـس سـ   ييمرحله ابتدا ينكهبا اشاره به ا يلمسئول طرح اطلس س يمجر

 يهـا  بر اساس نقشه: شده بود، گفت يلبعد تكم يها شده و در سال يهته يزداريپژوهكشده خاك آبخ

 تبا دوره بازگشـ  يلشده بود كه در صورت وقوع س بيني يشقال پ دختر، معموالن و آق پل يلگيرپهنه س

  .رود يآب م يرز يفعل ياز مناطق مسكون ييها ساله، بخش 50

از اطالعـات و   يا شامل مجموعـه  يلاطلس س ينكهبا اشاره به ا يسناوگو با ا پرهمت در گفت جهانگير

 يـن ا: گفـت  دهد، ينشان م يلگيرس يها را به همراه خطر و پهنه يلها است كه مشخصه و ابعاد س نقشه

ها، مراتع  و به سازمان جنگل يهته يزداريهشكده حفاظت خاك و آبختوسط پژو 1385اطلس در سال 

  .داده شد يلدهنده تحو كشور به عنوان سفارش يزداريو آبخ

 يمايبـه عنـوان طـرح سـ     يلاطلس سـ  ينكها يانبا ب يزدارياستاد پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ اين

عـوارض   يـت، جمع ي،ارنـدگ ب يل،س يش،فرسا ي،كاربر يتدهنده وضع كشور، نشان يزآبخ يها حوضه

آب،  هـاي  بنا به درخواست و سفارش سـتاد توسـعه فنـاوري   : ها است، اظهاركرد حوضه …و  يعي،طب

مـورد   يلاطلـس سـ   ي،جمهور ياستر يو فناور يمعاونت علم يستز يطو مح فرسايش ي،خشكسال

  .منتشر شد 1394رواناب در سال  يها از جمله آستانه يقرار گرفت و با اضافه شدن موارد يبازنگر

با دقـت   يزآبر يها حوضه يبا تمركز رو يلاطلس س يلتكم: ادامه داد يلمسئول طرح اطلس س مجري

 يطو محـ  يشفرسـا  ي،آب، خشكسـال  هـاي  يبا سفارش ستاد توسعه فنـاور  1394باال در سال  يمكان

 يـزداري توسط پژوهشـكده حفاظـت خـاك و آبخ    ي،جمهور ياستر يو فناور يمعاونت علم يستز

هـا، مراتـع و    بـه سـتاد مـذكور و سـازمان جنگـل      1397آماده و در سال  1396ن سال ياروع و در پاش
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ستاد بحران كشور از پژوهشكده حفاظت خاك  يسرئ يددر بازد ينهمچن. داده شد يلتحو يزداريآبخ

بـه اطـالع او    يلگيرسـ  يهـا  و پهنه يلاطلس س يياتجز -انجام شد  1396كه در سال  - يزداريو آبخ

 يهـا  كشـور و بخـش   يجآمـوزش و تـرو   يقات،اطلس در سازمان تحق ينا ينها،بر ا ونافز. سانده شدر

  .شد ييدر سال گذشته رونما يلدر اردب يزداريآبخ يمل يشدر هما يلمختلف اطلس س

 يـر بـه ز  يالبيسـ  يطرودخانه است كه در شرا يماز حر يا محدوده »يلگيرپهنه س« ينكها يانبا ب پرهمت

پلدختر، معمـوالن و   يساله در محدوده شهرها 50 يلس يبرا يلگيرپهنه س يرتصاو: گفت رود، يآب م

خطـر   ضدر معـر  يفعل ياز مناطق مسكون ييها كه بخش دهد ينشان م 1385قال برگرفته از نسخه  آق

 يـه منـاطق ته  يـن ا يبـرا  85از سال  يلگيرپهنه س يها ساله قرار دارند و نقشه 50با دوره برگشت  يلس

  .بودشده 

  
  قال ساله در آق 50 يلگيرس پهنه
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  ساله در محدوده معموالن 50 يلگيرس پهنه

   

  
  دختر ساله در محدوده پل 50 يلگيرس پهنه
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اطلس  ينكهبا اشاره به ا يلمسئول اطلس س يو مجر يزدارياستاد پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ اين

آمـوزش و   يقـات، سازمان تحق يزداري،و آبخها، مراتع  سازمان جنگل ياردر اخت يصورت رسم به يلس

و  يدفتر حوادث وزارت جهاد كشاورز ي،جمهور ياستر يو فناور يمعاونت علم ي،كشاورز يجترو

: قرار گرفته است، گفت يروو وزارت ن يرمترقبهحوادث غ يسازمان مل ياردر اخت يرسم يرغ صورت به

انجـام و   يخـوب  ققان كشور رسالت خود را بـه اوصاف مح ينبا ا. گذرد يسال م 13از آن موقع تاكنون 

 هـا  بخانـه دكـور در كتا  ياطالعات برا يناست كه مگر ا ينا ياند و سئوال اصل الزم را داده يهشدارها

  اند؟ قرار گرفته مهري يشده بود كه تا به امروز مورد ب يهته
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 يـه خطـر تخل در معـرض   يروسـتاها / يستانبه س يالبورود س يتوضع يناز آخر يمگزارش تسن

  01/02/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - شدند

  

از سـمت   يالبسـ  يعيدر كشور افغانستان موجب شده حجـم وسـ   يراخ يروزها  يبارندگ يادز حجم

  .شود يستانروانه منطقه س يرمندرودخانه ه يقافغانستان از طر

  شدند يهدر معرض خطر تخل يروستاها/ يستانبه س يالبورود س يتوضع يناز آخر يمتسن گزارش

در كشـور افغانسـتان موجـب     يراخ يروزها  يبارندگ ياداز زابل، حجم ز يمتسن يگزارش خبرگزار به

  .شود يستانروانه منطقه س يرمندرودخانه ه يقت افغانستان از طراز سم يالبس يعيشده حجم وس

در منطقـه   يـر اخ يو بلوچستان در روزهـا  يستانبحران استان س يريتستاد مد يرابطه اعضا ينهم در

الزم را جهـت كـاهش    يرجلسـات متعـدد تـداب    يلچند روز با تشك ينا ياند و ط مستمر شده يستانس

  .اند يشيدهاند يستانبه منطقه س يورود يالباز س يناش يخسارات و خطرات احتمال

كه صبح امروزبر اثـر   ياما از صبح امروز شدت گرفت به نحو يستانبه منطقه س يورود يالبس حجم

داشك بـا   يشد و روستا يبنقطه تخر ينچند ياتكبر رودخانه ن يلس يحفاظت يوارهد يالبس يشافزا

 نعتيروستا در شهرك ص ينا يرا گرفت كه در ادامه اهالرا آب ف يرمندخانوار از توابع شهرستان ه 35

هـا همچنـان در معـرض     اطـراف رودخانـه   يروستاها يالبس يشاسكان داده شدند، اما با افزا يرمنده

  .قرار دارند يالبس يجد

  

  يستاندر س يشدن دو محور مواصالت مسدود

در  يمروزن يكه بخشدار مركزمنجر شد  يرمنده -يمروزدر ادامه به مسدود شدن محور ن يالبس وقوع

دارد اما ضـلع   يانباز است و تردد در آن جر يمروزشهرستان ن يتمام محورها: رابطه اظهار داشت ينا
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 مسـدود  يمحور تـا اطـالع ثـانو    ينآب شده و ا ياندچار طغ ياتكن يرمس  يرمنددر شهرستان ه يغرب

  .است

اظهـار   يموگـو بـا خبرنگـار تسـن     در گفـت  يززابل ن يا و حمل و نقل جاده ياداره راهدار يسرئ عالي

 يوناز جملـه كـام   ينسـنگ  يـه نقل يلآب، تـردد تمـام وسـا    يحجـم ورود  يشبا توجه به افـزا : داشت

  .ستپل نهراب ممنوع ا هاي يهفشار بر پا يلدر محور زابل به زاهدان به دل يلراتوبوس و تر يونت،كام

 يسرودخانه مسـدود شـد كـه پلـ     يانه علت طغدوست به زابل ب يب يب يدر ادامه محور فرع همچنين

  .كنند يمحور خوددار ينراهور از مردم درخواست كرد از حضور در ا

  

  يمروزها در شهرستان ن دستگاه باش آماده

ادامـه   يسـتان افغانستان به سمت منطقـه س  يالبورود س: اظهار داشت يزن يمروزن يفرماندار سرپرست

  .باش كامل هستند هم در آماده يمروزدر ن يامداد يها دارد و مسئوالن و دستگاه

  

شهرسـتان   يـن در ا يروز قبل انجام شده، تاكنون خسارت ينكه از چند يبا اقدامات: افزود ينيحس حاج

  .نشده است يجادا

  

  يستانس يها رودخانه يوارهاز تردد در د خودداري

و بلوچستان از  يستانس يشمال يمردم شهرها: كرد يدتاك يموگو با خبرنگار تسن زابل در گفت فرماندار

  .كنند يها و انهار خوددار رودخانه هاي يوارهشدن به د يكنزد

 يـواره چند نقطـه از د  يالبحجم س يشاز شب گذشته با توجه به افزا: هشدار گفت ينا يانبا ب گنجي

ها از بروز خسارت بـه روسـتا   يامداد يروهايكه با همت  مردم و ن يببه دفعات تخر ياتكرودخانه ن
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  .شد يريجلوگ

آالت  يندسـتگاه ماشـ   120 يـت شده، از فعال ييدر زابل شناسا يزشش نقطه حادثه خ ينكها يانبا ب وي

  .ها خبر داد به رودخانه ياستحكام بخش يبرا ينسنگ

هـا  كانـال هـا و انهـار نداشـته       رودخانه يهدر حاش  يتردد و توقف يچاز مردم منطقه خواست به ه وي

  .يستن يمنا يها خشكسال ها به علت سال رودخانه ييوارهاباشند چون د

قـرار   يلدر خطر سـ ) يمياد(يمروزو باال آمدن آب، شهرستان ن يالبس يانبه دنبال جر  يزامروز ن عصر

  .عازم منطقه شدند ينآالت سنگ ينگرفت و ماش

  

  يستن ينگران يجا يستانبه س يالبورود س براي

به منطقـه   يالبورود س يطاز شرا يدبازد يهز ظهر امروز در حاشبعد ا يزو بلوچستان ن يستانس استاندار

كشـور   يالبمهار و ورود سـ  يبرا يگونه نگران يچه يجا: در  جمع خبرنگاران اظهار داشت يستانس

  .وجود ندارد يستانافغانستان به سمت منطقه س

در حـال   يمترسانت 3.90و ارتفاع  يهمترمربع بر ثان 500آب با حدود دو هزار و  ينكهم ا: گفت موهبتي

  .است يستانورود به منطقه س

و  يامـداد  يهـا  شده است و تمام دسـتگاه  ييشناسا يستاندر منطقه س يزنقطه حادثه خ 31: افزود وي

  .هستند يالباز خسارت و مهار س يريدر حال جلوگ يياجرا

هـامون اسـت، ابـراز    ها و تاالب  شدن به سمت رودخانه يتدر حال هدا يالبس ينكها يانبا ب استاندار

در منطقـه   يو دامـدار  يدشن و رونق ص يها از طوفان يريجلوگ يآب بتوان برا ينكرد از ا يدواريام

  .بهره برد

شهرسـتان   يشده به جز چند روسـتا  يجادا هاي يآمادگ: و بلوچستان خاطرنشان كرد يستانس استاندار
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شـدند،   يهفتند و همه ساكنان آنها تخلدر معرض خطر قرار گر يالبس يافتنكه امروز با شدت  يرمنده

  .نكرده است يجادا يدر حال حاضر مشكل جد يالبس ينا

و بلوچستان آغاز شـده،   يستانبحران س يريتماه گذشته اقدامات ستاد مد يكاز  ينكهبا اشاره به ا وي

د بـا  خـو  يكرد و از مردم خواست به همكار يدبحران استان تاك يريتستاد مد يهمه اعضا يبر آمادگ

  .ستاد ادامه دهند و به هشدارها توجه كنند ينا
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خبرگـزاري   - پـر شـد   يـران ا يدرصد مخازن سدها 78ير؛ قرن اخ يمن يسال آب ينتر در پربارش

  02/02/1398ايسنا مورخ 

  

 يدرصـد  63كشور با رشد  يآب سدها يرهذخ يزانباعث شده تا م يجار يمناسب سال آب هاي بارش

 يزمخازن سدها ن يتدرصد از ظرف 78و  يدهمترمكعب رس يلياردم 39از  يشنسبت به سال گذشته به ب

  .پر شود

اسـت كـه    يدهرسـ  يليمترم 314ون به تاكن يجار يسال آب ياز ابتدا ها يبارندگ يزانم يسنا،گزارش ا به

 209(بـا   يسـه درصـد و در مقا  161مـدت مشـابه سـال گذشـته     ) يليمترم 120(با  يسهرقم در مقا ينا

موجب شده  ها يبارندگ يشيروند افزا. داشته است يشدرصد افزا 50مدت متوسط بلندمدت ) يليمترم

ـ  يسال آب ينتر پربارش يراناست تا ا  يتمـام  يربـه كنـد و حجـم بارنـدگ    خـود را تج  يـر قـرن اخ  يمن

  .كشور هم فراتر برود يرسال اخ 50 يانگينكشور از مدت م يها استان

را تجربـه   يمناسـب  ياربسـ  يتوضـع  يجار يمناسب سال آب هاي يبارندگ يرتحت تأث يزن يرانا سدهاي

 56.64مهرماه سـال گذشـته تـاكنون بـه      يكشور از ابتدا يآب به سدها يكه ورود يبه طور كنند يم

 المدت مشـابه سـ   يمترمكعب يلياردم 14.56 يبا ورود يسهرقم در مقا ينكه ا يدهمترمكعب رس يلياردم

  .داشته است يشدرصد افزا 289گذشته 

ـ    يدرصد 63آب سدها با رشد  يرهذخ يزاندر حال حاضر م اما  39از  يشنسبت به سال گذشـته بـه ب

 يخروجـ  يزانم. پر شده است يزازن سدها نمخ يتدرصد از ظرف 78است و  يدهمترمكعب رس يلياردم

سـال   يدامر نو يناست كه هم يدهمترمكعب رس يلياردم 37.55به  يدرصد 170 يشبا افزا يزاز سدها ن

  .دهد يرا م يمناسب ياربس راعيز

سد بزرگ كـه   77سد مهم، حدود  178 يانباعث شده است تا از م يجار يمناسب سال آب هاي بارش
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ـ  شوند، يكشور را شامل م يل مخازن سدهاك يتدرصد از ظرف 54 درصـد پـر شـده     100تـا   90 ينب

 يدرصـد مخـازن سـدها    83فـارس،   يجخلـ  يزحوضه آبر يدرصد مخازن سدها 92هم اكنون . باشند

 يدرصد مخازن سدها 57خزر،  يايحوضه در يدرصد مخازن سدها 59 يه،چه اروميادر يزحوضه آبر

 يدرصـد مخـازن سـدها    42هـامون و   يـز حوضه آبر يهادرصد مخازن سد 55 ي،مركز يزحوضه آبر

  .پر است يزسرخس ن يزحوضه آبر

موجـب   يـر مناسب چنـد مـاه اخ   يها در كنار بارش ماه ينفرورد هاي يالبس يرو،بر اعالم وزارت ن بنا

به  يكه ورود يبه طور يرند؛قرار گ يمطلوب ياربس يتدر وضع يزاستان خوزستان ن يشده است سدها

ن رقـم  يا. است يدهمترمكعب رس يلياردم 34تاكنون به حدود  يجار يسال آب ياز ابتدا استان يسدها

  .مترمكعب بوده است يلياردم 6تنها  يزمان ينسال گذشته در چن

استان با  يخوزستان پر است و آب موجود در مخازن سدها يدرصد مخازن سدها 95حال حاضر  در

  .است يدهمكعب رسمتر يلياردم 23از  يشبه ب يدرصد 83 يشافزا
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خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     - جـدول  + خوزستان يآب سدها يخروج يورود يتوضع ينآخر

02/02/1398  

  

  .همچنان ادامه داردروند  ينو ا يافته خوزستان در هفته گذشته كاهش يسدها خروجي

سـازمان آب و بـرق    يشـده از سـو   آمار اعـالم  يناز اهواز، براساس آخر يمتسن يگزارش خبرگزار به

 يـن ا هـا  يو با توجه به بارنـدگ  يافته خوزستان در هفته گذشته كاهش يهمه سدها يخوزستان خروج

  .يافتروند همچنان ادامه خواهد 

هـزار و   يكآب در مخزن خود  يرههزار مترمكعب ذخ 400و  يلياردم 2اساس اكنون سد دز با  ينا بر

  .است يهمترمكعب در ثان 137هزار و  يكآن  يو خروج يمترمكعب ورود 762

 436هـزار و   يكدر مخزن،  شده يرههزار مترمكعب آب ذخ 800و  يلياردم 5با  يزسد كرخه ن همچنين

  .شده است اعالم يهرمكعب در ثانمت 306هزار و  يك يزآن ن يو خروج يورود يهمترمكعب در ثان

و  يـه مترمكعـب در ثان  123آن برابر بـا   يورود شده يرهمترمكعب آب ذخ يلياردم يكبا  يزمارون ن سد

هـزار مترمكعـب آب    100و  يليـارد م 4شده و سـد گتونـد بـا     گزارش يهمترمكعب در ثان 57 يخروج

  .دارد يخروج يهمترمكعب در ثان 136هزار و  يكو  يورود يهمترمكعب در ثان 992حدود  شده يرهذخ

  يرهذخ  يخروج  يورود  سد نام

  هزار مترمكعب800و  يلياردم 5  1306  1436    كرخه

  هزار مترمكعب400و  يلياردم 2  1137  1762   دز

  مترمكعب يلياردم4  1136  922  گتوند

  مترمكعب ميليارد يك  57  123  مارون

  است يهمترمكعب در ثان ياساعداد در مق همه
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ـ  افزايد يگزارش م اين و در مقطـع   يـه مترمكعـب در ثان  902هـزار و   2كـارون در مقطـع اهـواز     يدب

  .است يهمترمكعب در ثان 772هزار و  2 يشهرستان باو

خوزسـتان همچنـان    يسدها يو خروج يگذشته باوجود كاهش ورود يدر روزها يم،گزارش تسن به

آن را  يماننـد شـادگان و روسـتاها    يديناطق جدو م يامدهن يينرودخانه كارون در مقطع اهواز پا يدب

  .كرده است يلس يردرگ
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  02/02/1398افكار نياز مورخ  -جدول+ يرقرن اخ يمماه ن ينتر پربارش

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييوز ابتدار 210شده در  بارش ثبت متر يليم 313.3مجموع  از

  .روز نخست بهار است 31سهم  متر يليم 89.3سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

  جدول+ يرقرن اخ يمماه ن ترين پربارش

منـابع آب   يريتمنابع آب شـركت مـد   يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم  يوز،گزارش افكارن به

سـال   ييروز ابتـدا  210( 98 ينفـرورد  ويكم يتا س 97از اول مهر  يجو هاي يزشر ارتفاع كل يران،ا

  .است متر يليم 313.3بالغ بر ) يجار يآب

و  يشدرصد افزا 50) متر يليم 208.9(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشصد افزادر 162) متر يليم 119.8(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 210شده در  بارش ثبت متر يليم 313.3مجموع  از

  .روز نخست بهار است 31سهم  متر يليم 89.3سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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 يدرصـد  30؛ نقـش ابرهـا نـدارد   يبـه بارورسـاز   يكشـور ربطـ   يراخ آساي يلس هاي يارندگب

  03/02/1398نشريه سبزينه مورخ  - ها در بهبود بارش يبارورساز

  

در : گفـت  يسـار  يعـي و منـابع طب  يلـوم كشـاورز  آب دانشـگاه ع  يگروه مهندسـ  يعلم يئته عضو

و  يـان جر يرفتـ  هـم  ينـد فرآ يم،اسـتر  زا اعم از فاز مثبت نائو، جت عوامل باران يتمام يراخ يها بارش

. برابر شـد  ينچنان با سامانه ادغام شدند كه قدرت بارش چند دست هم دادند و آن به صعود هوا دست

 يبارورسـاز  يـده كشور در اثر پد يراخ هاي يالبه وقوع سمربوط ب يعاتبا رد شا يرضا نوروز والشد

 يـن تا ا يبارش و بارندگ يجادا يتابرها، قابل يمطابق مطالعات انجام شده روش بارورساز: ابرها گفت

 يشـه كـه هم  يـن دارد؛ ضـمن ا  يور هـا بهـره   درصـد در بهبـود بـارش    35تـا   30اندازه را ندارد و تنها 

ونه كه مدنظر كارشناسـان اسـت، محقـق نشـده و امكـان بـارش در       گ درصد و همان 100 ها بيني يشپ

را مربـوط   يناگهـان  هاي يالبوقوع س يشهنوروز، ر. از نقاط مشخص شده، وجود دارد يرغ ييها محل

از  يبرخـ  هكـ  يهواشناس هاي يستگاهموضوع با رصد ا ينا: دانست و خاطرنشان كرد يماقل ييراتبه تغ

 يدهبه اثبات رس يمتماد يانآمارها در طول سال يبررس ينداشته و همچنساله در كشور  60ها سابقه  آن

  .دارد يماقل ييراتتغ ينهدر زم دار ياز تحوالت معن يتنمودارها حكا يشو پا

 ييـرات وقـوع تغ  يقاز مصـاد  يكـي  ي،سـار  يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم يئته عضو

عنـوان كـرد و بـا     گراد يهشت تا شش دهم درجه سانت يزاندما به م يانگينم يشدر كشور را افزا يماقل

 جـا  جابـه را  يآمار يعنرمال در توز يقوس يمنحن تواند يارقام با وجود كوچك بودن م ينا كه ينا يانب

دهم به جلو حركـت داشـته باشـد، امكـان وقـوع       نرمال هشت يقوس يمنحن يك يوقت: كند، ادامه داد

و بـاال و   يينپـا  ياربسـ  يبـه دماهـا   ياتفاقـات حـد   يحوروز در تشـر ن. يابد يم يشافزا ياتفاقات حد

اتفاقـات   يننمودار در اثر ا يرسطح ز يوقت: اشاره كرد و افزود يناگهان يدشد ياركم و بس هاي يبارندگ
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و خارج از انتظـار در   ينسنگ ياربس يها وقوع بارش يرنظ دهد؛ يرخ م يكند، اتفاقات حد يداپ يشافزا

مطـابق آمـار    كـه  يـن ا يحبـا تصـر   يو. يمكـه امسـال شـاهد آن هسـت     يمشابه حالت ي،سال طول خشك

 يـن دوره ا يـن و در ا داشتندبارش  متر يليم 20 يانگينم يبرهه زمان يندر ا يقبل يها سامانه يهواشناس

 ييجـا  بلندمدت، نشانگر جابـه  يانگينم يبرابر سه يشافزا: گزارش شده است، گفت متر يليم 60مقدار 

 يـانگر در كل كشور از حد نرمال ب يبارندگ يزانم يدرصد 40 يبيبوده و باال رفتن تقر يرندگبا يعتوز

  .است يمياقل ييراتوقوع تغ

   

  يمياقل ييراتمصداق تغ يگرفصول، د جايي  جابه

 كه ينبا توجه به ا: فصول عنوان و خاطرنشان كرد ييجا را جابه يماقل ييراتاز آثار تغ يگرد يكي نوروز

امـا بـه لحـاظ     شـويم؛  يمـ  يوارد اعتدال بهـار  ينفرورد يبهار اتفاق افتاده و از ابتدا ينجوماز لحاظ 

رنـگ   يعتكه طب هبود ييزموضوع در پا ينحضور زمستان است، نقطه عكس ا يانگردماها ب يهواشناس

 فصل ينا يانيم يها در ماه يحت ييزاز حضور پا يمواقع خبر يبه خود گرفته و در بعض يبهار يو بو

  .يستن

   

  يمياقل ييراتتغ يجادبشر در ا دست

 ييـرات تغ يجـاد ا گـذار  يهپا يبشر با امكانات خود پس از انقالب صنعت كه ينا ياناستاد دانشگاه با ب اين

از  يو عـوامل  آالت ينها، ماشـ  آسفالت يلي،فس يها از سوخت رويه ياستفاده ب: كرد يحشد، تصر يمياقل

كـه مركـز    پيداسـت شهر تهران بـه وضـوح    به كالن يبا نگاه. شدندرا سبب  يماقل ييراتدست تغ ينا

 يـن كـه ا  يطياز اطراف اسـت؛ در شـرا   تر يشآن ب يدرآمده و دما ييگرما يرهجز يكصورت  تهران به

  .وجود داشته باشد يدموضوع در حالت نرمال نبا
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  يهواشناس هاي يدهپد يعامل وقوع برخ ين،زم غرب به شرق كره گردش

را بـه گـردش    يجـو  هـاي  يـده از پد يوقوع برخ يسار يعيو منابع طب يگاه علوم كشاورزدانش استاد

ـ  كه ينا يانحول محور خود نسبت داد و با ب ينزم غرب به شرق كره تـوده هـوا    45تـا   40 ينساالنه ب

 رباز سمت غ ييهوا يها موضوع سبب شده تا ابرها و توده ينا: خاطرنشان كرد شود، يوارد كشور م

 يـر نظ(كـه بـر ذرات هـوا اثرگذارنـد     يروهاييو تعادل ن ينگردش زم كه ينوارد شود؛ ضمن ا به كشور

 يـايي جغراف يهـا  در عـرض  ياناتباعث وقوع جر) فشار ياناصطكاك و گراد يروين يوني،كور يروين

  .شود يكشور م

   

  خارج از تصور يها بارش تكذيب

ـ  با متر يليم 900وقوع  بر يمبن يعاتيشا يببا تكذ نوروز بـارش را در   تـرين  يشرش در غرب كشـور، ب

با  يمتنوع هواشناس هاي يستگاهدست آمده از ا اعداد به: و اذعان كرد يانب متر يليم 225استان لرستان و 

بوده،  متر يليم 900د بارش شو يگفته م كه ينكرده؛ اما ا ييدمقدار فوق را تأ متر يليم 30تا  20تلورانس 

از  يكشـاورز  يكارشناس هواشناسـ  ينا. صحت ندارد يدرولوژيظر هموضوع از من ينكذب است و ا

پـارامتر   يـن ا يحسخن گفـت و در تشـر   يدر هواشناس) PMP(نام حداكثر بارش محتمل  به يپارامتر

بـاران   يداشـته جملگـ   جـود كه بخـار آب و  نهايت يتا ارتفاع ب يناگر كل ستون جو، از زم: اظهار كرد

عبارت اسـت   يفدر واقع حداكثر بارش محتمل بر حسب تعر. آيد يدست نم رقم به ينشود، باز هم ا

 يهواشـناخت  يطتداوم مشخص اتفاق افتاده و در شـرا  يكو در  ينسطح مع يككه در  ياز مقدار باران

  .موجود امكان تجاوز از آن وجود نداشته باشد
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  ها يبارندگ بندي تقسيم

دسـته   را به سـه  ها يبارندگ ي،سار يعيمنابع طبو  يآب دانشگاه علوم كشاورز يگروه مهندس استاديار

در  متـر  يلـي م 5/2 يزانم: افزود يكمتوسط نرخ هر  يينكرد و با تب بندي يمتقس يدمتوسط و شد يم،مال

ـ   يدر سـاعت بارنـدگ   متر يليم  تا هشت 5/2از  يم،مال يساعت جز بارندگ   هشـت  از يشمتوسـط و ب

برابـر   لرستان پـنج  يبارندگ يزانم كه يننوروز با اشاره به ا. قرار دارد يدشد يبارندگ يفدر رد متر يليم

 يـك اگـر  : كـرد  يحتشـر  گونـه  يـن را ا يحجـم آب در بارنـدگ   يبلندمدت آن بود، با ذكر مثال يانگينم

 يـده حجـم آب بار  يتـر ل هـزار  10مترمكعب آب برابـر بـا    10 يعنيهكتار ببارد؛   يكباران در  متر يليم

 يراحت به ارقام فوق، به يو با نگاه يزحوضه آبر يك يهكتار 100ت چند حال با توجه به وسع. است

حوضـه   يكآب را وارد  يترل ها يليونم تواند يساعت م 24بارش در  متر يليم 220قابل لمس است كه 

: از آب را نـدارد، گفـت   يمعظـ  جـم ح يـن و قدرت جذب ا يتخاك قابل كه ينا يانبا ب يو. كند يزآبر

كنترل آن مبدل به  يرقابلغ يمرواناب شده كه حجم عظ يجاددر خاك باعث ا جذب نشدن و نفوذ آب

  .شود يم يالبس

   

  يراخ هاي يبارندگ يجادا يعلم علل

در ادامه بـه علـل    يسار يعيو منابع طب يآب دانشگاه علوم كشاورز يگروه مهندس يعلم يئته عضو

فـاز مثبـت نـائو     يـا  ياطلس شـمال  يانوسنوسانات اق: ها اشاره كرد و گفت سامانه يجادو ا ها يبارندگ

)NAO (يـژه و در كشور به يبارندگ يشبوده كه در فصول سرد موجب افزا ها يعامل بارندگ يننخست 

نوروز . را نداشته است ييعامل رقم باال ينا ياما در سال جار شود؛ يغرب كشور م در غرب و جنوب

 يدانسـت و بـا معرفـ   ) Jet Stream( ها يمتراس را مربوط به جت يراخ هاي يوقوع بارندگ يگرعامل د

از سطح  يلومتريك 15هوا در ارتفاع پنج تا  يانجر يكرودبارها  يا ها يماستر جت: عامل اظهار كرد ينا



24  

بـاال   يـايي جغراف يهـا  در عـرض  يجنوب -يشمال ينوسيشكل س هستند كه از غرب به شرق و به ينزم

 يكشـاورز  يكارشناس هواشناس ينا. شوند يشناخته م يقطب يماستر حركت كرده و معموالً به نام جت

از  دهنـد،  يانتقـال مـ   رقهوا را از غرب به شـ  يدشد ياناتجر يقطب هاي يماستر جت كه ينبر ا يدبا تأك

 ييـرات خـاطر تغ  بـه : جو خبر داد و خاطرنشان كـرد  يهوا در سطوح فوقان يانجر يشدن الگو شكسته

رونـده   يينبـاال و پـا   يهـا  كشـور شـاخه   يـايي جغراف ياهـ  در عـرض  ها يماستر و حركت جت يمياقل

پرفشـار در قسـمت    خـش ب يـري فشار قرار گرفتند و با قرارگ پرفشار و كم يها در زمان ها يماستر جت

اسـتاد   يـن ا. در غرب كشور رقم خورد ماه ينفرورد 11 يها بارش يفشار در قسمت جنوب شمال و كم

 كنـد،  يبوده و از مراكز پرفشار به سمت كم فشار حركت م لياس يانيهوا جر كه ينا يحدانشگاه با تصر

مطـابق   يماسـتر  در اثر جت كشوربه  يدر قلب اروپا دو روز قبل از ورود سامانه بارش يناز بارش سنگ

 يقـا سمت شمال آفر از جنوب اروپا به يماستر جت يدهپد ينوسيحركت س: كرد يدآمارها خبر داد و تأك

و  يهناح يناز ا يريگ خزر با رطوبت يايدر يآن رو يقسمت شمال يريگ قراركرد كه پس از  يداادامه پ

 يع، سبب ادغام مراكز كم فشار و پرفشار و تجميمآمدن جت استر يينپا ينو همچن يترانهمد يايدر يزن

تا  يقطب يمجت استر كه ينا ياننوروز با ب. شد يقو يانيشد و جر ينبارش سنگ يجهها و در نت رطوبت

فرارفـت و بـه هـم     يندفرآ يط يادآمده و سپس با صعود هوا به همراه رطوبت ز يشالبرز پزاگرس و 

عوامـل   يتمـام  يـر اخ يها در بارش: كرد، گفت يجادگرم مرطوب در سامانه، بارش را ا يهوا يچيدنپ

و صعود هوا دسـت بـه دسـت هـم      يانجر يرفت هم يندفرآ يم،زا اعم از فاز مثبت نائو، جت استر باران

  .برابر شد ينچنان با سامانه ادغام شدند كه قدرت بارش چند د و آندادن

   

  خزنده است يدهپد يك يماقل تغيير

را  يمـي اقل ييـرات تغ ي،سـار  يعـي و منابع طب يآب دانشگاه علوم كشاورز يگروه مهندس ياراستاد اين
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طور كه آرام و  خزنده بوده و همان يدهپد يك يزن يسال خشك: كرد يحو تصر يفخزنده توص اي يدهپد

نشـده و   اليوارد دوره ترسـ  ها بارش ينآرام خارج شود؛ در واقع كشور با ا يدآرام وارد كشور شده، با

كشور  ينوروز، مملو شدن سدها. است يمياقل ييراتوقوع تغ يادآوريدر  يبه منزله شوك بارندگي ينا

تـا   يهمراه بـا بارنـدگ   يبهار بيني يشقلمداد نكرد و با پ يپرآب يلشمال را دل يها بندان و پر شدن آب

ـ  رمتوجه داشت كه تابستان گـ  يدبا: كرد يدمعتدل تأك ييفصل و هوا يانتها بـاال و   يرو بـا دمـا   يشپ

 يسـال  داده و امكان بازگشـت مشـكالت خشـك    يشرا افزا يركشور تبخ يماقل يرسرعت باد، تحت تأث

  .وجود دارد
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كشـور در قفسـه خـاك     يـز آبخ يحوزه ها اطلس :يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يسرئ

  03/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - خورد يم

  

نقشه هـا و  : گفت يوزارت جهاد كشاورز رييزداپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يسرئ -يرناا-تهران

شده است اما مسئوالن از اطالعات آنها  يهكشور توسط پژوهشكده ته يزآبخ يحوزه ها يماياطلس س

  .خورد يكنند و در قفسه ها خاك م ياستفاده نم

  

  خورد يكشور در قفسه خاك م يزآبخ يحوزه ها اطلس

 يبررسـ  ينشست تخصصـ «عصر سه شنبه در  يكام كيداود ن يرنا،گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ا به

 يدر اطلس طراح يرگ يلس يپهنه ها: اظهار كرد يدردانشگاه بهشت»  يراندر ا يراخ يلس يعوقا يليتحل

درباره مناطق ممنوعه ساخت و ساز مشـخص شـده    يلاطالعات كشور در حوزه اطالعات س يو تمام

  . شود يم يريسارات جلوگخ يارياطالعات از بس ينكه با استفاده از ا است

در پژوهشـكده   يالبپـروژه در خصـوص سـ    195: وزارت جهاد افزود يزداريپژوهشكده آبخ رئيس

  .شده است يهمدت هاست كه ته يزن يزآبخ يحوزه ها يمايانجام شده و اطلس س

و  يـري گ يلسـ  يها يستگاها يمناطق توسط پژوهشكده وزارت جهاد كشاورز يدر برخ: ادامه داد وي

  . را كاهش داده است يلاحداث شده كه خسارات و مشكالت س يوان دارآبخ

 يـز منـاطق كشـور ن   يـزي خ يلنقشه شدت س ينكها يانبا ب يمقام مسئول در وزارت جهاد كشاورز اين

نقشه  يناز ا ياست به صورت علم يازو كاهش خسارات ن ينيب يشپ يبرا: شده است، اظهار كرد يهته

  . ها استفاده شود

. اسـت  يالببا س يو دشت يمناطق كوهستان يايپژوهشكده اح يطرح ها يگراز د: ادامه داد يكام نيك
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  . شود يم يتتثب ياهيو مناطق گ يردگ يقرار م ياهانمورد استفاده گ يالبس يجانبه عنوان مثال در هند

ع و جـام  يريتمسـئله مـد  : و مهار آن، گفـت  يلاز وقوع س يريبا اشاره به اقدامات موثر در جلوگ وي

از  يبهـره بـردار   يادر كل دن. شود يبه آن نم ياست اما در كشور ما توجه خاص يتحائز اهم يكپارچه

  . شود يو برنامه انجام م يبا بررس يزحوزه آبخ يلمنابع و پتانس

اسـتفاده از آب،   يريتمـد  ي،اراضـ  يكـاربر  ييـر از تغ يريجلـوگ : افزود يزداريپژوهشكده آبخ رئيس

بندها و  يلجنگل ها و مراتع، استفاده از سدها و مخازن و احداث س ياهي،ش گاز پوش يحاستفاده صح

  . و مهار آن است يلاز وقوع س يشگيرياقدامات موثر در پ يگربر از د يالبس يحفر كانال ها

روز  يو نرم افزارهـا  ياضياز معادالت ر يدبا يدار يزحوزه آبخ يتخصص يريتمد يبرا ياعتقاد و به

  . داستفاده كر يادن

 ياسـفنج  يتخاصـ  ياهخاك و گ: عنوان كرد يزداريبا نگاه آبخ يلبا اشاره به عوامل بروز س يكام نيك

 يرودخانـه كشـش نگهـدار    يعيكه به طور طب يزمان. كند ياز بارش را جذب م ياديداشته و مقدار ز

  . كنند يم يريجلوگ يلو خاك از بروز س ياهانشود و گ يم يجادآب را ندارد، رواناب ا

و  ياهانگ يبانسان و تخر يهرو يب يبا دخالت و بهره بردار: داد يحتوض يزداريپژوهشكده آبخ رئيس

  . كند يم يلس يجادخاك رواناب ا

بـا  : دانسـت و گفـت   ياراضـ  يبرا از عوامل تخر ينزم يبشخم زدن در جهت و عمود بر ش يكام نيك

  . شود يم ييردستخوش تغ يزن يستيع زشده و تنو ياديرسوب ز يشده حاو يجادرواناب ا يهرو يشخم ب

در منطقـه اتفـاق افتـاد و     يـادي ز يلغزش ها يندر لرستان زم: لرستان عنوان كرد يلبا اشاره به س وي

 يتومـان در بخـش كشـاورز    يليـارد هـزار م  13 يلسـ  يـن در ا ينهمچنـ . بود يالباز نوع تند س يلس

  . وجود دارد يزن يانگل و يعفون يها يماريب يوعخسارت وارد شد و احتمال بروز ش

 يلياردم 2. 1لرستان  يلرسوب رودخانه ها در س يزانم: شد يادآور يمسئول وزارت جهاد كشاورز اين
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آنهـا   يروبـي خسارت زا اسـت و ال  يارتن رسوب برآورد شده است كه بس يلياردم 3متر مكعب معادل 

  .است ياقدامات تخصص يازمندن

  

  يعيسوانح طبخسارت  يمهصندوق ب يسضرورت تاس**

 يـن شـركت كننـده ا   يگـر د يبهشت يدزادگان استاد دانشگاه شه يفشر ين، محمد حس يرناگزارش ا به

كـه در   يضـرورت دارد موضـوع   يعيخسارت سوانح طب يمهصندوق ب يستاس: گفت ينشست بود، و

  . است يتشده و حائز اهم يعمل يادن

ستفاده كرده اما موضوع فراتر از دولت اسـت  ا يراخ يلدولت تمام توان خود را در س: عنوان كرد  وي

  .مشكل دارد ييحكمروا يساخت ها يرو ز

 يچـالش هـا   يناز مهمتـر  يكـي  يعيدر سوانح طب يو منطقه ا يشهر يريتزادگان مد يفگفته شر به

  . است ييخلل در حكمروا يلاست و به دل يرانتوسعه ا

و همه  شود ياست كه توسط دولت انجام م يامر يعيسوانح طب يريتمد: استاد دانشگاه اظهار كرد اين

  .دولت عمل كنند ينهادها موظفند طبق فرمانده ي،مردم يروهاياز جمله ن يروهان

در طـرح خـدمات   : گفـت  ينسـرزم  يشدر آمـا  يلس يعيسوانح طب يگاهزادگان با اشاره به جا شريف

 ينرانـش و زمـ   يـل تحل يـز، آبر يحوضه ها يرحوزه ها و ز يلاستان ها تحل ينسرزم يشمطالعات آما

 يلاستان در ارتباط با خطر سـ  يپهنه بند يستي،ز يطو مح يطياز مخاطرات مح يناش ييراتلغزش، تغ

  . است يازن يلرودخانه ها مستند به خطر س يبند قهو طب

و  ياز خطـر، بـاز سـاز    يشـگيري ،امداد و نجـات، پ  يشامل آمادگ يلدر س يزيبرنامه ر: ادامه داد وي

  . است ياسكان دائم

 يو مقـرارات، سـازه هـا    ينقـوان  ي،شـامل نهـاد سـاز    يشـگيري پ: افـزود  يبهشت يددانشگاه شه استاد
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  . است يعموم يبخش يو آگاه يميتنط يمثل سد ها يشگيرانهپ

و  يزانم يدخصوص با يندر ا: جامعه گفت يريپذ يبآس يابيزادگان با اشاره به چارجوب ارز شريف

 يـزي، برنامـه ر  يمنـابع اجـرا   يسازمانده ير،جود در جامعه خطر پذها و منابع مو ييدارا ياتخصوص

 يخسـارت هـا   ينخطـر و تخمـ   يعوقـا  يجامعه، مشاركت جامعه، طبقه بنـد  يبانيپشت يزانم يابيارز

  . شود يبررس تمالياح

 يتـاب آور : شـود، گفـت   يباعث كاهش خطـر مـ   يتاب آور يشافزا ينكها ياناستاد دانشگاه با ب اين

باال باشد ،  يكه تاب آور يو زمان. شود يرا باعث م يهاول يطبرگشت به شرا يبرا يستمس يك ييتوانا

  . است يميقادر به خود تنظ يستمس

شهر  يرانالزم به مد يدر خصوص شهر پل دختر هشدارها: داد يحتوض يشهر يزياستاد برنامه ر اين

قبل  يشهر يراناست مد يازكنند ن يينتوانستند برنامه را اجرا يعلم يتفاقد صالح يرانداده شد اما مد

  .ينندالزم را بب يمربوطه آموزش ها يدر نهاد ها يتاز استقرار در مسئول

در  يـژه و يدر مركز يراندانند، در قبل انقالب مد ياستفاده از منابع را نم ييتوانا يرانمد: ادامه داد وي

  .شدند يآموزش داده م يشهر يريتخصوص مد
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 يريتشـده را مـد   يجـاد ا هـاي  يالباز روانـاب و سـ   يمقدار كم يمالاستان خراسان ش يسدها

  03/02/1398نشريه سبزينه مورخ  -شود  يحس م يزداريآبخ يخال كنند؛ جاي يم

  

مواجه بـوده و   يسال خشك يدهچند سال گذشته با پد ياست كه ط ييها از استان يكي يشمال خراسان

اسـتان بـا    يندرصد از مساحت ا 71خر سال گذشته تا اوا. مشكل دست و پنجه نرم كرده است ينبا ا

 ينتـأم  ي،مختلف استان همچون بخش كشـاورز  يها امر قسمت ينمواجه بوده و ا يسال خشك يدهپد

است كه از اواخر سال  يدرحال ينا. خود كرده است يررا درگ... و يو شهر ييآب شرب حوزه روستا

 يـن در ا يو قابـل تـوجه   يادز يليبا حجم خ يننزوالت آسما يزشبا ر يگذشته تاكنون خراسان شمال

از  سـازي  يـره كـه چقـدر در جـذب و ذخ    شـويم  يسوال مواجه م ينحال با ا. استان مواجه بوده است

  يم؟ا موفق بوده ينعمت خداداد

   

  گذشته يمماه و ن يك يط يسد خراسان شمال 3مترمكعب آب از  يليونم 70 رهاسازي

با توجـه بـه   : افزود ي،خراسان شمال يا شركت آب منطقه يبردار واسطه، معاون حفاظت و بهره حميد

 هـاي  يالبدر سـ  يريتمد ياستان در سال گذشته، برا ياداره كل هواشناس يهشدار اعالم شده از سو

 دينچن ياستان ط يآب از سدها يوارد شده در مخزن سدها، از زمستان سال گذشته اقدام به رهاساز

 »يـدواز ب«مترمكعب آب از سـد   يليونم 10 يزانواخر سال گذشته تاكنون ماز ا: افزود يو. يممرتبه كرد

واسـطه بـه سـد    . شـده اسـت   يسـاز  رها» دره يرينش«مترمكعب آب از سد  يليونم 48و  يندر اسفرا

متر  يليونم 2/7در شهرستان راز و جرگالن  يراكنون در سد چند هم: اشاره كرد و ادامه داد يزن »يرچند«

متـر مكعـب آب    يليـون م 12دوم سـال گذشـته تـاكنون     يمهشده است و از ن ازيس يرهمكعب آب ذخ

  .شده است يرهاساز
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  است يهنوز خال يدرصد از حجم مخازن خراسان شمال 47

 كـه  يـن در ادامه با اشاره بـه ا  يزن ي،خراسان شمال يا سرپرست شركت آب منطقه ي،مرتضو يلعق سيد

درصـد از   53اكنـون   هـم : مترمكعب اسـت، اظهـار كـرد    يليونم 234استان  ينا يحجم مخازن سدها

شهرسـتان   يـل در منطقـه گل  »يـل گل«به سـد   يو. است يخال يزدرصد ن 47مخازن استان پر و  يتظرف

 ياطراف را در خـود جـا   يها ذوب شده در كوه يها سد آب برف ينا: ن اشاره كرد و ادامه داديرواش

سـد از   يـن ها ذوب شده و داخل سـد رفتـه و ا   ر كوههوا، برف موجود د يكه با توجه به دما دهد يم

آب  يزسـرر : كرد يانب يمرتضو. كرده است يزذوب شده سرر يها شدن برف حدود هفته گذشته با آب

دسـت منطقـه حفاظـت     ييندر پـا  محيطي يستحق آب ز ينقابل كنترل بود، اما به خاطر تأم جا ندر آ

در  يـه در ثان يتـر ل 600تـا   500حدود  يحداقل يدب يكآب انجام شود و با  يزتا سرر يمشده اجازه داد

 يـت قابل يخراسـان شـمال   يسـدها . وجـود نـدارد   ينهزم يندر ا يزن يمشكل يچاست كه ه يزحال سرر

  .را دارند ها يالبها و س از رواناب يمقدار كم يساز رهيذخ

 يحتصر ينهمچن ي،لخراسان شما يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريفرامرز، معاون آبخ محمد

امـر بـه آن    يـن اسـت و ا  يـد هـا، كنتـرل آن در محـل تول    استفاده از رواناب يمسأله برا ينتر مهم: كرد

اقـدام   ترين ممه: كرد يدتأك يو. شود يدر محل جار يالبيس يماجازه ده يدنبا يطور كل معناست كه به

 يلهوسـ  يـن اسـت كـه بـه ا    يزداريبخآ ياتها، انجام عمل كنترل آب در محل و استفاده از رواناب يبرا

. كـرد  يهرا تغذ يرزمينيآب ز يها سفره يقطر ينداد و از ا يشنفوذ آب در خاك را افزا يزانم توان يم

مقـدار قابـل    شـود،  يمـ  يجـار  سيل كه يزمان يژهو به شود يم يآب جار كه يزمان كه ينا يانفرامرز با ب

هكتار مساحت خراسان  835و  يليوناز دو م: ردخاطرنشان ك شود، ياز آن از دسترس خارج م يتوجه

هـزار هكتـار حـوزه اتـرك و      500و  يليونم يك ي،مركز يرهزار هكتار كو 200و  يليونم يك ي،شمال
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اسـتان   ينكه حوزه سدها در ا تياست كه مساح يدرحال ينا. رود است هزار هكتار حوزه گرگان 100

 يو. كننـد  سـازي  يرهها را ذخ از روان آب يقبال توجهمقدار  توانند ياند، اندك است و نم شكل گرفته

 ينتـر  و به عنوان مثال بزرگ يستاستان ن ياز مساحت مذكور جزو حوزه سدها يا بخش عمده: گفت

مقـام   يـن ا. هـزار هكتـار اسـت    160آن فقط  يزدره است، مساحت آبر يرينكه ش يسد خراسان شمال

 يوجـود نـدارد و سـدها    يهمچون اترك، سد يرگدر رودخانه بز يگرد ياز سو: كرد يحمسئول تصر

را پوشـش دهنـد؛    يكمـ  يلـي مسـاحت خ  توانند ياترك قرار دارند و م ياصل يها موجود در سرشاخه

 يهـا  در شهرسـتان ( ير مركـز يوارد كو يااستان  ينشده در ا يجار يها قسمت اعظم رواناب ينبنابرا

خـزر   يـاي رود وارد در انـه اتـرك و گرگـان   رودخ يهـا  آب كـه  ينا ياشده ) ينگرمه، جاجرم و اسفرا

 يريتشـده را مـد   يجـاد ا هـاي  يالباز روانـاب و سـ   ياستان مقـدار كمـ   يسدها: افزود يو. شود يم

وجـود نـدارد؛    يا توجه داشت كه امكـان سـاخت سـد در هـر نقطـه      يزنكته ن ينبه ا يداما با كنند، يم

 يـات شـده انجـام عمل   يجار يها و رواناب يننزوالت آسما سازي يرهذخ ياقدام برا ينتر مهم ينبنابرا

  .است ياهيگ يها پوشش يجادو ا يزداريآبخ

   

  نشده است يياجرا يدر خراسان شمال يزداريهزار هكتار از مطالعات آبخ 289

هـزار هكتـار از    289: افـزود  يـز ن ي،خراسـان شـمال   يـزداري و آبخ يعيمنابع طب يركلمد يد،وح حسن

از  يكــي: كــرد يــدتأك يو. اســت يامــدهســتان بــه مرحلــه اجــرا درنا يــندر ا يــزداريمطالعــات آبخ

 يهـا  طـرح  ينسبت بـه اجـرا   يداست كه با يزداريآبخ ياتاستان عمل يندر ا ياساس هايي يرساختز

 يـت هزار هكتار فعال 507اكنون در مساحت  هم كه ينبا اشاره به ا يو. يدورز ياهتمام جد همطالعه شد

هـزار   50در مسـاحت   يسـال جـار   ياست تـا طـ   ينقرار بر ا: افزوددر حال انجام است،  يزداريآبخ

 يدر روسـتاها  يالبشـدن سـ   يبا اشاره بـه جـار   يدوح. انجام شود يزداريمطالعات آبخ يگرهكتار د



33  

انجـام  : شهرستان راز و جـرگالن و منطقـه كهنـه جلگـه در شهرسـتان مانـه و سـملقان، اظهـار كـرد         

انجـام مطالعـات    ي،بـه گفتـه و  . اندك بوده است يارتأسفانه بسمناطق م يندر ا يزداريآبخ هاي يتفعال

درصد بـوده كـه رقـم     16شهرستان مانه و سملقان فقط تا  يمانيدر منطقه كهنه جلگه و كال يزداريآبخ

  .است ياندك ياربس
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ـ  يشدرصد افزا 30را يلجنگل ها احتمال وقوع س يبتخر خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - دهـد  يم

03/02/1398  

  

جنگـل هـا،    يـب تخر: اصـفهان گفـت   يآب دانشگاه صنعت ياستاد تمام گروه مهندس - يرناا- اصفهان

  .كند يم يشتردرصد ب 30را دستكم يلاحتمال وقوع س يعيمراتع و منابع طب

  

  دهد يم يشدرصد افزا 30را يلجنگل ها احتمال وقوع س تخريب

در  يـران ا يـر اخ يهـا  يالبسـ  يبررسـ  يعصر سه شنبه در نشسـت تخصصـ   ييكوپا يعابد جهانگير

 يبه جا يمصنوع يساختارها يجادو ا يعيطب يبردن پوشش ها يناز ب: اصفهان افزود يدانشگاه صنعت

كـه اصـالح نشـود، در     ينقص در صـورت  ينبود و ا نيرادر ا يراخ يها يلس يلدال ينتر يآن، از اصل

  .خواهد داشت يزن يگريتبعات د يندهآ يسال ها

ماننـد آنچـه در    يطـي، مح يستبه حقوق ز يتوجه يآب و ب يعيسد كردن معابر طب: كرد يحتصر وي

  .ردخو يبه چشم م يزنقاط كشور ن يرمقوله در سا ينرا به دنبال داشت و ا يرخ داد، اثرات مخرب يرازش

اسـت، خاطرنشـان    يبه قانون در همه موارد از جمله آب ضـرور  يبنديپا ينكها يانپژوهشگر با ب اين

 يراخ يرودخانه ها در سال ها يمعادالنه آب و ساخت و ساز در حر يعنكردن قانون توز يترعا: كرد

  .ها و خسارات متعدد بود يبآن تخر يجهشد كه نت يدهبه وفور د

 يالبو سـ  يلسـ : اصفهان اضافه كـرد  يدانشگاه صنعت يكشاورز يه مهندسدانشكد يعلم ياته عضو

رود و  يبه شمار م يرانا ياصل ياياز بال ينشود بنابرا يكشور را شامل م يعيدرصد از حوادث طب 32

 ارههمو يالبو س يلپندارد، اما احتمال وقوع س يكشور ما را از مناطق خشك م ي،اگرچه افكار عموم

  .وجود دارد
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اثرات مخـرب خـود    يليفس يو سوخت ها يگلخانه ا ياز حد گازها يشمحقق، انتشار ب ينته اگف به

 يسـت بـه مباحـث ز   يشـتر دهـد و توجـه ب   ينشان مـ  يلمانند س ييها يدهو وقوع پد يماقل ييررا در تغ

  .كند يرا گوشزد م يطيمح

 يحهسـتند، تصـر   يلات سـ اثـر  يرنفر از هموطنان هم اكنون درگ يليونهشت م ينكهبا اشاره به ا عابدي

  .دهند يم يلتشك ينانرا روستانش يگرد يليونم 1.6و  ينانافراد را شهرنش يننفر از ا يليونم 6.4: كرد

و  ياز جمله مباحـث اجتمـاع   يلخسارات ناملموس س: مختلف خسارات گفت يدر باره جنبه ها وي

 ي،و عمران يرساختيز يار جنبه هامد نظر مسووالن باشد و در كن يدمردم با يروانشناس يژهبو يفرهنگ

  .پرداخته شود يزبه آن ن

 يبـرا  ياستاندارد عمران يسازه ها يطراح يتاصفهان به اهم يآب دانشگاه صنعت يگروه مهندس استاد

مشاهده شده كـه عـرض    يارمثال بس يبرا: كرد و گفت يدتاك يادر زمان وقوع بال يباز تخر يريجلوگ

 يـر ن امـر گ يشـود و همـ   يساخته م يزانم ينمتر باشد، كمتر از ا 3تر از كم يدپل ها كه نبا يدهانه ها

  .دارد يرا در پ يالبدرختان و عدم عبور س يكردن تنه ها

 يـن ا: در باالدست پل هـا اظهـار داشـت    يرآشغالگ يبر ضرورت ساخت سدها يدبا تاك ييكوپا عابدي

  .ن استمسووال يشترتوجه ب يازمندموضوع در كشور مغفول واقع شده كه ن

  

  ***است يجد يراندر ا يلس يدهپد*** 

برنامـه  : نشست گفـت  يندر ا يزاصفهان ن يدانشكده عمران دانشگاه صنعت يعلم ياتعضو ه همچنين

 يجـد  يـد از گذشـته با  يشب ي،احتمال يدههرگونه پد يبرا يسدها و حفظ آمادگ يريتمد يبرا يزير

  .گرفته شود

در  يعي،طب يها يدهد از اعتبارات مربوط به جبران خسارات پددرص 70:افزود يسامان يريكب عبدالرضا
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را  يالبو سـ  يلبـه سـ   يشترمساله ضرورت توجه ب ينصرف شده است و ا يلس يبرا يراخ يسال ها

  .دهد ينشان م

در  يـده سبب بروز مشـكالت عد  يرماه اخ يكرودخانه ها در  يانو طغ يبمه يالبس يرنا،گزارش ا به

  . ز جمله گلستان، فارس، خوزستان و لرستان شده استاز استان ها ا ياريبس

عصـر سـه شـنبه بـا حضـور محققـان، اسـتادان و         يران،ا يراخ يها يالبس يبررس يتخصص نشست

  .اصفهان برگزار شد يدانشگاه صنعت يدر تاالر اجتماعات دانشكده كشاورز ياندانشجو
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تصـاد نيـوز مـورخ    خبرگـزاري اق  - كشـور پـر شـده اسـت؟     يچند درصد از مخـازن سـدها  

03/02/1398  

  

ـ  يدرصد 63كشور با رشد  يها آب سد يرهذخ يزانم: يوزن اقتصاد  39از  يشنسبت به سال گذشته به ب

  .پر شده است يزكشور ن يها خازن سدم يتدرصد از ظرف 78و  يدهمترمكعب رس يلياردم

تاكنون بـه   يجار يسال آب يكشور از ابتدا هاي يبارندگ يزانم يزان،به نقل از م يوزگزارش اقتصاد ن به

درصد  161مدت مشابه سال گذشته ) يليمترم 120(با  يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهرس يليمترم 314

  .داشته است يشدرصد افزا 50لندمدت مدت متوسط ب) يليمترم 209(با  يسهو در مقا

خـود را   يـر قرن اخ يمن يسال آب ينتر موجب شده است تا كشور ما پربارش ها يبارندگ يشيافزا روند

كشـور هـم فراتـر     يرسال اخ 50 يانگينكشور از مدت م يها استان يتمام يتجربه كند و حجم بارندگ

  .برود

را تجربـه   يمناسـب  ياربسـ  يتوضع يجار يسال آب مناسب هاي يبارندگ يرتحت تاث يزكشور ن هاي سد

 56.64مهرماه سـال گذشـته تـاكنون بـه      يكشور از ابتدا يها آب به سد يكه ورود يبه طور كنند يم

مدت مشابه سـال   يمترمكعب يلياردم 14.56 يبا ورود يسهرقم در مقا ينكه ا يده،مترمكعب رس يلياردم

  .داشته است يشدرصد افزا 289گذشته 

ـ   يدرصد 63كشور با رشد  يها آب سد يرهذخ يزانل حاضر محا در از  يشنسبت به سال گذشته بـه ب

. پـر شـده اسـت    يـز كشور ن يها مخازن سد يتدرصد از ظرف 78است و  يدهمترمكعب رس يلياردم 39

 يناست كه هم يدهمترمكعب رس يلياردم 37.55به  يدرصد 170 يشبا افزا يزها ن از سد يخروج يزانم

  .دهد يرا م يمناسب ياربس يسال زراع يدامر نو

سـد   77سـد مهـم كشـور حـدود      178 يانباعث شده است تا از م يجار يمناسب سال آب هاي بارش
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درصد پـر   100تا  90 ينب شوند يكشور را شامل م يها كل مخازن سد يتدرصد از ظرف 54بزرگ كه 

  .شده باشند

حوضـه   يهـا  درصد مخـازن سـد   83ارس، ف يجخل يزحوضه آبر يها درصد مخازن سد 92اكنون  هم

حوضه  يها درصد مخازن سد 57خزر،  يايحوضه در يها درصد مخازن سد 59 يه،اروم ياچهدر يزآبر

حوضـه   يهـا  درصـد مخـازن سـد    42هامون و  يزحوضه آبر يها درصد مخازن سد 55 ي،مركز يزآبر

  .است پر يزسرخس ن يزآبر

اسـتان   يهـا  موجب شده است تا سد يرمناسب چندماه اخ يها در كنار بارش ماه ينفرورد هاي سيالب

 ياسـتان از ابتـدا   يها به سد يكه ورود يبه طور يرند؛قرار گ يمطلوب ياربس يتدر وضع يزخوزستان ن

 ينرقـم سـال گذشـته در چنـ     ينا. است يدهمترمكعب رس يلياردم 34تاكنون به حدود  يجار يسال آب

  .تمترمكعب بوده اس يلياردم 6تنها  يزمان

استان با  يها خوزستان پر است و آب موجود در مخازن سد يها درصد مخازن سد 95حال حاضر  در

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 23از  يشبه ب يدرصد 83 يشافزا
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - را رفـع كـرد   يانكالهپنج هزارهكتار از تاالب م يخشك يباران بهار

03/02/1398  

  

 يآسـا  يلسـ  يمازندران گفت كه باران ها يستز يطحفاظت مح يعيطب يطمعاون مح - يرناا - ساري

نطقـه را از  م يـن را آبدار كـرد و ا  يانكالهحدود پنج هزار هكتار از مساحت خشك شده تاالب م يبهار

  .شدن نجات داد يابانب

  

  را رفع كرد يانكالهپنج هزارهكتار از تاالب م يخشك يبهار باران

كـه در چنـد سـال     يدر حـال : ، افزود  يرناروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يداللهياكبر  علي

بـه   يلكـه تبـد   يمداشـت  يخشك شده بود و نگران يانكالهگذشته هفت هزار هكتار از مساحت تاالب م

آب هـم   تفـاع سطح آبدار شد و ار يناكنون پنج هزار هكتار از ا يكند ، ول يجادا يزگردشده و ر يابانب

  .است يدهمتر رس يسانت 30به حدود 

 ينگفت كه ارتفاع آب در ا يخبر داد ول يزهزار هكتار از مساحت خشك شده ن 2 يهبق يرياز آبگ وي

  .متر است يسانتسه تا پنج  ينمنطقه در حال حاضر ب

بـه طـور    يانكالـه تاالب م ي، خشك يندهآ يكرد كه با تداوم بارش ها در روزها يدواريابراز ام يداللهي

  .رفته و در حد صفر برسد يناز ب يكل

تـا   يهواشناس ينيب يشدوشنبه آغاز شد و بر اساس پ يروزدر مازندران از عصر د يبارندگ يدجد موج

  .يابد يهفته ادامه م يانپا

مدت مربوط به شرق مازندران خواهد  يندر ا يبارندگ يزانم يشتريناعالم كرده است كه ب واشناسيه

چند سـال گذشـته    ياپيپ يرا هم از خشكسال يرتاث يشترينواقع است و ب يانكلهكه تاالب م ييبود ، جا
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  .داشته است

  

  به دو نشان  يرت يكرودخانه ها ؛  يروبيال** 

آب سـرگردان   يتهـدا  ياداره كل تابستان سال گذشته برا ينگفت كه ا مازندران يستز يطمح معاون

انهار و رودخانـه را انجـام    يروبيهزار هكتار ال 76حدود  يانكالهاطراف به تاالب م يرودخانه و نهرها

ـ     يشـتري بـارش هـا ، روان آب ب   يزانم يشعلت هم با افزا ينداد و به هم  االبدر حـال حاضـر بـه ت

  .رسد يو پلنگان م يرخاناطراف از جمله لپو، ش يمحل يو تاالب ها يانكالهم

 يگـر تـوت و د  يكلنگه،  يعقوب يشد، قطعا روستا يها بموقع انجام نم يروبيال يناگر ا: افزود  وي

هماننـد آق قـالء در    يدشـد  يآسا دچار آبگرفتگ يلس يدر بارش ها يانكالهاطراف تاالب م يروستاها

  .شدند ياستان گلستان م

 يواحـدها  ي،را بـه مـزارع كشـاورز    ياديز يخسارت ها يراخ يها ياگر چه بارندگ: فت گ يداللهي

ـ   يگرد ياستان ها يدر مازندران و برخ يربناييز يساتو تاس يمسكون  يبررسـ  يكشور وارد كـرد، ول

  .از خسارت ها بود يشب يستز يطها مح يشدهد كه رو ينشان م يهاول

 يها يترا از مز يعيطب يمنطقه و چشمه ها يتاالب محل 76از  يشآببندان و ب 800پر آب شدن  وي

 يطمحـ  يدر داخـل منـاطق حفـاظت    يعيطب يچشمه ها يشترب: داد  يحبرشمرد و توض يراخ يبارش ها

آب شرب به روستاها انتقال  ينتام يبرا ياخشك شدند و  يادهه گذشته  يك يبر اثر خشكسال يستز

چشمه ها  ينوحش را از ا ياتاستفاده ح ينهب شدند و زمچشمه ها پرآ ينا يرشد كه با بارش اخ دهدا

  .فراهم كرد

اسـتان   يموجود در جنگل ها و مناطق حفاظت يعيطب يمازندران تعداد چشمه ها يستز يطمح معاون

  .همه آنها پرآب و جوشان شد يراخ يهزار رشته اعالم كرد كه براثر بارش ها 20از  يشرا ب
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درجنگل ها را از  يدهدوباره درختان خشك و تك يشوحش و رو ياتزاد و ولد در ح يشافزا يداللهي

  .كرد يربياناخ يبارش ها يها يتمز يگرد

 يلـي م 91حدود  يماه سال جار ينفرورد ينقطه ا يمازندران ؛ بارش ها ياساس گزارش هواشناس بر

  .داشته است يشدرصد افزا 169سال گذشته  ينكه نسبت به فرورد يدمتر رس

بود كـه نسـبت    يمتر يليم 47استان هم  ينامسال در ا ينفرورد يبارندگ يزانگزارش ؛ م يناساس ا بر

  .شد يشتردرصد ب 91بلند مدت  يبه دوره آمار

بنـدر   يزن ينمتر و كمتر يليم 207استان در رامسر با  يماه سال جار ينفرورد يبارندگ يزانم بيشترين

  . متر بود يليم 35آباد با  يرام

كـه نسـبت    يدمتر باران در مازندران بار يليم 660حدود  يجار يماهه سال زراع مجموع در هفت در

  .است يشتردرصد ب 43گذشته  يبه سال زراع
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خبرگـزاري   - كه جـان گرفـت   يرزمينيز يها خندان تا سفره يها از تاالب/ يالبروشن س يهسا

  04/02/1398دانشجو مورخ 

  

 شـود  يقـرار داد كـه بـرآورد مـ     يرخوداستان كشور را تحت تاث 22 يطيدر شرا يرانا ماه ينفرورد سيل

كـه   يكرده اسـت امـا همزمـان هسـتند كسـان      يلتومان خسارت به كشور تحم يلياردهزار م 30حدود 

  .ما داشته است يبرا يزن يمنافع يلس ينند كه امعتقد

ـ  آبـادي؛  يحاج يمهد يدس -دانشجو يخبرگزار ياسيس گروه  يهـا  و چهـره  يآوار، گـل و ال  ي،خراب

هـا   در كشـور بازتـاب دادنـد؛ رسـانه     يراخ يلها از س است كه رسانه يريتنها تصو يدزده مردم  شا غم

ـ  يريتتا مد زا يبآس يبت به ساختارهامختلف از انتقاد نس يترهايامروز مملو از ت  زيسـت و  يغلط آب

  .است يطيمح

پذير  از هر موضوع ديگري سيل اخير نشان داد كل كشور تا چه حد در برابر بالياي طبيعي آسيب بيش

نكـردن اصـول    دهـه رعايـت   توجهي مزمن و چند  توجهي و كم روشني نمايان كرد كه بي سيل به. است

 تر وشنسيل گسترده اخير ر. پذير كرده است عت تا چه ميزان كشور را آسيببديهي در همسازي با طبي

توانـد   سالي باليي بزرگ است اما براي كشور باران فراوان هم مي آبي و خشك از هميشه گفت اگر بي

گويد در كنار سـياهه بزرگـي از مسـائل     صراحت مي اين پديده به. خسارات بزرگي در پي داشته باشد

  .كند محيطي بر شانه كشور سنگيني مي ور، انبوهي از مسائل زيستريز و درشت كش

هاي كشور به جاده، خيابان، منزل مسكوني و تأسيسات شهري و روستايي  بخشي از بستر رودخانه اگر

هاي دولتي و حـاكميتي را هـم دريافـت     وساز مهر موافقت نهادها و سازمان بدل شده و در اين ساخت

 هـاي  هگويـد كشـور در دهـ    سيل اخير مي. دهد هاي اخير نشان مي در سيالب كرده است، تأثير خود را

هاي طبيعـي و   تنها نتوانسته از سرمايه محيطي خود نه گذشته با مديريت ناكارآمد منابع طبيعي و زيست
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هـا و مراتـع و بسـتر     اش مراقبت كند بلكه ضربات مهلكـي بـر محـيط زيسـت، جنگـل      محيطي زيست

  .ه استها وارد كرد رودخانه

هاي عمومي الزم براي مراقبـت از محـيط زيسـت     سازي و آموزش گويد فرهنگ گسترده اخير مي سيل

. ايـم  مـا در اجـراي قـوانين موجـود موفـق نبـوده      . صورت نگرفته و قوانين الزم تدوين نشـده اسـت  

اشـي  ربط در جايگاه قانوني خود قرار نداشته و گروهي فراتـر از قـوانين موجـود حو    هاي ذي سازمان

اند و آبخيزداري بـه انـدازه كـافي مـورد توجـه       ها را مورد تجاوز قرار داده و بستر رودخانه ها خانهرود

گويد مديرت منابع طبيعي كشـور نتوانسـته    سيل اخير مي. نهادهاي قانوني و اجرائي كشور نبوده است

كشـور   هاي دخانهروبي روگويد الي همچنين سيل اخير مي. به اندازه كافي از منابع طبيعي محافظت كند

  . اولويتي اساسي است

  

  يخشكسال ياهو س يلروشن س روي

 يـران در ا يخسـارت خشكسـال   يقيحق يزاناز م ينهاد رسم يچكه ه شود يجستجو مشخص م يكم با

است كـه   80دهه  يابتدا يبرآورد مربوط به سالها ينمنتشر نكرده است؛ آخر يانداشته  يبرآورد درست

  .ذكر شده است يراندر ا يدالر خسارت ساالنه خشكسال يليونم 520حدود  يرقم

ـ   20از  يشكه ب يراندر ا ياپيپ يرقم و محاسبه خشكسال ينفرض ثابت ماندن ا با در  يشسال كـم و ب

  .است يدهخسارت د يهناح يناز ا يراندالر ا يلياردم 10از  يشب يزياست؛ در مجموع چ يجار يرانا

مردم بـه   يهو در خطر قرار گرفتن تغذ ياز خشكسال يناش يو اجتماع يفارغ از مشكالت اقتصاد اينها

  .ها است آن ياساس يازهاياز ن يكيعنوان 

متـر مكعـب بـارش در     يليـارد م 80از  يشب 98ماه  ينهفته در فرورد 2 يآمار تنها ط يناساس آخر بر

 يـزي چ يـران ا يرزمينـي ز يها حجم آب يمكه بدان آيد يبه چشم م يرقم زمان ينا يبزرگ يم؛داشت يرانا
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  .شود يزده م ينرقم تخم ينكمتر از ا

سال  3مدت  يبود الاقل برا يدچار تنش آب يراخ يها سال يكه ط يراناز ا يگفته كارشناسان مناطق به

ـ  بابت كم ها يكشور نگران يشدن اغلب سدها يزفاصله گرفته است؛ و سرر يدهپد يناز وقوع ا در  يآب

  .برداشت يانز ما يزرو را ن يشتابستان پ

  .كند يكمك م يالبيس يها رسوبات در دشت يعو توز يك،مواد ارگان يعبه انتشار و توز يلس 

رسـوبات   يـن با ا يكشاورز هاي ينو زم كند يانباشته م يالبيس يها را در دشت ياريرسوبات بس سيل

 يـل، ن يـر نظ يبرفتو آ يالبيس يها دشت يندر هم يخدر طول تار يانسان هاي يتجمع. شوند يم تر يغن

 يبتخر نايبه مع يلها و ممانعت از س رودخانه يمرژ يبتخر. اند ها ساكن شده آبرفت يررود زرد و سا

  .هست يزن يالبيس يها گونه دشت ينخاك در ا يسطح بارور

  

  ها به بار نشست در تاالب يعتطب خنده

متعـدد   يهـا  خبر از وجود تاالب كه خورد يبه چشم م رنگي ينقاط آب يران،با نگاه به نقشه ا روزگاري

بـه دو دهـه اسـت آرام آرام رخـت بربسـته و       يـك كه نزد يامر داد؛ يم يرانا ينيسرزم يعدر پهنه وس

جـان   دوباره يراخ يلجان مبدل شده بود كه در س يدر خدمت مردم بود به بال يكه زمان يآب يها پهنه

  .گرفتند

و امروز پـس   شد يم يتاالب مرده معرف يككه باشد  يا تاالب خشك شده ينتر شاخص يدشا هامون

  .گرفته است يا جان دوباره يرمندو بلوچستان و خروش ه يستانس آساي يلس يها از بارش

هستند كـه پـر آب    يا برجسته يها تاالب يه،اروم ياچهدر يها و تاالب يمهورالعظ ي،گاوخون ييسو از

 15اصـفهان بعـد از    يگـاوخون . شود يم محسوب يستز يطدر حوزه مح نظير ياتفاق ب يكشدن آنها 

بازگشـت   يبـرا  يشدند و حاال لحظـه شـمار   ياسال خشك سرانجام اح 40اراك بعد از  يقانسال و م
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  .ها آغاز شده است تاالب ينبه ا رندگانپ

  
 يبارندگ يناز ا يشتاالب برجسته كشور پ  252 يستز يطكهرم معاون سازمان مح يلاسماع يادعا به

  .اكثر آنها مطلوب شده است يتاكنون وضع همان خطر قرار داشتند و هم ياقرمز  يتوضعدر  آسا، يلس

ـ  يـاهي پوشـش گ  يتسبب تثب شود يم يجادا ها يالبمناسب خاك كه پس از س رطوبت  آمـدهاي  يو پ

  .شود يم يزگردهار يرنظ هايي يدهو پد ها ياباناز توسعه ب يريجلوگ يراز آن نظ يناش

 يـات مهـم ح  يبر رخدادها يبترت ينها شده و به ا تاالب ياتح يدو تجد يتسبب تقو يلس ييسو از

 يوسـاوت در ن 2016سـال   يلسـ . ها مؤثر است آن يو زادآور يگذار مهاجرت، تخم يرنظ يپرندگان آب

  .كرد يجادها هزار پرنده ا ده ياسرا در مق يدهپد ينا ياولز استرال

 يهـا  آب يفيتبر ك ينو ا شوند يم يااح يلبا س يآب يها يكرهپ يرها و سا خاطرنشان كرد كه تاالب بايد

را  ياريبسـ  يمـواد مغـذ   يلسـ . هوا مؤثر است يفيتك يموجودات، و حت يرها و سا در دسترس انسان

  .كند يم يلها را تسه تاالب مندان يستز يرسا يانماه يهها كرده و تغذ وارد تاالب
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  جان گرفت يرزمينيز هاي سفره

 يهـا  آب يـه آن دست بگذارند، احتمـال تعذ  يرو يلموافقان منافع س شود يم كه باعث ياز نكات يكي

 ي،آب، خشكسـال  هـاي  يسـتاد توسـعه فنـاور    يـر دب يمي،ابراه ينادرقل ينهزم يناست، در ا ينيزم يرز

 يكه ترسـال  يدر مواقع: گويد يم يجمهور ياستر يو فناور يمعاونت علم يستز يطو مح يشفرسا

 يل،استفاده از سـ  يها فرصت يناز بهتر يكي. يمباش يرزمينيز يها سفره آب يهبه فكر تغذ يدشود با يم

اسـت كـه    يو آبخـوان دار  يالبها با پخش س ها و آبخوان به سمت دشت يالبس يريتو مد يتهدا

  .كند يرا جبران م ينيزم يرو ز يسطح يركمبود منابع ز

 يعنـي ساالنه اسـت،   يسال بارندگ 12از  يشتركشور، ب يها آبخوان يتظرف ي،اساس محاسبات علم بر

متـر مكعـب در سـال     يلياردم 100به  يدپذيرتجد يها آب يزانمتر مكعب و اگر م يلياردم 5000حدود 

كشور را خواهنـد داشـت؛ كـه بـا      يدپذيرسال منابع آب تجد 50معادل  يرهها امكان ذخ برسد، آبخوان

  .يدبخش يعامر را تسر ينا يباز تخر يريعالوه بر جلوگ توان يم ها يالبس يريتمد

  

  شد يكه مطالبه عموم عقالنيتي

طور  كه به يستگونه ن آن يلمعتقد است س يبهشت يددانشگاه شه يعلم يئتعضو ه يمحمد فاضل دكتر

 يدوجود دارد و جوامع با يلاز خطر س يزانيهمواره م ينبنابرا. باشد يرپذ و مقابله يشگيريكامل قابل پ

 ايهـ  سـكونت در دشـت   يـر نظ( يلاز قـرار گـرفتن در معـرض سـ     يناشـ  يو اجتماع ياقتصاد يدفوا

  .متوازن سازند يل،از بروز س يناش يا را با خسارات دوره) از آن يو منافع ناش يالبيس يزخ حاصل

رفتـار كننـد    يا به گونه يدجوامع با: گويد يباره م يندر ا يرووزارت ن يدفتر مطالعات اجتماع مديركل

است كه در  يتيهمان عقالن ينا. را به حداقل برسانند يلس يرپوليخسارات غكه خسارات و باالخص 
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ـ   آن يـد خفتـه اسـت و با   يلپس س  عـه جام ياسـي و س ياقتصـاد  زيسـتي،  يطمحـ  يرا در نظـام حكمران

با آن تطـابق   توان يكه م يخطرناك، به رخداد يعيرا از رخداد طب يلس يت،عقالن ينا. وجو كرد جست

 ينو فـرورد  97اسفند  هاي يالبس يگزارش مل«. سازد يمند شد بدل م آن بهره يدو توأمان از فوا يافت

  .است يتعقالن ينخلق و بسط ا يبه سو ي، راه»98

  

  يدكه ملت بودن را به رخ كش مردمي

هاي مسئول كشـوري و لشـكري بـراي     تالش دستگاه. اخير از زوايه ديگري هم قابل تأمل است سيل

بخـش مهمـي از امكانـات كشـور بـراي يـاري مـردم        . يده ستودني اسـت د رساني به مردم آسيب ياري

هـا بـه    ديده بسيج شد و خدمات فراواني هم در مقياسي ملي صورت گرفـت تـا ميـزان آسـيب     آسيب

  .حداقل برسد

ياري . ذهاب سيل اخير نيز بار ديگر همدلي و همنوايي ملي را به رخ جهانيان كشاند زلزله سرپل بسان

ن منحصر به استان و شهرستان خاصي در گستره ايران بزرگ نبود؛ جاي جـاي ايـران   زدگا ملي به سيل

يـاري   بـه هـاي نقـدي و كـااليي خـود      جاي جاي ايران با كمـك . با قربانيان سيل ابراز همدردي كرد

سرمايه اجتماعي توليدشده در اين سيل يكـي از كاركردهـاي رويـداد ناخوشـايند     . وطنان پرداختمه

  .ه بايد قدردان آن باشيمسيل اخير است ك
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 - اسـت  يمبـدخ  هاي يدهاز جنس پد يماقل ييرتغ؛ ها مطرح شد و رسانه يمياقل ييراتنشست تغ در

  04/02/1398روزنامه جهان اقتصاد مورخ 

   

 يـن با اشاره بـه ا  يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع يسو رئ يرون يرمشاور وز-يربناييامورز گروه

هـا در   رسـانه  شدن يلبر ضرورت دخ شود، يم يتلق يمبدخ يدهپد يكآن  يريتو مد يالبكه مساله س

و  “مهمـه بـا هـ    يكـرد رو”از  يدبا يمبدخ هاي يدهدر خصوص پد: كرد و گفت يدبرطرف كردن آن تاك

  .حل مساله استفاده كرد يبرا يبخش يانم

 يلبـر سـ   يـد هـا بـا تاك   و رسـانه  يمـي اقل ييـرات در نشست تغ يگزارش جهان اقتصاد، محمد فاضل به

و پژوهشكده ارتباطات در دانشـگاه   يونسكو يارتباطات علم و فناور يكرس يكه از سو 98 ينفرورد

: داد يحپرداخـت و توضـ   يدر رسانه به لحـاظ نظـر   يماقل ييرتغ يبرگزار شد، به بررس ييعالمه طباطبا

 يهـا مخفـ   سـال  يسـرطان  يهـا  همچـون سـلول   يعنـي هستند؛  يمبدخ هاي يدهاز جنس پد يماقل ييرتغ

  .دهند يشكل م ييرو دائماً تغ كنند يم يداربط پ يگربه مسائل د مانند، يم

 يمبا مسـاله بـدخ   يزمان: كرد يحتصر يمنابع آب و انرژ ير اجتماعمركز امو يسو رئ يرون يروز مشاور

كه خـود   يياند بخواهند آن را حل كنند؛ مثالً كشورها كرده يجادكه مساله را ا يكه كسان يممواجه هست

اسـت كـه در اقـدامات     يدر حـال  يـن ا. ببرند ينرا به وجود آوردند بخواهند آن را از ب ينزم يشگرما

از  افتـد،  يكـه در حـال حاضـر مـ     يكه اتفاقـات  يمعن يناست، بد يدشد يندهآ يلتنزنرخ  ياستمدارانس

موضـوع تنهـا بـا     يـن ا. يابد يم يشتريب يتها اهم برنامه يرنسبت به سا يابلند مدت بوده و  يها برنامه

  .است يلمستقل قابل تعد يها احزاب مستقل و رسانه يقدرت جامعه مدن

 يـك قابل حل كـردن اسـت و   “ همه با هم” يكردتنها با رو يمبدخ هاي يدهپد: كرد يدسپس تاك فاضلي

محقـق   يزمـان  يمدر نظر داشت كه حل مسـائل بـدخ   يدبا ينبنابرا. آيد يبه شمار م يبخش يانمسئله م



49  

 “رسانه” يانم ينداشته باشند كه در ا يآمادگ“ همه با هم” يكردرو يكشورها برا يكه حكمران شود يم

  .دكن يم يمهم را باز ينقش

  را جبران كند يسال كم بارش 11 تواند يسال پربارش نم يك**

و كـم   ينشست با اشاره به خشكسال يندر ا يزكشور ن يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل رئيس

: داد يحشـد و توضـ   يـادآور دمـا را   يشافزا يسال گذشته در كشور، روند صعود 11 يط ياپيپ يبارش

 طـي كه  يبه طور يم؛كند و منابع آب را از دست بده يداپ يشافزا يرتبخ يزاندما باعث شده م يشافزا

درصـد در سـال    5.9كشور كم شده، ضمن آنكـه   يانهاز بارش متوسط سال يليمترم 50سال گذشته  50

سـال   11 توانـد  يامسـال نمـ   يعنـي سـال پربـارش    يـك و قطعاً  يما و تعرق بالقوه داشته يرتبخ يشافزا

  .بارش را جبران كند كم

 يشافـزا  يبـرا  يسال گذشته در كشور را عدد بزرگ 50 يط يا دو درجه يدما يشافزا يائيانض دقصا

از جملـه   يحـد  هـاي  يدهشدت و تعداد پد شود يموضوع باعث م ينا: دما دانست و خاطر نشان كرد

  .كنند يداپ يشافزا زدگي يخو  ييگرما/ييآسا، امواج سرما يلبارش س يا يلس يد،وزش باد شد

در كشـور اشـاره كـرد و     75 يا 74در سال  يماقل ييرتغ يكنفرانس جد يناول يبه برگزار ينهمچن وي

و  يهشـدارها كـه بـه وقـوع خشكسـال      يـن رابطه داده شد، اما ا يندر ا ييدر آن زمان هشدارها: گفت

  .گرفته نشدند يدر كشور اشاره داشتند، چندان جد يحد هاي يدهپد

 4مختلـف،   يدر كشـورها  يا گلخانـه  يعدم كنترل انتشـار گازهـا   يابا توجه به كنترل : افزود ضيائيان

  .وجود داشته است ينانهو بدب يانهب در حالت خوش يمياقل ييراتتغ يويسنار

شـده   يـده چ يوهايسـنار  يحضمن تشر يانكشور در پا يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل رئيس

كـه تـا    دهد ينشان م ينانهب خوش يويسنار: گفت ينانه،و بدب ينانهب در دو حالت خوش يماقل ييرتغ يبرا

 هسـت كه  يبيترت ينبه هم يماقل ييرتغ يكنون يتوضع يا گلخانه يدر صورت كنترل گازها 2100سال 



50  

 يوياسـت كـه سـنار    يدر حـال  يـن ا. داشـت  يمدما خـواه  يشبه دو درجه افزا يكو نزد ماند يم يباق

درصد بـاران از دسـت    20تا  10 ينب يزدرجه باشد و ن 7 تا 5 يندما ب يشافزا كند يم بيني يشپ ينانهبدب

  .د خواهد كرديجارا ا يبه آب مسائل و مشكالت جد يازو ن يتيداد كه با توجه به رشد جمع يمخواه

در رابطـه بـا    ينكـه نشست بـا اشـاره بـه ا    يندانشگاه تهران در ادامه ا يعلم ياتعضو ه ي،احمد يعل

 يـادآور وجود دارد،  يعيو عوامل طب يرساختز يعامل انسان ايانهيرگرتقد يكردرو يالبعوامل بروز س

كننـد و   اسـايي بـالقوه را شن  ييـرات تغ توانند يها مهم است، چرا كه آنها م نقش رسانه يانم يندر ا: شد

در  دهـد  ينشـان مـ   يـر اخ يلاست كه س يدر حال ينا. مثبت شوند ييراتموجب مشاركت مردم در تغ

  .يما ها عمل كرده بخش يراز سا رت يفاز بحران ضع يشبخش پ

 72سـاعت و   48هـا را تـا    اسفند سال گذشـته بـارش   25 يسازمان هواشناس ينكهبا اشاره به ا احمدي

در : نبوده است، ادامه داد يادمردم و مسؤوالن نسبت به آن ز يتكرده بود، اما حساس ينيب يشساعت پ

داد،  عابرم يو احتمال آب گرفتگ ها يلدن مسش يالبيبر س يمبن يهشدار يسازمان هواشناس يخآن تار

  .شبكه خبر بود يرنويسگلستان و مازندران ز يها در استان يالبشدن س يامكان جار ينكهضمن ا

 تـوان  ينمـ : كـرد  يدها دانست و تاك روزنامه يليگرفته نشدن هشدارها را تعط ياز عوامل جد يكي وي

ها، مسـئوالن و مـردم    بود كه رسانه ينا يتواقع. اشتد يدر رسانه نگاه كارمند يا نسبت به كار حرفه

اسـت كـه    يدر حـال  يـن اسـفند مخـابره شـد، ا    29خبر  ينو اول كردند يرا باور نم يلاحتمال وقوع س

شروع به كـار   يناز روز دوم فرورد يوارد عمل شد و به طور جد يربا تأخ يزن) شبكه خبر( يزيونتلو

  .عرصه كرد يندر ا

 يكـه اگـر فضـا    يدر حـال  يسـتند، بحـران آمـاده ن   يبـرا  ينهـا و مسـؤول   رسانه: كرد يحتصر احمدي

 يمنفـ  يخبرهـا . گرفـت  يبحران صورت م يريتبه مد يوجود داشت، كمك بهتر يبهتر يرسان اطالع

  .است يينمردم پا يا كه سواد رسانه يدر حال شود، يم يادز يدر مواقع بحران يمجاز يفضا
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 تـوان  يرا مـ  يهر خبـر : كرد و گفت يدتاك يهمراه با آرامش بخش يرسان در اطالع ينهزم يندر هم وي

  .يردبحران صورت گ يريتمد يدو با يستن يمنتشر كرد، اما نگران كردن مردم كار درست

مهم رسـانه در مواقـع بحـران برشـمرد و      يفرا از جمله وظا يگر استاد دانشگاه، نظارت و مطالبه اين

 يازهـاي به گزارش ن سازي ياز قطب يزو پره يمجاز ياز فضا زينيگ يضمن دور يدرسانه با: اظهار كرد

مـردم،   ركتمشـا  يبـرا  يسـاز  بعد از بحران، انتشار اخبار مثبت فرهنگ ينهمچن. مردم بپردازد يواقع

  .است يمسؤوالن ضرور يها منظم وعده يگيريپ يززده و ن از مناطق بحران يليگزارش تحل
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  04/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - پاسخ دادند نيادانشگاه يراز؛ش يلوقوع س ييچرا

  

در  'آبـاد  يلسـ 'بـا عنـوان    يتخصص يزگرديدر م يرازش 98 ينفرورد يلعلل و عوامل س -يرناا -شيراز

  .شد يبررس ازيردانشگاه ش يتاالر خوارزم

  

  پاسخ دادند ياندانشگاه يراز؛ش يلوقوع س چرايي

كه شامگاه سه شنبه به مدت پنج ساعت در دو بخـش و بـا    يتخصص يبررس يندر ا يرنا،گزارش ا به

در كشـور و بـه    يالببروز سـ  يعلم يلو استادان دانشگاه صورت گرفت، دال يحضور مسئوالن شهر

  . پرداختند يلارائه گزارش سشد، مسئوالن به  يبررس يرازش يژهو

 ينو متخصصان امور آب راهكـار ارائـه دادنـد؛ همچنـ     ياندانشگاه ينهمچن يتخصص يزگردم ينا در

  . سخن گفتند يلمواجهه با س يبرا يمل يرا گوشزد كردند و از ضرورت عزم ها يكاست

  

  هزار ساله  يلبازگشت س**

را  يلنشسـت سـ   يـن در ا يرازاستاد دانشـگاه شـ  و  يرانا) يرزمينيز يآب ها(يدروژئولوژيعلم ه پدر

براسـاس   يفتـد؛ اتفـاق ب  يـد و با دهـد  يرخ مـ  يـز ن يعـت در طب يالبس: خواند و گفت يعيطب اي يدهپد

  . آمده است يبمه يليس يرازبار در ش يكاطالعات موجود، هر هزار سال 

دوره  يـن رچـه ا امـا ه   صـد سـاله اسـت؛    يلدوره بازگشـت سـ  : عنوان كـرد  يسياهللا رئ عزت پروفسور

  . شود يشود بر مدت زمان و شدتش افزوده م تر يطوالن

 يالب،در بروز سـ : صد ساله است، افزود يالبعمدتاً براساس س يشهر يها يطراح ينكها يانبا ب وي

 يـل از قب يشـهر  يهـا  و احداث سازه رود يعامل به شمار م ينبه عنوان مهمتر يلكاهش محل عبور س
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  . كند ين و ساختمان مقطع عبور را كم مپل و بند، جاده، راه آه

كـاهش   يندر زمـ  ينفوذ بارنـدگ  يببا احداث شهر ضر: داشت يانب يرازدانشگاه ش يعلم ياته عضو

احتمـال بـروز    يبدر جهت شـ  يارش يجادا يزبردن جنگل ها و مراتع و ن يناز ب ينافزون بر ا يابد؛ يم

   .افزايد يم يالبو بر شدت س دهد يم يشرا افزا يلس

 ياست و نه طراحـ  يهبرگرداندن جنگل و مرتع به حالت اول يبه معنا يزداريآبخ ينكهبر ا يدبا تاك وي

  . برگردد ييبه حالت ابتدا يدبا يعيمنابع طب: گفت يد،جد

از  يـر غ شـود،  يمـ  يالبها باعث ارتفاع گرفتن سـ  بردن پل ينساخت جاده و از ب: اظهار داشت رئيسي

بـارش   يجـه درنت يابـد؛  يمـ  يشافـزا  يلسرعت س ينبنابرا شود؛ يم يزن يالبس يرمس ييرباعث تغ ها ينا

  . خواهد داشت ينزم يرو يقبل و بعد از ساخت و ساز سرعت متفاوت يمشابه در دو دوره زمان

  

  ساز است  بحران يكاتومات يها نبود دستگاه** 

) يسـنج  آب( يـدرومتري ه سـتگاه يا يكـه دارا  ييهـا  در رودخانه ينكها يانبا ب يرازاستاد دانشگاه ش اين

 يهـا  و نبود دسـتگاه  يا لحظه يريگ عدم اندازه: گفت  كرد و آمار داد، يدارا پ يلس يدب توان يهستند، م

  . يمنداشته باش آمارياصال دوره  ياما كم باشد  يها باعث شده دوره آمار رود ياريدر بس يكاتومات

 يچو دروازه قـرآن كـه هـ    يماننـد شـهرك سـعد    يطدر نقا: عنوان كرد يرانا يدروژئولوژيعلم ه پدر

  . آب استفاده كرد يدب يرياندازه گ يمختلف برا يها از روش يدوجود ندارد، با يدستگاه

وزارت  يكـه نشـده اسـت؛ درحال   يبارش تاكنون طراح يفراوان -مدت  -نمودار شدت : ادامه داد وي

در  يـز ن يگـران مشاور و د ينمهندس ي،اكز پژوهشها، مر است و دانشگاه كرده يرا ارائه م ييها داده يرون

  . اند داشته يمطالعات يلس ينهزم

قرار دهـد و تنهـا    ياركند و در اخت يهنمودار را ته ينا يدسازمان مسئول با يك: خاطرنشان كرد رئيسي
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  . ما وابسته به كارشناس است يها است كه اكثر طرح يدر حال ينمشاور اكتفا كرد ا ينبه مهندس يدنبا

 يسـت ن يـزي چ يمنحن ينا يهته. يما نكرده يهنمودار را ته ينو ا يمندار يطراح يارما مع: كرد يدتاك وي

در قالـب   يـد مملكـت اسـت و با   يكآن را به انجام برساند، بلكه بر عهده  ييتنها كه دانشگاه بتواند به

  . ارائه شود يمل يقاتتحق

 يجـاد اسـت ا  يضـرور  يسال جار يلس يعتكرار وقا از يريجلوگ يبرا: ادامه داد يرازدانشگاه ش استاد

  . يمرا مطالبه كن يمنحن ينا

سـازمان   يچتوسط ه يزدوره بازگشت ن يبرا يالبس ينقشه پهنه بند ينافزون بر ا: ابراز داشت رئيسي

صـورت نگرفتـه اسـت؛     يپهنه بند يناعالم كرده كه ا يحاصر يروارائه نشده است و وزارت ن يمسئول

  . يمدار شهنق ينا يهته يبرا يانجام شده و ما افراد توانمند ينهزم ينران پژوهش در اهزا يكهدرحال

 يـد و نبا يـرد صورت گ يلس يتوسط سازمان متصد يدامور با ينا: گفت يرانا يدروژئولوژيعلم ه پدر

  . يردتنه آن را بر عهده گ يكتوقع داشت كه  يجمهور ياستاز نهاد ر

بـر   يگفـت گنـاه   تـوان  ينم: اظهار داشت يست،خوب ن يالبدرباره س ما ينيب يشپ ينكها يانبا ب وي

  . يمكن يبررس يدرا با يالبس يريتو مد يالبهشدار س يابي،ارز. گردن ماست

ـ  يـد هشدار با گويد يبه ما م يالبس يريتمد: ابراز داشت رئيسي داده شـود و   يالباز وقـوع سـ   يشپ

 توانـد  يبا تعداد محدود پس از وقوع بحـران نمـ  هالل احمر . يردصورت گ يداز قبل با يهمگان يجبس

  . دارد يازشده ن مشخص يشاز پ يقدق هاي يزير ببرد، بلكه به برنامه يشاز پ يكار

  

   يدد يكپارچه يدبحران با يريتشهر را در مد يستمكل س** 

 يا بـه گونـه   يـد نبا يفوظا يكبحران تفك يريتدر مد: اظهار داشت يرازدانشگاه ش يعلم ياته عضو

  . مورد انتظار را ندارند يكه هماهنگ يباشند؛ در حال يالبس يسازمان متول 20باشد كه 
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داد و حوزه خارج از شهر را جـدا كـرد؟ كـل     يامور داخل شهر را به شهردار شود يمگر م: افزود وي

  . يدد يكپارچهبه صورت  يدرا با يستمس

توسـط   يلسـ  يبند را استفاده از اطلس پهنه يندهآ ياحتمال يلاز س يرياستاد دانشگاه راهكار جلوگ اين

سـرعت و ارتفـاع بـا مـدل      يبررسـ  اي، يانـه را يها افزار با نرم يلس يساز يهشب يالب،س يستاد فناور

  . روان آب دانست يبا استفاده از مدل بارندگ يالباز س يشگيريطرح پ يهو ته يبارندگ

  

   يستدشمن انسان ن يالبس** 

و خراب كردن  يلبستن راه صد ساله عبور س يست،دشمن انسان ن يالبس: كرد يدتاك ينهمچن رئيسي

. گيـرد  يخاموش و آرام انتقـام مـ   يعتطب يراز يم،را خراب نكن يلخانه س. خانه آن، دشمن انسان است

  . غلط ماست يزيسال برنامه ر 50حاصل  يست،ن يروزمربوط به امروز و د يالبس

  

   يرازش يلدر س يابي يقتحق** 

 هـاي  يـت فعال يحضمن تشر يرازشهر ش ياسالم يشورا ياب يقتحق يتهكم يسنشست، رئ ينه اادام در

جلسـه بـا حضـور     ينچنـد  يطـ  يـاب  يقـت حق يتـه كم: عنوان كـرد  يالبشهر از بدو وقوع س يشورا

كـه   ييها ها و دستگاه كرد كه در سه بخش سازمان يهدر مرحله اول ته يمتخصصان و مشاوران گزارش

  . شده است ينمطالعات كانال و علل و عوامل بروز حادثه تدو دارند، يتمسئول

ظـرف سـه    يدادگسـتر  يهشت نفره از كانون كارشناسان رسم يگروه: افزود يعبدالرزاق موسو سيد

  .  دهند يرابه شورا ارائه م يجهو نت دهند يرا انجام م يبررس يزهفته ن

مقابلـه و   ي،بحـران سـه مرحلـه آمـادگ     يتيرستاد مـد  يلاز س يشگيريدر كارگروه پ ينكها يانبا ب وي

 97 يورشـهر  31مراحـل در   ينا يستاد بحران استان فارس بر مبنا: شده است، گفت يفتعر يبازساز
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  . كند يمشخص م يلمختلف را در حوزه س يها دانشگاه يفوظا يدستورالعمل يط

ـ  يفياسـفندماه مجـدداً وظـا    16در : ادامـه داد  يرازشهر ش ياسالم يشورا عضو  ير عهـده دسـتگاها  ب

 يتوضـع  يشنـوروز، پـا   يالتبحران شهرستان با توجه به تعطـ  يريتمختلف گذاشته شد و جلسه مد

 يتخصص يها كارگروه يبه روسا ينگذاشت؛ همچن يبر عهده سازمان هواشناس يالترا در تعط يجو

  . آماده باش كامل داده شد ينيدو رده جانش كردنبا مشخص 

پـر   پذير يبنقاط آس ييمستمر، شناسا يروبياز جمله ال ياتيو ح يضرور يها بيني يشپ:گفت موسوي

در دستور كار قرار  يزگذشته ن ياتبا توجه به تجرب يزنقاط درخطر و حادثه خ يشو پا ييخطر، شناسا

  . گرفت

  

  پاسخ  يب يپرسش ها** 

ـ  يرو مهم است كه اعالم شـده همـاهنگ   يننكات از ا ينذكر ا: اظهار داشت وي  يـده والن دمسـئ  ينب

انـد؛   مشخص شده ييها امر دستگاه ينبه ا يدگيرس يكه برا ياند؛ درحال شده يرنشده و مسئوالن غافلگ

خواهـد   يگيـري است كه شورا پ يموضوع نكته مهم ينهر دستگاه مشخص نشده است كه ا يفهاما وظ

  . كرد

شـد تـا بـه     يجار ليكه س ياز زمان: گفت يرازشهر ش ياسالم يشورا يلس ياب يقتحق يتهكم رئيس

مسـئول بودنـد و    يچه كسـان  ينكهمطرح شده است، ا يقهدق 40تا  26 يفاصله زمان يددروازه قرآن رس

بـوده اسـت،    يـز خطرخ ياز حضـور مـردم در نـواح    يريهشدار به مردم و جلوگ يمتول يچه دستگاه

  . است شدهمشخص ن

: ت گرفتـه اسـت، اظهـار داشـت    هكتار ساخت و ساز صـور 130 يل،س يلدر مس ينكهبا اشاره به ا وي

در محـدوده   يقـانون  يـر غ يدرباره ساخت و سازها ياز هشت را يشب يشهردار 100ماده   يسيونكم
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  . داده است يرازدروازه قرآن ش

كه درباره كانال عبور آب در دروازه قرآن ارائه شـده   يبر اساس مستندات و مطالعات: كرد يانب موسوي

شود؛ اما بـر   يجادعبور آب ا يبرا يارائه شده كه براساس آن كانال يطرح يشسال پ 30از  يشاست، ب

  . است متفاوتشده با آنچه انجام شده  يينآنچه تع شود يسر قطر كانال اختالف نظر است و گفته م

 يسـت؛ ن يمآب مسـتق  يركانال زانو خورده و مس يزابن حمزه ن يپل عل يكيدر نزد ينهمچن: افزود وي

  . كه نشده است شد يم بيني يشپ يدهزار متر مكعب آب با 50 يشبا گنجا يريخبند تا يك ها ينجز ا

  شـد،  يافـزوده مـ   متـر  يسـانت  60بـه قطـر    يلولـه ا  يدبا يگرد يبراساس مطالعات ينكها يانبا ب موسوي

  . شد يساخته م يزن يريتاخ يبند يدبا يادشدههمزمان با افزودن لوله : خاطرنشان كرد

هـا نـداده    طـرح  يـن بـه ا  يپاسخ يشركت آب منطقه ا: اظهار داشت يرازش شهر ياسالم يشورا عضو

به اظهار نظر  يكس ياند ول امر مخالف بوده يناست؛ اما اعالم كرده است كه در زمان احداث كانال با ا

  . ها توجه نكرده است آن

  

   يشهرساز يعال يدروازه قرآن در شورا يكنون يتوضع يبتصو** 

آرش . بـود  يزگـرد م يـن مهمـان بخـش نخسـت ا    يگـر د يرازش يشهردار يرو معما يشهرساز معاون

بـوده اسـت،    يليمترم 107سال گذشته  يبارندگ يزانم يروبنا بر گزارش وزارت ن ينكها يانزاده با ب فرج

  . است يشترساله كشور هم ب 50كه از متوسط  يدهرس يليمترم 293به  يدر سال جار يزانم ينا: گفت

قـرار   يرازشـهر شـ   يمو حر يمحدوده دروازه قرآن در حد فاصله محدوده خدمات: عنوان كرد زاده فرج

بـه   88و طرح جامع سوم در سـال   68و طرح جامع دوم در سال  51دارد، طرح اول جامع ما در سال 

 صيليجامع و تف يها طرح يبو تصو يهمقام ته ترين يكشور به منزله عال يشهرساز يعال يشورا ييدتا

  . يدها رس شهر
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دروازه  يـر در ز يرازشـ  يورود 51در طـرح سـال   : گفت يرازش يشهردار يو معمار يشهرساز معاون

 يعـال  يشـورا  يبمـورد تصـو   يكنـون  يمتـر  45 يورود يبعـد  يهـا  قرآن قرار داشت؛ اما در طـرح 

 كننـد  يم يشانه خال يتبار مسئول يردستگاه ها از ز يامروز برخ يقرار گرفته است و درحال يشهرساز

  . طرح را امضا كرده بودند ينا يگكه هم

مساحت  ينا: مربع است، اظهار داشت يلومترك 27دروازه قرآن  يزمحدوده حوضه آبر ينكها يانبا ب وي

  . شود يم يكوچك تلق ياربس يزحوضه آبر يك يبرا

 است و هزار متر اختالف ارتفاع وجود دارد كه يلومترك 32.7مجموعه  ينا يطمح: اضافه كرد زاده فرج

  . دهد يم يشبارش را افزا يزاناختالف شدت و م ينهم

آمـدن آثـار    يـد موارد باعـث پد  ينهمه ا: خاطرنشان كرد يرازش يشهردار يو معمار يشهرساز معاون

 7.3 يقـه دق 11و 48تـا   يقهدق 11و  32از ساعت  ماه يندر پنجم فرورد ينشد؛ افزون بر ا يلس يبيتخر

  . بر ساعت يليمترم 72 يعنيرخ داد؛  يبارندگ يليمترم

  . بوده است سابقه يب يرازسال گذشته ش 250از  يششدت در ب ينبا ا يبارندگ ينا: عنوان كرد وي

شـهر   يممحدوده خطر را در حـر  يشهردار ينكها يانبا ب يرازش يشهردار يو معمار يشهرساز معاون

  . نداردو دخالت  يمحدوده اجازه دخل و تصرف يندر ا يچكسه: مشخص كرده است، گفت

  

  قطر لوله كم  يار،آب بس شدت** 

ـ  يلس ينا يدب يزانم يمشاوران شهردار يهاول يزبراساس آنال: اظهار داشت زاده فرج كـه   يبا توجه به آب

ـ  يـه متر مكعب بـر ثان  70از  يششد، ب يجار يرازبه سمت ش يزنگ آب) يروستا(از  شـده؛   ينـي ب يشپ

  . است مترساله، پنج برابر ك 50دوره بازگشت  يطشرا ينلوله به كار گرفته شده در بهتر يكهدرحال

قـرار   يرموجود در مسـ  يها شدن پشت فنس يالبيمختلف به علت س يها آب در حوضچه: افزود وي
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را  يـب هـا شـده و اثـر تخر    باره باز شدن حصار يكشده به علت فشار باعث  جمع يِگرفته و گل وال

  .داده است يشافزا

  . شده است ييراتدستخوش تغ يرازباالدست ش يهكتار از اراض 139تاكنون : زاده گفت فرج

 يالبسـ  يمجاده خرامه بـه حـر   يانداز با اشاره به دست يرازش يشهردار يو معمار يشهرساز معاون

را قطع كـرده و صـرف وجـود چنـد      يزحوضه آبر يطول يرمس ي،جاده به صورت عرض ينا: كرد يانب

  . برد ينم ينز برا ا يعتبه طب يدست انداز ينآبراهه ا

 يشباعـث افـزا   يبارش همگـ  يو تمركز زمان يرطول مس ي،اختالف ارتفاع هزار متر: داشت يانب وي

  . شد يالبس يبيقدرت تخر

خندق و كشـاندن بـه رودخانـه     يجادرا با ا يالباند س كرده يتا به حال سع 60از دهه : زاده گفت فرج

  . است يزدر حوضه آبر يريتاخ يبندها يجادا يراه حل اساس يكهخشك مهار كنند؛ درحال

  

  آب در حوضه دروازه قرآن  ينبود دستگاه سنجش دب** 

 يرازدانشـگاه شـ   يسـت ز  يطو مح يعيمنابع طب يبخش مهندس يعلم ياتنشست، عضو ه ينادامه ا در

خاك  يرياز شدت نفوذپذ يشتراگر شدت بارش ب: گفت يرازدر ش ماه ينفرورد يلدرباره علل وقوع س

خـاك باشـد، باعـث پـر شـدن       يرياما اگر شدت بارش كمتر از نفـوذ پـذ   شود؛ يم يجادا يل، سباشد

  . خواهد شد يرزمينيز هاي سفره

مستقر در حوضه دروازه قرآن وجود نـدارد،   يدستگاه سنجش يچه يرازدر ش ينكها يانبا ب يحسنل عليمراد

  . يمارم متوسل شد ياباندر خ يا بارش به آمار شركت آب منطقه يزانسنجش م يناچار برا: گفت

و 10صبح آغاز شد؛ اما در سـاعت   يقهدق 30و  7از ساعت  يبارندگ ماه ينفرورد 5روز : ادامه داد وي

  . شد يلكه منجر به بروز س رسد يبعد به اوج م يقهو ده دق شود يم يدتشد يقهدق 35
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كـه در باالدسـت    دهـد  يمـ تجربه و اطالعات نشان : خاطرنشان كرد يرازدانشگاه ش يعلم ياته عضو

  . تر بوده است يدشد يبارندگ

: گفـت  يكـا امر يدانشگاه بركل يهواشناس يستگاهبا اشاره به اطالعات به دست آمده براساس ا حسنلي

 يـايي دروازه قرآن با طـول و عـرض جغراف   يزدر چهار مقطع از حوضه آبر دهد ياطالعات نشان م ينا

 31حوضه،  يناساس بارش ا ينثبت شده است؛ برا يليمترم 33تا  30مختلف شدت مختلف بارش از 

  . رسد يدر ساعت م يليمترم 94از بارش ارم بوده است كه به رقم  يشتردرصد ب

 يدشـد  هـاي  يدستكار يگريشدت بارش است، د يلس يلاز دال يكي: استاد دانشگاه اظهار داشت اين

  . يلها در مس وجود كارخانه يزو ن يرت يدانپادگان و م يجادا ي،ساز در حوضه، ساخت و ساز، جاده

آنهـا در   يشده است كه با وجود كوچك يجادا يزهايينقاط حوضه باالدست خاكر يدر برخ: افزود وي

سـاخت پـل    ينـه كاهش هز ينقاط هم برا يآمده، در برخ يينپا يلجاها شسته شده و همراه س يبرخ

  . منجر شده است يالبس يعه به تجمبدل شده ك يرمس يكآب به  يعبور يردو مس ي،كمربند يبرا

در سـطح حوضـه بـه      و زباله يموارد، وجود مواد زائد، نخاله ساختمان ينافزون بر ا: ادامه داد حسنلي

در  يشدت دسـتكار  ينهم در باالدست وجود داشت، با ا يا اگر حوضچه يبوده است كه حت يا گونه

  . يشدپر م يعسر يعت،طب

و  يباسـازي امـا پـس از ز   كـرد؛  ياز دره مجاور دروازه قرآن عبور مـ  يرازش يلدر گذشته س: گفت وي

انجـام   يعوسـ  ييراتتغ يوقت ينبنابرا  در نظر گرفته نشده است؛ يالبعبور س يتوسعه جاده حجم كاف

  . نداشته باشد يبتخر يلس يمانتظار داشته باش توانيم ينم دهيم يم

  

  سكه است  يك يدو رو يلو س يخشكسال** 

 يخشكسال ينكها يانبا ب يرازدانشگاه ش يستز  يطو مح يعيمنابع طب يبخش مهندس يعلم ياته عضو
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منجـر بـه    يدشـد  يما خشك است و بارنـدگ  يماقل يعتطب: سكه است، ادامه داد يك يدو رو يلو س

  . است يالزم ضرور يداتو درنظر گرفتن تمه ها يرساختز يجادرو ا يناز هم شود؛ يم يلس

بـارش بـه هـم     ينـه محاسبات گذشته را در زم يمياقل ييراتتغ يدهپد ينكهاشاره به ادر ادامه با  حسنلي

را  يمـي اقل ييراتتغ يداستفاده كرد ما با يقبل يها از داده توان ينم يگرد يلدل ينبه هم: زده است، گفت

  . باشيمدرست داشته  ينيب يشپ يمتا بتوان يممدت كن بلند يابيو ارز يريمدر نظر بگ

كـرد و   يـد تاك يهواشناسـ  يپارامترها يريدستگاه سنجش و اندازه گ يزبر ضرورت تجه ينهمچن وي

 يـن تاسـف اسـت چراكـه ا    يـه ما يـن وجـود نـدارد و ا   يشـرفته پ يها در كشور ما هنوز دستگاه: گفت

  . است يبحران الزام يريتكنترل و مد يها برا دستگاه

  

  كرده است  ييرتغ يلمقابله با س ياستراتژ** 

  . آغاز شد يرازاستاد دانشكده عمران دانشگاه ش ينشست با سخنران نيدوم ا بخش

 يهـا   حوضه يژهبه و يلس: در كشور است، گفت يرفراگ اي يدهپد يلس ينكها يانبا ب يدختيب طالب ناصر

  . به همراه داشته است يتند تلفات جان يبكوچك با ش

هـا   سـال  ياز آن طـ  يناش يو مال ينو خسارات جا يالبتعداد وقوع س يشيروند افزا: عنوان كرد وي

  . است يافته يشافزا

 يدر سـطح جهـان   يلمقابله با سـ  يراخ يها در سال ينكهبا اشاره به ا يرازدانشگاه ش يعلم ياته عضو

و از مهـار   يسـت ز يطبحـران بـه محـ    يريتاز مـد  يكاسـتراتژ  يريتمد ييرتغ: كرده است، گفت ييرتغ

 تورامروزه در دس يل،در برابر س يكشاورز ياراض يآور تاب يشافزا يزو ن يالبس يريتبه مد يالبس

  . جهان قرار گرفته است يها كار كشور

انجـام شـود تـا بتـوان      يو محلـ  ياسـتان  ي،در سـطح ملـ   يدبا يلمقابله با س: كرد يدتاك يدختيب طالب
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  . كرد ينرا تدو يالبو جامع س يوستهبه هم پ يريتو مد يالببا س يستيهمز

هـا از جملـه آمـوزش     ينهدر مراحل مختلف و در همه زم يمردم يها جلب مشاركت نكهيا يانبا ب وي

 يمختلـف مربـوط بـه آب دانـش و آگـاه      هاي ينهدر زم يدمردم با: دارد، خاطرنشان كرد يتاهم ياربس

 هـاي  داشته باشند؛ همانطور كه در ژاپن به صورت مستند درباره زلزله از مهدكودك تا دانشگاه كـالس 

  . وجود دارد يبازآموز

مطرح بوده  يآب با كم يتوجه به سازگار يراخ يها همانطور كه در سال: استاد دانشگاه اظهار داشت اين

خسـارت   يطيشرا يچباشد كه تحت ه ينا يدبرجسته شود و هدف با يدهم با يلبا س ياست، سازگار

  . يمنداشته باش يجان

كه  يالبدرباره س يرونظامنامه وزارت ن: خاطرنشان كرد زيست يطعمران و مح يمتخصص مهندس اين

  . شود يبازنگر يدهمه سازمان ها مشخص شده با يتدر آن مسئول

 يندبب يالبس يريتكه همه آموزش مد يردصورت گ يدگاهد ينبر اساس ا يدبا يبازنگر ينا: افزود وي

اسـت   يـاز سـت و ن ا يكل يدستورالعمل يكه نظامنامه فعل يدرحال يرند؛شهر را در نظر بگ يآور و تاب

  . شود يفتعر يا منطقه ياهر استان، محل  يدوباره برا

تنـد، اقـدامات    يبرا شدت بارش، ش يدروازه قرآن و شهرك سعد يلعلت بروز س يزن بيدختي طالب

  . العمل جامع و مانع دانست نشده و فقدان دستور يكارشناس اي يرسازهو غ يا سازه

 يبه ارائه سخنران يرازدانشگاه ش زيست يطعمران و مح يهندساستاد بخش م يگرنشست د ينادامه ا در

  . پرداخت

  

  است  يعيبراساس عملكرد ما طب يلبروز س** 

از  شناسـي  يـانوس اق يدكتـرا  يكـه دارا  يرازدانشگاه شـ  يعلم ياتكاظم ناظم السادات عضو ه محمد
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  ه اتفاق افتـاد براسـاس  ك يليس: گفت يتخصص يزگردم يندر ا يزن ياست،ولز استرال يوساوتدانشگاه ن

  . است يعيكامالً طب زيست يطما درباره مح يرفتارها

  . باشد يعلم-ياجتماع ينبر عهده تئورس يداست كه با يبحران دانش يريتمد: اظهار داشت وي

ابـراز   شـود،  يمـ  يجهعدم توجه به اصول مانع حصول نت ينكها يانبا ب يرازدانشگاه ش يعلم ياته عضو

  . ماست يشيناز عملكرد پ يو حمله ملخ ناش يوز آتش سوزاحتمال بر: داشت

ابرها ستاد بحـران   يصما درست بود، بالفاصله با تشخ يا ماهواره يستماگر س: كرد يدتاك السادات ناظم

  . دادند يالزم را م يها و هشدار شد يم يلتشك

دام كـرد و مطالعـات   اقـ  ينزمـ  يتوان تنها از رو يبحران نم يريتمد يامروز برا: خاطرنشان كرد وي

  . برخوردار است ياريبس يتاز اهم يماهواره ا

 50تـا   40حـدود  : عنـوان داشـت   شـود،  يمـ  يشلحظه پا به لحظه ينزم ينكها ياناستاد دانشگاه با ب اين

آن را  يزيكـي ابـر و مشخصـات ف   يـزان ضبط و ثبت كرده انـد و م  يلما را در زمان س يتماهواره وضع

  . يما بوده بهره ياطالعات ب ينما از ا كهيدرحال  اند؛ مشخص كرده

  

  شود  يراه انداز يدبا يا ماهواره يستمس كنيم يم يدهاست كه تاك سال** 

 يامـا ثمـر    شـود؛  يراه انـداز  يدبا يا ماهواره يستمس كنيم يم يدهاست كه تاك سال: افزود السادات ناظم

شـود   يمـ  يشـتر ب يمهـر روز كـه تحـر    يولآسان و ارزان بود؛  يزاتتجه ينبه ا يابيدست يزمان. ندارد

  . دشوار تر ياربس يزاتتجه يهو ته يابد يم يشمشكالت هم افزا

بـه اطالعـات    يـابي  دسـت  يبـا وجـود دشـوار   : حال عنوان كرد يندر ع يانوسياستاد مطالعات اق اين

 يواره هاماه يلهبه وس ياريبه آن وجود دارد و هنوز اطالعات ارزشمند بس يامكان دسترس يا ماهواره

  . توان به دست آورد يمختلف م
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 يگذشـته نامـه هـا    يهـا  سـال  يط: ماهواره ابراز كرد يهته يگرفته برا با اشاره به اقدامات صورت وي

  . نداشته است يريتأث يچبه مقامات مختلف نوشته شده؛ اما ه ياريبس

خسارت به  يلبدتر از س اريبس يفتد،كه اگر اتفاق ب يمهست يسوز امروز نگران آتش: گفت السادات ناظم

  . در زمان بحران دست به كار شد توان ياست و نم يربدانند فردا د يدمسئوالن با. آورد يبار م

  

  توسعه است  هاي يامداز پ يالببروز س** 

بـه   يرازشـ  يآب و استاد دانشگاه آزاد اسالم يمهندس يدكترا شريفان ينرضا افش يزگرد،م ينادامه ا در

  . پرداخت يسخنران

در كشور رخ داده اسـت و امـروز    2017تا  2007از سال  يلس: ها و آمار عنوان كرد با ارائه نمودار وي

  . يستن يديها را به خودجلب كرده و موضوع جد تنها توجه

توسعه است؛ همانگونـه كـه آمـار نشـان      هاي يامداز پ يالببروز س: استاد دانشگاه خاطرنشان كرد اين

  توسـعه عامـل خسـارت شـده اسـت؛      يشافـزا  ي،با گسترش تكنولوژ 2018ا ت 1997از سال  دهد يم

  . يماند دخل و تصرف كن در دسترس نبوده يناز ا يشكه پ يدر نقاط توانيم يچراكه امروز م

حوضـه   ينـه نامه هـا درزم  يينآ: كرد و گفت يدكوچك تاك يزآبر يبر ضرورت توجه به حوضه ها وي

  . اند نپرداخته يقوله به صورت جدم ينكوچك مسكوت هستند و به ا يها

داشـته   يشدرصـد افـزا   250 يالباز سـ  يخسـارات ناشـ   يراخ يها در سال: عنوان كرد شريفان افشين

  . است يافتهاختصاص  يالببه س يرمترقبهدرصد از اعتبارات ساالنه ستاد حوادث غ 70 ينهمچن  است؛

خسـارت   يصـعود  يرسـ  1380تـا   1331از سال : داشت يانب يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ياته عضو

 يموضـوع تـاكنون جـد    يـن است كـه ا  يدر حال ينشود؛ ا ينشان داده م يراندر آمار ا يبه خوب يلس

  . گرفته نشده است
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تمـام  : اسـت، ادامـه داد   يكوهسـتان  يحوضـه هـا   يرازشهر ش يزآبر يكل حوضه ها ينكها يانبا ب وي

هـا مشـخص و در    آن يجانـد و نتـا   مطالعـه شـده   بر اساس مساحت يستبه ل يرازش يرآبگ يحوضه ها

  .دردسترس است

 يمو ن يكمربع بوده است كه  يلومترك 29دروازه قرآن  يزمساحت حوضه آبر: عنوان كرد شريفان افشين

 ينشـهر قـرار دارد؛ همچنـ    يـرون مربع آن در ب يلومترك 27.5و  يمربع از آن در محدوده شهر يلومترك

  . دروازه قرآن است ريحوضه مس ينا ياصل يها راه

 يبـرا  يكـاف  يـت عبور آب در نظر گرفته شده اسـت، ظرف  يكه در دروازه قرآن برا يا لوله: افزود وي

كه  شد يمنطقه باعث م يعتدر طب يدست انداز شد يهم نم يگذار هرچند اگر لوله آب ندارد؛  يتهدا

  . شديم يم يلورت دچار سدر هر ص يعنيآن را نداشته باشد؛  يتهدا يتهم ظرف يعيطب يرمس يحت

 ينا ييدانشجو ياز تشكل ها يرازدانشگاه ش ياستبه همت انجمن فرهنگ و س يتخصص يزگردم ينا

  . دانشگاه برگزار شد

نفر را مصدوم كرد  يكصدنفر را گرفت، افزون بر  21جان  يرازماه دروازه قرآن ش ينپنجم فرورد سيل

  . شد ياربس يو خسارات مال گريكدي يخودرو بر رو 300و موجب انباشته شدن 

شـهر   ينمناطق ا يبه منازل شهروندان در برخ ييباعث خسارت ها يزن يرازماه ش ينششم فرورد سيل

  .نقاط بود يرتر از سا يموخ يمحله سعد يتوضع يان،م ينشد كه در ا



66  

  04/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - بود» نادر« يراخ يكه در مورد بارش ها يياتيجز

  

بـود كـه    يبـه گونـه ا   يـايي جغراف يگذشته از نظر حجم، زمان و پراكنـدگ  يبارش ماه ها - يرناا - تهران

  .كرد يفتوص »يبعج«و » نادر«مانند  ييها يژگيآن را با و يران،منابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد

  

  بود» نادر« يراخ يكه در مورد بارش ها جزيياتي

 يهـا عصـر چهارشـنبه در نشسـت تخصصـ      يمحمد حـاج رسـول   يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

سـال تجربـه شـد و     ينامسـال پربـارش تـر   : گفت يرانها در جامعه مهندسان مشاور ا يالبس يبررس

  .را نداشته است ييبارش ها ينتاكنون كشور تجربه چن

 يشـتر متوسط بارش كشور ب يآن رو يوارد كشور شود و اثرگذار يامكان ندارد جبهه ا: ادامه داد وي

 50 يراخ يدارد اما جبهه نخست بارش ها ينقطه به نقطه اثرگذار يشترمتر باشد و ب يليم 15تا  10از 

در  يـزي چ ينمتر رساند كه چن يليم 255متر به  يليم 205داد و از  يشمتر متوسط كشور را افزا يليم

  .نشده است يدهطول سال ها د

درصـد بـارش نرمـال     45تا  40استان ها  يبود كه برخ ينا يگرد يباتفاق عج: ها افزود يرسول حاج

  .كردند يافتساعت در 24خود را در  يانهسال

 يـدروگرافي ه يچهآن با  يدروگرافينادر در كشور بود و ه يا يدهها پد يبارندگ ينا: كرد يحتصر وي

  .نداشت يهمخوان

رخ داد كـه   يامسـال در حـال   يبـارش هـا  : كـرد  يـادآوري  يرانمنابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

 يطاز بارش ها در استان گلستان شـرا  يشنمونه تا پ يبرا يم؛بارش روبرو شد يزانم ينپارسال با كمتر

  .از بارش وجود نداشت ينيب يشپ يچحاكم بود و ه يخشكسال
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 يكشور سه تا چهار سال ادامه داشـت امـا خشكسـال    يها يخشكسال يشترب: ها ادامه داد يرسول اجح

  .داشت ياريبحث بس يامر جا ينبود و ا يدهسال طول كش 11 يراخ

  

  در حوضه كرخه  يبارندگ يشترينب** 

رخ  ينجم فروردبود كه تا پن ياز جبهه دوگانه ا يها ناش يبارندگ يشترينب: ادامه داد يرون يروز مشاور

متـر   يلـي م 10متر تا  يليم 311آن از  ينهو كم يشينهرخ داد كه ب يمتر بازندگ يليم 72در مجموع . داد

  .در حوضه كرخه قرار داشتند ياديپربارش ز يبود و استان ها

متر بود؛ در  يليم 198و در حوضه كرخه رخ داد  ينفرورد يمهكه در ن يبارندگ: ها گفت يرسول حاج

برابـر   36 يـزان م يـن ا ينبنـابرا . متر بود يليم 5متر و پارسال  يليم 35آن در درازمدت  يزانه مك يحال

  .پارسال شد

سـد در   يـن نشـان داد ا  يلسـ  يـن سد كرخه بود اما ا يداريما پا يهمه نگران: ها ادامه داد يرسول حاج

  .قرار دارد يخوب يطشرا

  ..شد يهمترمكعب بر ثان يليونم 800و  يلياردسد كرخه هشت م يامسال ورود ي،گفته و به

كـه كـل    يدر حـال  يم؛كنترل شده از سدها داشـت  يمترمكعب خروج يلياردم10پارسال فقط : افزود وي

  .مترمكعب بود يلياردم 26به سدها  يورود

گل  ينزر - رخ داد و در حوضه قره سو يمتر بارندگ يليم 177 يزدر حوضه كارون بزرگ ن ي،گفته و به

  .كه نسبت به متوسط درازمدت سه برابر بود يمداشت يمتر بارندگ يليم 152دوم اسفند  يمهفقط در ن

  .»بود يركه كم نظ يدرس يزسدها به سرر يامسال برخ«كرد  يدتاك يرانمنابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

 و هشتم اسفندماه گذشـته آغـاز و همـه اسـتان     يستاز ب يلو س يدشد يها يبارندگ يرنا،گزارش ا به

  .كرد يركشور را درگ يها
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و  ياريكرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بخت يالم،گلستان، مازندران، ا يبارش ها استان ها اين

  .قرار داد ياضطرار يطرا در شرا يراحمدو بو يلويهكهگ

دهد حجم بـارش   ينشان م يرانمنابع آب ا يريتآب شركت مد يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

امسال، نسبت به دوره  ينام فرورد يتا س) مهرماه گذشته يابتدا( يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها

 رازمـدت مشـابه د  يهـا  دوره يانگيندرصد و نسبت به م 161) متر يليم 119.8(گذشته  يمشابه سال آب

  .درصد رشد كرد 50) متر يليم208.3(
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  04/02/1398اري ايرنا مورخ خبرگز - درصد حجم مخازن كشور پر شد 80: ياناردكان

  

ـ  يماه حجم مخـازن مـا كمـ    يبهشتارد يتا ابتدا: گفت يرون يروز -ايرنا – تهران  يليـارد م 39از  يشب

  .ر شده استدرصد حجم مخازن پ 80توان گفت كه  يمترمكعب است و م

  

  درصد حجم مخازن كشور پر شد 80: اردكانيان

دولـت در   يـات جلسه ه يهروز چهارشنبه در حاش »يانرضا اردكان« يرنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ـ  يرذخـا  يزانجمع خبرنگاران، درباره م  يليـارد م 50مخـازن سـاخته شـده كشـور     : كشـور، گفـت   يآب

ـ  يماه حجم موجود مخازن ما كمـ  يبهشتارد يدارد و تا ابتدا يشمترمكعب گنجا  يليـارد م 39از  يشب

 ينتام يبرا يخوب يطشرا يناست و ا يافته يشدرصد افزا 63است و نسبت به سال گذشته  ترمكعبم

  . مصارف است يرشرب و سا يازآب مورد ن

ب موجـ  ييهم به لحاظ شدت، مدت و وسعت كه هر كدام به تنها يراخ يها يالبته بارندگ: افزود وي

 يـدواريم برخوردار شده و ام يادياز بركات ز يثح ينشود هر سه با هم رخ داده و كشور از ا يالبس

  . شده باشد يمترم يسفره ها هم تا حدود يمنف يالنبارش ها ب ينبا نفوذ ا

 ياتفـاق خـوب   يزبه خصوص در جنوب كشور ن يشرق ياز مرزها يالبس يورود: ادامه داد يرون وزير

 يليـون م 955حـدود   4و  3، 2، 1 يهـا  يمـه چـاه ن  يسـتان، منطقه س يها يمهدر چاه ن بود و هم اكنون

  . يممترمكعب آب موجود دار

  . است يبوده و كمك بزرگ يليونم 600 يبارقم در سال گذشته تقر ينا يانگفته اردكان به

توان نظـر   ينم يدهپد يك ينبا ا: نه؟ گفت ياشده است  يكشور وارد ترسال ياآ ينكهدرباره ا يرون وزير

قرار داد و به محض فاصله گرفتن از كـانون   يرا مورد بررس يماقل ييرتغ يطشرا يدالبته با. يمبده يقطع
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در  يجهان يها يكه جمع بند يمدرصدد هست يالبس يريتمد يروزها ينامداد و نجات و تحوالت ا

  . يمكن يافتها در يدهپد ينارتباط با ا

آب در  يحخشك مهم است مصـرف صـح   يمهخشك و ن يماقل ينا در ام يآنچه كه برا: كرد يدتاك وي

  . است يانهمعتدل و بارش سال يطشرا

 يا يرمترقبـه بهـار، ذوب شـدن بـرف موضـوع غ     يلدر اوا: كشور گفت يراخ يالبدرباره س اردكانيان

ت نعمـ  ينكه ا يممربع برف دار يلومترهزار ك 15كارون بزرگ و كرخه حدود  يزو در حوزه آبر يستن

  . است يبزرگ

بـرف اسـت و در    يـن مترمكعب آب معادل ا يلياردم 2تا  1.5كه انجام شده  يسنج يچگال: افزود وي

  .يمموارد را در نظرگرفت ينها ا يزيهمه محاسبات و برنامه ر
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 - همـراه نشـود   يبا جوساز يسد ساز/ ينها در فرورد بارش يبرابر 4 افزايش:خبر داد ياناردكان

  05/02/1398ورخ خبرگزاري مهر م

  

  همراه نشود يبا جوساز يسد ساز/ ينها در فرورد بارش يبرابر 4 افزايش

بـا مـدت مشـابه     يسـه امسال در مقا ينارش باران در فروردب يزانم ينكهبا اشاره به ا يرون يروز -فومن

  .است يدهمتر باران بار يليم 90 ينفرورد ياز ابتدا: برابر شده است، گفت 4سال گذشته 

 يكياز سد السـت  يبهره بردار يهاز ظهر پنجشنبه در حاش يشپ يانگزارش خبرنگار مهر، رضا اردكان به

در  رود يدر حوزه آب انتظار مـ  يياجرا يها با توجه به برنامه نكهيباغبانان شهرستان فومن با اشاره به ا

بهـره   يوهشـ : كـرد  ظهـار مطلـوب برسـد، ا   يطبه شرا يمنابع آب يناز نظر تأم يالناستان گ يكنزد يندهآ

مناطق پر بـاران   يبرا يمناسب يالگو تواند ياستان م ينرودخانه و استفاده از منابع ا يو مهندس يبردار

  .كشور باشد

 يازمندهر زمان كه در حوزه آب و برق ن ياسالم يدر مجلس شورا يالناستان گ يندگاننما: افزود وي

  .اند كرده يتوزارتخانه حما يندر فصل بودجه از ا يژهبه و يما بوده يتحما

 210 يـر سـال اخ  50متوسط بارش ما در : ها در كشور، گفت بارش يزاندر ادامه با اشاره به م يزن وزير

و از دسترس خـارج   يراز آن تبخ يمتر مكعب بوده كه بخش اعظم يلياردم 340ر معادل حدود مت يليم

  .شود يم

  

  گذشته يها در سال آب بارش يزانم يدرصد 175 افزايش

هـا در كشـور    بـارش  يـزان م 97 يورشهر يانتا پا 96از مهر  يعنيگذشته  يدر سال آب ينكها يانبا ب وي

امسـال   ينفرورد يانتا پا 97از مهر  يعنيهفت ماهه امسال  يتنها برا نيزام ينمتر بوده كه ا يليم 120
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در كشـور   هـا  بـارش  يدرصـد  175 يشنشان دهنده افـزا  يزانم ينا: كرد يحمتر است، تصر يليم 315

  .است

مدت مشابه در سال  يمتر يليم 22با بارش  يسهماه امسال در مقا ينتنها در فرورد: ادامه داد اردكانيان

  .يما برابر بارش داشته 4از  يشب يعنيمتر  يليم 90ود گذشته حد

بـا اسـتفاده از علـم،     يمتالش كن يدبوده و با يها نعمت اله بارش يزانم ينا ينكهبر ا يدبا تأك يرون وزير

از آن  يخسـارت ناشـ   يالب،همانند س يعيطب هاي يدهالزم و درك و فهم پد هاي يبند يتتجربه، اولو

تـا   1995 يهـا  سـال  نيبر اساس آمار سازمان ملل متحد در بازه زمـا : اظهار كرد يم،را به حداقل برسان

كـره   يتدرصد جمع 56نامبرده شده حدود  يعيطب يايياز مجموع آنچه كه به عنوان بال يالديم 2015

  .است يلحوادث مربوط به س يندرصد كل ا 43. اند بوده يالباز س يدر معرض خسارت ناش ينزم

جـان   يلبر اثـر سـ   يعيطب يايدرصد كل جانباختگان بال 40هزار نفر معادل  242 نكهيبا اشاره به ا وي

 يافتـه كمتـر توسـعه    يـا ها تنها به مناطق در حال توسـعه   خسارت ينا: اند، افزود خود را از دست داده

ـ  يالباز سـ  يناشـ  يخسارات مـاد  يشرفتو پ يصنعت يمربوط نبوده بلكه در كشورها  يراز سـا  يشب

  .استمناطق بوده 

 يكـا از منـاطق آمر  يدالر در برخـ  يليـارد م 3ماه مارچ گذشـته حـدود    يندر هم ينكها يانبا ب اردكانيان

دالر  يليـارد م 10در ژاپن حـدود   يلدر سال گذشته س: برآورد شده است، گفت يلاز س يخسارت ناش

  .گذاشت ينفر كشته و مفقود برجا 238خسارت و 

 يها بسـتگ  بارش يبه سه عامل شدت، طول مدت و گستردگ يالبسوقوع  ينكهبا اشاره به ا يرون وزير

 يـزان م يطشـرا  ينبا توجه به ا: در كشور هر سه عامل را داشته است، اظهار كرد يراخ يالبدارد كه س

  .ها باال است خسارت

ـ  يلياردهادر استان خوزستان م: آور شد ياد وي  يهمـه مخـازن خـال    يشاز گنجـا  يشمتر مكعب آب ب



73  

 يـك خوشـبختانه   ياسالم يمناسب مجموعه جمهور يريتمنطقه شد كه با مد ينوارد ا يالبسدها س

  .يمنداشت يتلفات جان يزنفر ن

  

  حوادث يريتارتقا و بهبود مد لزوم

 يـان ب يابـد، و بهبـود   يافتهارتقا  يدبا يالبهمانند س يما در حوزه حوادث يريتمد ينكهبر ا يدبا تأك وي

بـر   يـد در حـال حاضـر تنهـا با   . شـود  يدگيموضوع رس ينمه ابعاد ادر فرصت مناسب به ه يدبا: كرد

  .يمتمركز داشته باش يامدادرسان

بـه   يـر اخ هـاي  يالبسـ  يگـزارش ملـ   ينو تدو يبررس يژهو يئته يتهكم يلبا اشاره به تشك اردكانيان

 يهـا  ها و متخصصان از همه دانشـگاه  دانشگاه يداسات يتهكم يندر ا: كرد يحجمهور، تصر يسدستور رئ

  .شوند يكارگروه عضو م 15كشور در 

 يـن ا يجنتـا  رود يانتظار م: افزود يته،كم ينبا ا يرووزارت ن ها يآغاز همكار يبرا يدواريبا ابزار ام وي

تا سـهم بركـات    يمداشته باش يآمادگ يدبا. استفاده شود ها يالبها و س بهتر بارش يريتمد يبرا يتهكم

  .يمكاهش دهو خسارت را  يشنعمت را افزا ينا

صـنعت   يريتبا مجموعـه مـد   يمموفق شد يالبدر حدود سه هفته از وقوع س ينكها يانبا ب يرون وزير

روسـتا   350هـزار و   2آب شـرب و   ينمشـكل تـأم   يدارا يروستا و شهر 800هزار و  3آب و برق 

 يـز ور آمعملكـرد غـر   ينا: ادامه داد يم،برگردان يخدمات رسان يتبرق را به وضع يمشكل قطع يدارا

نداشتن معبر كماكان با مشكل مواجه هستند كـه بـه    يلروستا به دل 9در حال حاضر تنها حدود . است

  .شود يم ينآنها تأم يازهاين يگرطرق د

 ينكـه در تـأم   يها از نظر نقـش و سـهم   استان ينتر از مهم يكيبه عنوان  يالناستان گ يتبه وضع وي

توجـه و   يازمنـد اسـتان ن  يـن ا يطشـرا  ينبا توجه به ا: و افزوداشاره كرد  يزكشور دارد ن ييغذا يتامن
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  .منابع آب است يريتدر موضوع مد يگذار يهسرما

  

  يالنمتر مكعب در گ يلياردم 5.8ساالنه  بارندگي

متـر   يليـارد م 5حـدود   ينتـأم  يتمتر مكعب و ظرف يلياردم 1000ساالنه  يبا اشاره به بارندگ اردكانيان

 يـن اسـتفاده الزم از ا  يمناسـب بـرا   يگـذار  يهعدم سـرما : كرد ياناستان، ب يندر ا يرينمكعب آب ش

  .نعمت ما را با مشكل مواجه كرده است

متـر   يليونم 800و  يلياردم 2استان حدود  يندر مجموع مصرف ساالنه ا ينكهدر ادامه با اشاره به ا وي

در حـوزه   يمشـكل  يـد با يكعبمتر م يلياردم 5 يتساده با توجه به ظرف يسهمقا يكمكعب است كه در 

متـر   يليـون م 400و  يليـارد م 2 يتظرف يناما متأسفانه با وجود ا: كرد يحتصر يم،آب نداشته باش ينتأم

بوده  يننشان دهنده ا ينكه ا شود يم يالنگ ينآب وارد ا يگرد يها مكعب به صورت متوسط از استان

  .يمهست نهيزم ينتر در ا مناسب يريتو مد يزيبرنامه ر يازمندكه ن

بـر اسـاس   : اشاره و اظهـار كـرد   يزسد السك در شهرستان شفت ن يياجرا ياتبه آغاز عمل يرون وزير

  .برسد يبه بهره بردار 1402سال  يمهدر ن يدسد با ينا يزمان بند

 بوده كه از توزيـع   منابع محدود آب يخشك و دارا يمهخشك و ن يكشور يرانا ينكهبا اشاره به ا وي

مناسب و با  يزيو برنامه ر يحصح يريتبا مد يدبا: افزود يست،برخوردار ن يزن يمتوازن ينو مكا يزمان

 ينهزم يند در اشو يدشمنان استفاده م ياز سو يكشور به نفت كه به عنوان نقطه ضعف يكاهش وابستگ

  .يمانجام ده ياقدامات مناسب

خود را فروخته و در حال  هاي ينزم يآب كم يلبه دل يا گذشته عده يها در سال ينكها يانبا ب اردكانيان

بـه وجـود آورده    يالنگـ  يبـرا  يطيمح يستاند كه معضالت ز شده يلتبد يالبه و ها ينزم ينحاضر ا

 رايدر منـاطق دا  يدغدغه حفـظ كشـاورز   يدحفظ شود با يستز يطمح خواهيم ياگر م: است، گفت
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  .يمامكانات در سطح كشور را داشته باش

بار خط لوله انتقال آب شـرب هموطنـان مـا قطـع      25از  يشسخت ب يطدر شرا كهينبا اشاره به ا وي

 يبـرا  يحصـح  يريتوجود دارد بـا مـد   ياز نظر آب يمناسب يطامروز كه شرا يدبا: كرد يانشده است، ب

  .شود يزيبرنامه ر يكم آب يها زمان

  

  همراه نشود يبا جوساز يساز سد

بـا   يـد نبا يو سـد سـاز   يمموضـوع نگـاه كنـ    ينت جامع به ابه صور يدبا ينكهبر ا يدبا تأك يرون وزير

حسـاب شـده انجـام     يـا است كه در دن ييها جزو پروژه يسد ساز: كرد يحهمراه شود، تصر يجوساز

هزار سـد   23از  يشدر دست ساخت بوده كه ب ياهزار سد بزرگ در دن 47 يزدر حال حاضر ن شود يم

  .در حال ساخت است ينچ رد

بـه   يـد با: افزود يم،باش يارهوش يدقابل احترام است اما با يستز يطدغدغه فعاالن مح ينكها يانبا ب وي

 يهـا  درباره كشت بـرنج در اسـتان   يرانوز يئته يرمصوبه اخ ياجرا يالزم برا هاي ينهزم يجاددنبال ا

و عـدم   يكشـاورز  يشـت عمل شود كه ضمن حفـظ مع  يا كه در ظرف سه سال به گونه يمباش يشمال

  .كشاورزان به صرفه نباشد يمناطق برا يرنها كشت برنج در سابه آ يبآس

 ينـه بلكه زم يمبه دنبال واردات باش يدبرنج نبا ينتأم يبدان معنا است كه برا ينا: كرد يدتأك يرون وزير

  .يمفراهم كن يشمال يها در استان يشترب يدتول يرا برا

و امكان  ياراض يو بازنگر يبازساز ي،بهساز منديازن يگاهجا ينبه ا يدنرس ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

منـابع آب در اسـتان    ينپـروژه تـأم   يـدواريم ام: كشاورزان است، ادامـه داد  يشده برا يمآب تنظ ينتأم

  .شود يياجرا يشتريو سپس با سرعت ب يطيمح يستمالحظات ز يتدر وهله اول با رعا يالنگ
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خبرگزاري ايرنـا مـورخ    - شود يزيبرنامه ر يآب كم يها زمان يبرا يح،صح يريتبا مد: يرنيرووز

05/02/1398  

  

ـ   يطدر شرا ينكها يادآوريبا  يرون يروز - يرناا - رشت  بـار خـط لولـه انتقـال آب     25از  يشسـخت ب

 يريتبا مـد  يدوجود دارد، با ياز نظر آب يمناسب يطامروز كه شرا: مان قطع شده، گفت شرب هموطنان

  .شود يزيبرنامه ر يكم آب يها زمان يبرا يحصح

  

  شود يزيبرنامه ر يآب كم يها زمان يبرا يح،صح يريتبا مد: وزيرنيرو

باغبانان شهرسـتان   يكياز سد الست يارروز پنجشنبه در مراسم بهره برد يانرضا اردكان يرنا،ا گزارش به

 يـك نزد ينـده در آ رود يدر حـوزه آب انتظـار مـ    يياجرا يها با توجه به برنامه ينكهفومن با اشاره به ا

 يو مهندسـ  يبهـره بـردار   يوهشـ : مطلوب برسد، اظهـار كـرد   يطبه شرا يمنابع آب يناز نظر تأم يالنگ

 يبـرا  يمناسـب  يالگـو  تواند يم يراخ يلدر مواجه با س يژهواستان ب يناستفاده از منابع ا يزرودخانه و ن

  .كشور باشد يگرمناطق د

مناسـب و   يهـا  برنامـه : كـرد  يحتصـر  يالناجـرا شـده در گـ    هاي نامه يوهبا اشاره به اقدامات و ش وي

امسـال انجـام شـد موجـب بـروز       يهـا  و بـارش  يلاز وقوع س يشچند ماه پ يالنكه در گ يارزشمند

  .بارش باران شد يباال يزانرغم م ياستان عل يندر اخسارت  ينكمتر

بـه   يـر اخ هـاي  يالبسـ  يگـزارش ملـ   ينو تدو يبررس يژهو يئته يتهكم يلبا اشاره به تشك اردكانيان

دانشـگاه و متخصصـان از همـه     يداز اسـات  يـب بـا ترك  يتهكم ينا: كرد يحتصر يجمهور يسدستور رئ

  .وندش يكارگروه عضو م 15كشور در  يها دانشگاه

 يـن ا يجنتـا  رود يانتظار م: افزود يته،كم ينبا ا يرووزارت ن ها يآغاز همكار يبرا يدواريبا ابزار ام وي



77  

تا سـهم بركـات    يمداشته باش يآمادگ يداستفاده شود؛ با ها يالبها و س بهتر بارش يريتمد يبرا يتهكم

  .يمو خسارت را كاهش ده يشنعمت را افزا ينا

كه در  يها از نظر نقش و سهم استان ينتر از مهم يكيبه عنوان  يالنگ يتدر خصوص وضع يرون وزير

 يهتوجـه و سـرما   يازمنـد اسـتان ن  يـن ا يطشـرا  ينبا توجه به ا: كشور دارد ، افزود ييغذا ينتام ينتأم

  .منابع آب است يريتدر موضوع مد يگذار

سـاالنه را   يمتر بارنـدگ  يليهزار م يكمطلوب حدود  يطدر صورت وجود شرا ينكها يانبا ب اردكانيان

 يرينمتر مكعب آب ش يلياردها ساالنه حدود پنج م بارش يندر اثر ا: گفت يم،استان شاهد هست يندر ا

  .كرده است اجهنعمت ما را با مشكل مو يناستفاده الزم از ا يمناسب برا يگذار يهعدم سرما يم؛دار

متر مكعـب اسـت    يليونم 800و  يليارددو م استان حدود يندر مجموع مصرف ساالنه ا: ادامه داد وي

آب  يندر حـوزه تـأم   يمشـكل  يدنبا يمتر مكعب يلياردپنج م يتساده با توجه به ظرف يسهمقا يككه در 

  .يمداشته باش

متـر مكعـب بـه طـور      يليـون م 400و  يليارددو م يتظرف ينجود ا متأسفانه با و: كرد يحتصر اردكانيان

و  يـزي برنامـه ر  يازمنـد دهـد ن  يكـه نشـان مـ    شود ياستان م ينوارد اآب  يگرد يها متوسط از استان

  .يمهست ينهزم يندر ا يتر مناسب يريتمد

بـر اسـاس   : اشاره و اظهـار كـرد   يزسد السك در شهرستان شفت ن يياجرا ياتبه آغاز عمل يرون وزير

  .برسد يبه بهره بردار 1402سال  يمهدر ن يدسد با ينها، ا يزمان بند

 يـع آب بوده كه از توز منابع محدود  يخشك و دارا يمهخشك و ن يكشور يرانا ينكهه به ابا اشار وي

مناسب و با  يزيو برنامه ر يحصح يريتبا مد يدبا: افزود يست،برخوردار ن يزن يمتوازن يو مكان يزمان

 ينهمز يند در اشو يدشمنان استفاده م ياز سو يكشور به نفت كه به عنوان نقطه ضعف يكاهش وابستگ

  .يمانجام ده ياقدامات مناسب
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خود را فروخته و در حال  هاي ينزم يكم آب يلبه دل يا گذشته عده يها در سال ينكها يانبا ب اردكانيان

اگـر  : به وجود آورده اند، گفت يطيمح يستشده اند كه معضالت ز يلتبد يالبه و ها ينزم ينحاضر ا

در سطح  ناتامكا يرا در مناطق دارا يظ كشاورزدغدغه حف يدحفظ شود با يستز يطمح خواهيم يم

  .يمكشور داشته باش

در خصوص ساخت سد ها قابل احترام بـوده امـا    يستز يطدغدغه فعاالن مح ينكها يانبا ب يرون وزير

 يـر مصـوبه اخ  ياجـرا  يالزم بـرا  هـاي  ينـه زم يجادبه دنبال ا يدبا: افزود يم،گام بردار ياريبا هوش يدبا

عمل شود كـه   يا سه سال به گونه يكه ط يمباش يشمال يها اره كشت برنج در استاندرب يرانوز يئته

كشـاورزان بـه    يمناطق برا يربه آنها ، كشت برنج در سا يبو عدم آس يكشاورز يشتضمن حفظ مع

 يرا بـرا  ينـه بلكـه زم  يمبه دنبال واردات باش يدبرنج نبا ينتأم يبدان معناست كه برا ينصرفه نباشد ا

  .يمفراهم كن يشمال يها در استان يشترب يدتول

و  ياراضـ  يو بازنگر يبازساز ي،بهساز يازمندن يگاهجا ينبه ا يدنرس يبرا ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

منابع آب  ينتأم يها پروژه يدبا: ادامه داد يم،كشاورزان هست يشده برا يمآب تنظ ينامكان تأم ينهمچن

  .شود يياجرا يطيمح يستز مالحظات يتبا رعا يالندر استان گ

باغبانان فـومن افتتـاح و كلنـگ احـداث سـد       يكيسد الست يالن،به گ يرون يرسفر امروز وز يانجر در

  .زده شد ينالسك شفت به زم يمخزن

  .قرار دارند يالنغرب مركز استان گ يلومتريك 25فومن و شفت در  يها شهرستان
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - شـود  يكامل م بهشتيارد ياناستان تهران تا پا يمخازن همه سدها

05/02/1398  

  

مـاه امسـال،    يبهشـت ارد يـان تا پا: شركت آب و فاضالب استان تهران گفت يرعاملمد -ايرنا – تهران

  .استان تهران به طول كامل پر از آب خواهد بود يمه سدهامخازن ه

  

  شود يكامل م يبهشتارد ياناستان تهران تا پا يهمه سدها مخازن

از سد ماملو به شهر  يافتتاح پروژه آبرسان يهروز پنجشنبه در حاش ياريمحمدرضا بخت يرنا،گزارش ا به

كـه در سـطح    يخـوب  ياربسـ  يبارش ها ليامسال به دل: فرون آباد پاكدشت در جمع خبرنگاران گفت

  .مطلوب است يارسدها بس يرذخا يتآمد، وضع يشنرمال پ يتاستان تهران باالتر از وضع

تهـران بـا    يكـه شـركت آب منطقـه ا    يريتيبحـران و مـد   يريتبا اقدامات ستاد مد: اظهار داشت وي

اد، از پـر شـدن مخـازن    انباشت برف انجام صورت د يتدر باال دست سدها از وضع يدانيمطالعات م

امر باعث شد تا در زمان  ينكه ا يدگرد يريامسال جلوگ يلاواخر سال و اوا ياز وقوع بارش ها يشپ

  .شود يريدر مناطق مختلف جلوگ يالبكنترل و از بروز س يالبها، س بارش

ـ : طرح انتقال آب سد ماملو به فرون آباد پاكدشت اظهار داشـت  يبا اشاره به اجرا بختياري  يا اجـرا ب

انتقـال آب سـد    ياز خـط اصـل   يلـومتر ك 4و به طول  يالر يلياردم 80بالغ بر  يپروژه كه با اعتبار ينا

برخـوردار   ملوهزار نفر از شهروندان فرون آباد از آب سد مـا  25ماملو به شهر تهران صورت گرفت، 

  .شوند يم

 يمـ  ينتـأم  ينيزم يرز يسفره هاشهر فرون آباد از محل  يازآب مورد ن يتمام ين،از ا يشپ:گفت  وي

  .و آن را در حد لب شور قرار داده بود يشآب را افزا ECامر  ينشد كه ا
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 يـاز درصد از آب مورد ن 50پروژه،  يناز ا يبا بهره بردار: استان تهران گفت يعامل شركت آبفا مدير

هـزار كـاهش    يـر به ز 400هزار و  2آب از  ECشده و در اثر آن ،  ينشهر فرون آباد از سد ماملو تأم

  .كنند يآب را احساس م يرينو از امروز مردم طعم ش يافتخواهد 

از آب  يزشهر فرون آباد ن يانخانه هفتم سد ماملو، روستائ يهبا افتتاح مدول دوم تصف: كرد يحتصر وي

  .شوند يسد ماملو برخوردار م

: خبر داد و افـزود  ييستاو رو يطرح ادغام شركت آب و فاضالب شهر يباز تصو ينهمچن بختياري

در  ييو روسـتا  يآب و فاضـالب شـهر   يشـركت هـا   يـرو، ن يروز يبر اساس طرح ارائه شده از سو

را  يشركت آب و فاضالب، خدمات مربوط به آبرسـان  يكپس فقط  ينشوند و از ا يادغام م يكديگر

  .دهد يارائه م ينو روستا نش رنشينبه مردم شه

و  يكمـ  يخانه سد ماملو با هـدف ارتقـا   يهاد از خط انتقال آب تصفبه شهر فرون آب يآب رسان طرح

 يكدر مدت  يو استان يصورت گرفته و با جذب اعتبارات مل يزيآب شرب بر اساس برنامه ر يفيك

  .سال انجام شد

و  ينـي زم يرز يآب شهروندان فرون آباد از سفره ها ينپروژه، صد درصد منابع تام ينا ياز اجرا پيش

  .شد يجام مچاه ها ان
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خبرگــزاري فــارس مــورخ  -ي متفــاوت از جوســاز يسدســاز/نعمــت اســت يــراندر ا يلســ

05/02/1398  

  

مانند  يخشك يمهك و نخش يمتنها خسارت است اما در اقل يلسبز وقوع س يدر اروپا:گفت يرون وزير

  .نعمت است يالببروز س يعتاباشد طب يخشكسال يردرگ يمتماد يانكه ممكن است سال يرانا

  

  يمتفاوت از جوساز يسدساز/نعمت است يراندر ا سيل

افتتـاح   ييندر آ ياناردكان يرو،رضاوزارت ن ياطالع رسان يگاهفارس به نقل از پا يگزارش خبرگزار به

 يليمتـر م 210بلندمـدت كشـور را    يمتوسط بارندگ يالنن شهرستان فومن استان گباغبانا يكيسد الست

مناسـب   ياربسـ  هاي يبارندگ يبود ول يدهرس يليمترم 120رقم به  ينگذشته ا يسال آب: دانست و افزود

 315رقم هـم اكنـون از مـرز     ينتاكنون موجب شده است كه ا) مهرماه يابتدا(يجار يسال آب يابتدا

  .عبور كند يزن يليمترم

: كشور نسبت به مدت مشابه سـال گذشـته، گفـت    هاي يبارندگ يدرصد 175 يشبا اشاره به افزا وي

 يدهرسـ  يليمتـر م 90نسبت به سال گذشته به  يچهار برابر يشامسال با افزا ماه ينفرورد يها تنها بارش

 هاي يدپد مو درك و فه با استفاده از علم و تجربه يداست كه با ينعمت ينيچن ينا هاي يبارندگ. است

  .يماز آن را به حداقل برسان يخسارات ناش يمبتوان يالباز جمله س يادن يعيطب

  

  نعمت است يلس*

 يخشك يمهخشك و ن يمتنها خسارت است اما در اقل يلسبز وقوع س يدر اروپا: كرد يدتاك يرون وزير

 يننعمت است بنـابرا  يالببروز س يعتاباشد طب يخشكسال يردرگ يمتماد يانكه ممكن سال يرانمانند ا
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  .يمده اهشداده و خسارات آن را ك يشنعمت را افزا ينتا سهم بركات ا يمداشته باش يآمادگ يستيبا

بـا توجـه بـه    : كشور، ادامه داد ييغذا يتامن ينتام يبرا يالناستان گ هاي يتبا اشاره به ظرف اردكانيان

 گـذاري  يهتوجه و سـرما  يازمندمنطقه ن ينا يعتاارد طبد ييغذا يتدر امن يالنكه استان گ ينقش و سهم

  .منابع است يريتدر موضوع مد يشتريب

كـه   دهـد  يمناسـب رخ مـ   يطساالنه در شرا يبارندگ يليمترهزار م يكاستان حدود  يندر ا: افزود وي

  .شود يدر استان م يسطح يرينمترمكعب آب ش يلياردپنج م يريگ امر موجب شكل ينهم

مترمكعـب   يليـون م 800و  يليـارد در حال حاضر مصرف كل اسـتان حـدود دو م  : كرد يدكتا يرون وزير

استان از دسـترس   يسطح يها آب يمترمكعب يلياردپنج م يلبخش اعظم پتانس ينكها يلبه دل ياست ول

ن يتـام  يهـا را بـرا   اسـتان  يرمترمكعـب آب سـا   يليونم 400و  يليارددو م يمناچار هست شود يخارج م

استان  ياستحصال منابع آب يبرا ياديكار ز يجا ينبنابرا. يمكن يالنمنطقه وارد گ ينا يرفمص يازهاين

  .ها وجود دارد از آن يبردار و بهره

ـ     يخشك يمهخشك و ن يمكشور ما در اقل: اضافه كرد اردكانيان آن محـدود   يقرار گرفتـه كـه منـابع آب

 يـت حفـظ امن  يبـرا  ينبنابرا يست،رخوردار نب يزن ها يمتوازن بارندگ يو مكان يزمان يعاست و از توز

 برداري هرهحداكثر ب يالنهمچون گ يمناسب مناطق هاي يبارندگ يتاز ظرف يمبتوان يستيخود با ييغذا

  .يمرا داشته باش

   

  منطقه است يدر گرو استمرار كشاورز يالنگ يستز يطمح حفظ

بـه آن دارد   يبستگ يالنمانند گ يمناطق يعيو منابع طب يسرسبز يست،ز يطحفظ مح: كرد يحتصر وي

و حفـظ   يمنـاطق بـه كشـاورز    يـن ا يسـت ز يطحفظ مح. نشود يلها تعط استان يندر ا يكه كشاورز

خـود   يناقدام زم يندر نخست يعتاطب يمما اگر كشاورز را حفظ نكن. به كشاورز وابسته است يكشاورز



83  

موضـوع   يـن ا شـود،  يستحدثات مـ م يرو سا يالبه و يلتبد يعاسر يزمحل ن ينخواهد فروخت كه ا ار

  .در كل استان خواهد بود يعوس ييراتسرآغاز تغ

از  يالناسـتان گـ   يمترمكعب آب برا يليونم 2.4 ينكم آب امكان تام يها در سال: ادامه داد يرون وزير

قـرن   يمخود در ن يها سال ينتر از خشك يكي يرگذشته كه كشور درگ يسال آب يندر هم رود، يم ينب

خـط لولـه آب    ربا 28از  يشها ب از استان يكيآب شرب به  يليونانتقال چند ده م يبود برا شده يراخ

وجود نـدارد و   يآب ينداشتن چن يبرا ينيتضم يسخت و كم آب يطدر شرا ينشرب شكسته شد بنابرا

  .خواهد شد يالنگ يستز يطمح يدند يبو پس از آن آس يكشاورز يليامر موجب تعط ينهم

   

  است يت از جوسازمتفاو سدسازي

 يمتفاوت از جوسـاز  يكه سدساز يمداشته باش يمسئله نگاه جامع ينبه ا يستيبا: خاطرنشان كرد وي

  .كند يدامالحظه پ يرونق حساب نشده و ب يشود و نه با جوساز يلتعط يبا جوساز يدنبا. است

 يمـي است كه ن يردارب در دست بهره ياهزار سد بزرگ در دن 47در حال حاضر : شد يادآور يرون وزير

و در  يفرانسه، كانادا، ژاپن، كره جنـوب  يا،اسپان يكا،ها در آمر از آن يگرد يميو ن ينها مربوط به چ از آن

ندارد اصـال درون   زياديبزرگ  يسدها ينكها يلقرار گرفته است و كشور ما به دل يهترك يستل يانتها

  .قرار ندارد يستل ينا

 يسـتم قـرن ب  يـان ساخته شده پرونده آن در پا يستمدوم قرن ب يمهسدها در ن ينا يشترب: افزود اردكانيان

 يكشـاورز  يشده برا يمآب تنظ ياز جمله فراهم ساز يها با اهداف متعدد سازه ينا. بسته شده است

بوده در حال حاضر با امكـان   ياندر جر يميد يكه بدون سد كشاورز يساخته شده است تا در مناطق

 يجادا يعنيوجود سه كشت  يعتاطب. برقرار شده است يزدو كشت و سه كشت ن طيشده شرا يمآب تنظ

خـود را   يكـه سـدها   يبهتـر از آن منـاطق   يبازار است و چه بازار يازمندمحصول مازاد كشاورز كه ن
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  .اند نساخته

كـش و   زحمـت  كـرده،  يلدلسوز، تحصـ  يروهايكشور ما ن يستز يطفعاالن مح يتمام: كرد يدتاك وي

 يآگـاه  يبـه خـوب   المللي ينحضورم در مراكز مختلف ب يمتماد يانبا توجه به سال يهستند ول يزهباانگ

 يسدسـاز  يـان در جهان مربوط به پا يضد سدساز يها از گروه يتعداد يريگ  شكل يخچهدارم كه تار

در  يضـرور  ياحداث سدها ياز اجرا يريجلوگ يكه در پ يكسان يعني. شده است ياد يدر كشورها

انـد و هـم اكنـون     خود را كامل كرده يسدساز يها هستند كه پروژه ياند كسان بوده ياختلف دنمناطق م

  .يرندبگ ياردرصددند بازار عرضه محصوالت مازاد را در اخت

 يسـتي مـا با : كرد و گفت يدبخش تاك يندر قبال مسائل مربوط به ا ياريبر لزوم داشتن هوش اردكانيان

 هـاي  ينهزم يجادبه دنبال ا يستيما با. يمو مازندران را داشته باش يالنگ يندهسال آ 50سال و  20دغدغه 

محـدود بـه    ايسـتي آن كشـت بـرنج ب   يكه بر مبنـا  يمباش يرانوز يئته يرمصوبه اخ ياجرا يالزم برا

كشـاورزان   يشترفتار شود كه ضمن حفظ مع يا به گونه يدباشد و ظرف سه سال با يشمال يها استان

نداشـته   يكشـاورزان صـرفه اقتصـاد    ينقاط بـرا  يرها كشت برنج در سا به آن رساندن يبو بدون آس

  .باشد

 يسـتي بلكـه با  يممحصول باشـ  ينواردات ا يدر پ يدبرنج نبا ينتام يما برا: خاطرنشان كرد يرون وزير

 يمقررات، بهسـاز  يبازنگر يازمندامر ن ينكه ا يمفراهم كن يدر مناطق شمال يشترب يدتول يرا برا ينهزم

  .است... كشاورزان و يشده برا يمامكان آب تنظ يساز فراهم ي،اراض
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  05/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي كشاورز يبرا يالبس يانسود و ز

  

در كشـور   يبعد از حـدود دو دهـه خشكسـال    امسال يآسا يلو گاه س يبهار يبارشها -يرناا -مشهد

دهـد   يقرار م يررا تحت تاث يبخش كشاورز يژهبه و ياديز ياست كه بخشها يمياقل ييراتتغ يايگو

به آن توجـه   يداست كه با يضرورت ي،كشاورز يبرا يالبس يداز تهد يفرصت ساز يطشرا ينو در ا

  .شود يتريشب

  

  يكشاورز يبرا يالبس يانو ز سود

شود بـا   يم يشتراز متوسط ساالنه در كشور ب يهاكه بارندگ ينبه دست آمده محققان هم يجنتا براساس

 يـد كشـور را تهد  يشود خشكسـال  يكمتر م يانگيناز م يهاكه بارندگ ينو هم يمشو يمواجه م يالبهاس

  . كند يم

دسـت انـدركاران   بضاعت اندك  يمي،اقل ييراتدر برابر تغ يرساختهابودن ز يباور كارشناسان، ناكاف به

بارشها، خاك برهنه در باالدست رودخانـه هـا و    يزانم يقدق ينيهايب يشعدم پ ي،سطح يدر مهار آبها

 تغييـر نامناسـب رودخانـه هـا و سـدها،      يروبـي مناسب، ال ياهيخاك و نبود پوشش گ يمراتع، خشك

االدست رودخانه هـا  در ب يو آبخواندار يزداريآبخ يتهايبستر رودخانه ها، ضعف فعال ياراض يكاربر

  . كند يم يلتبد يدآميزمساله تهد يكبه  يبخش كشاورز يرا برا يالبهااست كه س يليدال

 يآسـا و جـار   يلسـ  ياز كشور دستخوش بارانهـا  يعيپهنه وس يچند سال خشكسال يدر پ يزن امسال

از دو  يزبـر كشـاور   يالبسـ  يروارد كرد اما تـاث  يرا به بخش كشاورز يشد كه خسارات يالبهاشدن س

  .است يجنبه قابل بررس

داشت، دوم  يرا در پ يشدن خاك پس از چند سال خشكسال يرابجنبه مثبت بارش ها كه س نخست
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انباشـت   ينمناسب آن و همچن يساز يرهشدن سدها و فقدان ذخ يزبارش ها كه باعث سرر يجنبه منف

  . شد يكشاورز يدر اراض يگل و ال

 60 يـانگين دهـه گذشـته سـاالنه بـه طـور م      يو فعاالن آن، طـ  يزكارشناسان بخش كشاور يدگاهد از

گذشـته كشـور را    يسـالها  يكه به دفعات ط يالبهاييس يندگيدر كشور رخ داده است لذا فزا يالبس

  . يدبه شمار آ يناگهان يشامديپ يـدنبا يگرقرار داده اند د يرتحت تاث

بـه   يالبهاسـ  يريتكشور، مد يرزمينيز يآبها با در نظر گرفتن كاهش سطح يدباورند كه با ينبر ا آنان

بسـتر الزم   يعي،رخداد طب يندست اندركاران و مردم با ا يشگيهم يباشد كه افزون بر آمادگ يا  گونه

  . فراهم شود يالبهااز س ينهو استفاده به يريتمد يبرا

در  يالبهامثبـت سـ   يرتاث يا يبه بخش كشاورز يالبهااز س يخسارت ناش يرادبر ا يمبن يمتنوع آمارهاي

از  يشب يبارشها يمختلف كشور ارائه شده است اما در خراسان رضو يشدن سدها از استانها يزسرر

 از يبـه بخـش كشـاورز    يالير يلياردباعث خسارت شش هزار م 1398ماه  ينفرورد يمتر يليم 220

ـ  يشدن سدها و جمع آور يزسو و سرر يك  يدهامترمكعـب آب در پشـت سـ    يليـون م 600از  يشب

  . شده است يگرد ياستان از سو

  

  باران  يبارشها يجهدر نت يكشاورز ياراض ياريآب* 

: گفـت  يرنـا باره به خبرنگار ا ينزعفران هم در ا يمل يشورا يسرئ يبو نا يفعال حوزه كشاورز يك

حوزه وارد  ينبه ا ياستان كامال ثمربخش بود و خسارت چندان يبخش كشاورز يامسال برا يبارشها

  . ردنك

 ياز محصـوالت مهـم كشـاورز    يكـي زعفران به عنـوان   يبه طور معمول اراض: افزود يريم غالمرضا

 ي،خشكسـال  يـل به آب فراوان داشت اما بـه دل  يازماه هر سال ن يبهشتاز اسفند تا ارد يخراسان رضو
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  . شد يكشاورزان گران تمام م يآب زعفران برا ينتام

 ينتوانستند اراضـ  يخشكسال يلبه دل ياورزان خراسان رضوچند سال گذشته كش يط: اضافه كرد وي

 ياراضـ  يـاري سـاعت آب  يـك هـر   ينتـام  يكنند و گاه برا يراباز آب س يزعفران خود را به حد كاف

  .كردند يپرداخت م ينههز يالر يليونچهار تا شش م ينزعفران ب

زعفـران را   ياراضـ  يخوب در خراسان رضو يامسال بارشها: زعفران گفت يمل يشورا يسرئ نايب

ـ  ياضاف ينههز ي،آب اراض ينتام يالزم نبود كشاورزان برا يگركرد و د يرابس  ينـي ب يشبپردازند لذا پ

 30 تـا  25 ينب يكنون يزعفران در سال زراع يدخوب در بهار امسال، تول يشود با توجه به بارندگ يم

  . يابد يشدرصد افزا

 يجـه كـه در نت  يباران و آب يدر مجموع بارشها: فتصنف فروشندگان زعفران مشهد گ يهاتحاد رئيس

 يهايشود اما گـاه بـه سـبب خشكسـال     يم يرزمينيز يسفره ها يهكند باعث تغذ ينفوذ م ينآن به زم

  . نباشد يتبه حد رضا يننفوذ آب در زم يدچند دهه گذشته شا

را بـا خـود همـراه    خـاك   يالبهاشده است س يلنقاط كه بارش باران منجر به س يدر برخ: افزود ميري

  . كشت محصول ندارند يالزم را برا يفيتك يلمتاثر از س ياراض يگركرده اند لذا د

كشـاورزان كشـت محصـوالت آب بـر ماننـد       يدرسد كه با يبه نظر م يكنون يطدر شرا: ادامه داد وي

  . كشور آنها را كشت كنند يازن ينخربزه و هندوانه را كاهش دهند و فقط در حد تام

  

  يكشاورز يبهتر برا يطو شرا يهارندگبا* 

در  يـز ن يخراسـان رضـو   يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،و آب اتاق بازرگان يكشاورز يسيونكم رئيس

 يلشدن سـ  يماه امسال با وجود جار ينفرورد يباران ط يدبارش شد: گفت يرناباره به خبرنگار ا ينا

  .استان به وجود آورد ينا يمكشت د مراتع و ي،محصوالت كشاورز يدتول يرا برا يبهتر يطشرا
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بخـش   يرا بـرا  يدر شهرسـتانها مشـكالت   يالبهاشـدن سـ   يهرچنـد جـار  : مقدم افـزود  يعتيشر علي

 يباز مزارع زعفران شـد امـا در مجمـوع، آسـ     يرفتن بخش ينبه وجود آورد و موجب از ب يكشاورز

  .كمتر بود يگرد ياستان نسبت به استانها يندر ا يالبهاس

 ي،در بخـش كشـاورز   يلشدن سـ  ياز بارش باران و جار يناش يعمده خسارتها يشهر: داد ادامه وي

بـود و   يكـاف  يرسـاختها كه ز ياست و در صورت ينهزم ينالزم در ا يهايو آماده ساز يرساختهافقدان ز

بـه   يبخـش كشـاورز   يبـرا  ياديخسارت ز ييآب و هوا ييراتالزم انجام گرفته بود تغ ينيهايب يشپ

  .آورد ينم وجود

 يخطرات يبرا يداز هم اكنون با: گفت يخراسان رضو يو آب اتاق بازرگان يكشاورز يسيونكم رئيس

كـرد و   يـزي برنامـه ر  يـد به وجـود آ  يبخش كشاورز يبرا يمياقل ييراتتغ يجهكه ممكن است در نت

  .از آن را به حداقل رساند يخسارات ناش

كشور  يو آبخوان دار يزداريدر بخش آبخ يشتريب يگذار يهالزم است كه سرما: مقدم افزود شريعتي

  .از باران را كاهش داد يتا بتوان خسارات ناش يردانجام گ

كمـك كـرد امـا بـه      يرزمينـي آب ز يسفره ها يهماه به تغذ يناگرچه بارش باران فرورد: ادامه داد وي

خراسـان   يرزمينـي ز يمترمكعـب از منـابع آبهـا    يليـارد م يـك  يزانكه ساالنه به م يعلت اضافه برداشت

  .يشيداند يمصرف آب در بخش كشاورز يبرا يا يژهو يرتدب يدشود با يم يرضو

همزمان با  يدرسد با يبه نظر م: گفت يخراسان رضو يمعادن و كشاورز يع،صنا ي،اتاق بازرگان عضو

بخـش   يگـذار  يهدر خصـوص سـرما   يـژه بـه و  ياقتصـاد  يها يوهو تحول ش ييرتغ يمي،اقل ييراتتغ

  .از كشت را دنبال كرد يشترب يمصرف كمتر آب و بهره ور ي،رزكشاو

و محصـوالت آب بـر بـه سـمت كشـت       يـم از كشـت د  يـد با يكشـاورز  يوهش: مقدم افزود شريعتي

داشته باشد  يشتريب ياقتصاد يكه بتواند بهره ور يو كشت گلخانه ا يابد ييرتغ يمحصوالت گلخانه ا
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در حـوزه   يتوسـعه اقتصـاد   يكشـت، راهگشـا   يالگـو  مناسـب و اصـالح   ينيسرزم يشدر كنار آما

  .بودخواهد  يكشاورز

  

  نبود يادز يبخش كشاورز يبرا يراخ يبارانها ياثربخش* 

 يهر چند مـزارع كشـاورز   يرماه اخ يك يبارشها: خانه كشاورز اما معتقد است يمركز يشورا عضو

رونق گرفـت امـا در    يمنوع دكرد و كشت از  يرابرا س يدر نقاط مختلف كشور مانند خراسان رضو

  .نداشت يبخش كشاورز يبرا ياديز يمجموع در كل كشور ثمربخش

مترمكعـب بـاران در كشـور     يليـارد م 94امسال تـاكنون   ياز ابتدا: افزود يسيزاده رئ يهاد غالمحسين

 ينشـد و بهـره بـردار    يساز يرهبارشها ذخ ينا يرساختها،و ز يريتضعف مد يلاست اما به دل يدهبار

  . از آنها صورت نگرفت يداكثرح

شد تـا رسـوبات از آن خـارج شـود و آب بـاران       يسدها باز م يچهدر يدبا يناز ا يشپ: ادامه داد وي

مترمكعـب آب بـاران وارد سـد دز     يليونم 32گردد به عنوان مثال امسال  يرهدر پشت سد ذخ يشتريب

  .يدسد خارج گرد يناز ا ياديشد اما از آن طرف آب ز

ـ  يدر صورت: گفت يرانآب ا يراهبرد يعال ياشور عضو  يسـاز  يـره ذخ يالزم بـرا  ينيهـاي ب يشكه پ

آب بـاران در   يشـتر ب ينـك خروج آب از سد باز شده بود هـم ا  يها برا يچهباران انجام و در يبارشها

قـرار   يالبس يركه در مس ييبه شهرها و روستاها يشده بود و خسارت كمتر يساز يرهپشت سد ذخ

  . شد يد موار تندداش

 يدر باالدست سـدها بـه درسـت    يو آبخواندار يزداريآبخ يكه پروژه ها يدر صورت: زاده افزود هادي

در  يـادي رسـوب ز  يگـر دانسـتند د  يساخت سد مـ  يرناپذ ييآنها را جزء جدا يشد و اجرا يانجام م

  . آمد يسدها به وجود نم
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 يشـود گـل و ال   يمـ  يزكه از سدها سـرر  يبارش باران، دو سوم آب يجهدر نت ينكهم ا: ادامه داد وي

  . رود يفاجعه به شمار م يكمانند كرخه  يسد بزرگ يموضوع برا يناست و ا

انجـام   يباران بوجود آمده بـود، بـه درسـت    يجهكه در نت ييها يالبپخش س: كرد يانب يسيرئ هاديزاده

  . مشخص نبود يزيكها از نظر ژئوف يالبپخش س يرمس يرانگرفت ز

آب  يسـت، ز يطمرتبط با مح يياجرا يدستگاهها يرانمد: گفت يرانآب ا يراهبرد يعال يشورا عضو

امسـال نداشـتند و نتوانسـتند بـه      يلاز س يبحران ناش يريتدر مد يهم عملكرد منسجم يو كشاورز

  .كنند يريتمد يآب بخش كشاورز ينتام يرا برا يالبهاس يخوب

مرتبط بـا حـوزه    يياجرا يواحد، دستگاهها يرمد يككه است  يازدر مواقع بحران، ن: زاده افزود هادي

بحران در وارد عمل شد امـا   يريتسازمان مد يزحادثه ن ينكند و در ا يريترا به صورت هماهنگ مد

 يدهشـ يبـه حـداقل رسـاندن خسـارات اند     يالزم برا يداتبحران الزم است از قبل تمه يريتمد يبرا

  .شود

فقـدان   يناز بحـران و همچنـ   يشـگيري پ يدرسـت بـرا   يريتمد به علت عدم ينكهم ا: ادامه داد وي

ـ   ياهياستفاده درست از مراتع و جنگلها، پوشش گ رفتـه اسـت و بـه     يندر باالدست رودخانه هـا از ب

بلعـد و مـانع    يخـاك و خاشـاك مـزارع را مـ     ي،گل و ال يالب،شدن س يمحض بارش باران و جار

  .دشو يكشت م

 يـرين ز يهـا  يهبه ال يرماه اخ يك ياز آنجا كه آب باران ط: فتخانه كشاورز گ يمركز يشورا عضو

سـودمند نخواهـد بـود و اساسـا روان آب      يبخش كشاورز يوجه برا يچنفوذ نكرده است به ه ينزم

و مراتـع مناسـب    ياراضـ  ياهيكه اگر سطح پوشش گ يكند در حال ينفوذ نم ينگاه به سطح زم يچه

  .جبران كند يبخش كشاورز يگذشته را برا يهايسالتوانست خشك ياز باران م يناش ببود آ

تـوان   ينبوده است و مـ  يزثمر ن يب يبخش كشاورز يبرا يراخ يحال بارشها ينبا ا: زاده افزود هادي
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 يداده اما در مقابل سطح قابل توجه يشرا افزا يرزمينيز يمتر سطح آب در سفره ها يمگفت حدود ن

  .است زيناچ يافتهگذشته كاهش  يسالها يكه ط

كنـد   يقابل كشـت مـ   يررا غ يمزارع را در برگرفته، اراض يل،س يجهكه در نت ييگل و ال: ادامه داد وي

بسـتر   ي،اسـت امـا بـا آمـدن گـل و ال      يازسال زمان ن 70 يمتر خاك زراع يپنج سانت يدتول يبرا يراز

  .شود يم يدهپوش ياهيگ يداتتول

  

  يكنون يطدر شرا يكشاورز يرتدب* 

كـه بـه كشـور     ييباغات را از مضرات سـرما  يدبا ينكهم ا: خانه كشاورز گفت يمركز يشورا عضو

كـرده   يبزده را دچار آسـ  يلمزارع گندم و جو در مناطق س يل،هجوم آورده محافظت كرد و چون س

  .اقدام كرد يعكشور به شكل سر يردو محصول در مناطق سردس ينكشت ا يشنسبت به افزا يداست با

دچار بحران شده است  يلس يجهكه در نت يخال كشت محصوالت يعترهر چه سر يدبا: دزاده افزو هادي

  .نباشد يازن يبه واردات محصوالت كشاورز يرا برطرف كرد تا در سال جار

 يسـطح آبهـا   يـر مـاه اخ  يـك  يخوب ط يهايبارندگ: گفت يرانخانه كشاورز ا يمركز يشورا عضو

 يو چندان نمـ  يابد يم يشافزا ياهانگ يآب يازگرم شدن هوا نباال آورده است اما با  يچاهها را تا حد

  .داشت يدتوان به آب چاهها ام

را  يكشاورز يگرمحصوالت د يگندم و جو و برخ ياراض يرماه اخ يك يهايبارندگ: زاده افزود هادي

  .همت كرد يماندهباق يكشاورز يمختصر آب و اراض يندر حفظ ا يدكرده است لذا با يرابس

بهتر است حجم كشت محصوالت آب بر مانند خربزه، هندوانه، گوجـه   يطشرا يندر ا: ه كرداضاف وي

 يآن محصـوالت كـم آب بـر كـه ارزآور     يو بـه جـا   يابـد و چغندرقند در كل كشور كاهش  يفرنگ

  .دارند كشت شود يحوزه كشاورز يبرا يشتريب
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معنا كـه در ابتـدا    ينشود به ا انجام ييبهتر است كشت محصوالت آب بر به صورت نشا: ادامه داد او

كار باعث كاهش  ينكه ا يابدادامه  يآنها در گلخانه كاشته شود و بعد كشت آنها در سطح اراض ينشا

  .شود يمصرف آب م يدرصد 25حداقل 
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  06/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كشور از بارش ها يسهم متفاوت استان ها

  

اسـتان   31در ) مـاه  يبهشـت از مهرماه گذشته تا پـنجم ارد ( يجار يبارش سال آب يزانم -يرناا -تهران

كـه در   يدرحـال  يدرسـ  يليمترم 143هزار و  يكدر استان لرستان به  يزانم يناما ا يافت يشكشور افزا

  .بارش ثبت شد يليمترم 91.7ان فقط و بلوچست يستاناستان س

  

  كشور از بارش ها يمتفاوت استان ها سهم

ـ   يـران، آب ا يـه دفتر مطالعات پا يرنا،ا يگزارش روز جمعه خبرنگار اقتصاد به را از مهرمـاه   يسـال آب

  .سال بعد اعالم كرده است يورماههرسال تا شهر

ركـورد دار پربـارش    يدرحـال  يجـار  يآب دفتر، استان لرستان در سال ينگزارش ا ينتازه تر براساس

پارسـال تنهـا    ياستان در سال آب يناست كه ا يمتر يليم 143هزار و  يكاستان كشور با بارش  ينتر

  .متر بارش را تجربه كرده بود يليم381.1

 199.9 ينسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد يجار ياستان لرستان در سال آب يبارش ها ميزان

 يمتـر  يلـي م499.2با بـارش ) ساله50(درازمدت  يدار شد و نسبت به متوسط بارش هابرخو يدرصد

  .را تجربه كرد يدرصد 129 يرشد

  .كرده بود يافترا در يبارندگ يليمترم 111هزار و يكماه امسال  ينفرورد يلرستان تا س استان

ـ  و يستانآن است كه استان س يانگرب يرانمنابع آب ا يهدفتر مطالعات پا گزارش  يبلوچستان در سال آب

  .استان كشور بود ينكم بارش تر يليمتريم 91.7با بارش  يجار

 219.5بـود، از رشـد    يليمتـر م 28.7استان نسبت بـه مـدت مشـابه پارسـال كـه       ينا يبارش ها ميزان

  .برخودار شد يدرصد
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پـر   يتان هـا مقام دوم اسـ  يليمتريم 1011.6با بارش  يجار يدر سال آب يراحمدو بو يلويهكهگ استان

گزارش شده بود كه  يليمترم 267گذشته  ياستان در سال آب ينا يبارش ها يزانبارش را كسب كرد، م

  .را ثبت كرد يدرصد 278.9رشد  يجار ينسبت به دوره مشابه در سال آب

 يسـوم اسـتان هـا    يگـاه بـارش در جا  يليمترم 966با  يجار يدر سال آب ياريچهارمحال و بخت استان

 304(استان نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال       ينا يبارش ها يزانكه م يار گرفت؛ درحالپربارش قر

  .برخوردار شد يدرصد 217.8 ياز رشد) يليمترم

  .كرده بود يافتبارش در يليمترم 958ماه  ينفرورد ياستان س اين

  

  يو غرب يشمال ياستان ها يگرد** 

اسـتان   يـن ا يبـارش هـا   يـزان كـه م  يدرحال د؛يرس يليمترم 950.1به  يالنبارش ها در استان گ ميزان

  .برخودار شد يدرصد 70 ياز رشد يليمترم 558.9پارسال با بارش  يدرسال آب

را تجربه كـرد كـه نسـبت     يليمتريم 884.2بارش  يجار يدر سال آب يالمگزارش استان ا ينا براساس

  .را ثبت كرد يدرصد173.7رشد ) يليمترم 323.1(به مدت مشابه پارسال 

اسـتان   ينا يبارش ها يزانرا تجربه كرد، م يليمتريم 753.9 يبارش يجار يكرمانشاه درسال آب ستانا

  .شد يشترب يدرصد 117.6) 346.4(نسبت به مدت مشابه پارسال

 يليمترم 629.6بارش ها دراستان كردستان به  يزانم يران،منابع آب ا يهگزارش دفترمطالعات پا براساس

امسـال   يـزان م يـن بود كه ا يليمترم384.9پارسال  يآن در سال آب يبارش ها انيزكه م يدر حال يد؛رس

  .رشد كرد يدرصد63.6

 يزانكه پارسال م يرا تجربه كرد؛ در حال يليمتريم 661.1 يبارش ها يجار يگلستان درسال آب استان

 يدرصـد  84.3 يبارش ها از رشد يزانحساب م ينبود كه با ا يدهرس يليمترم 358.7آن به  يبارش ها
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  .برخوردار شد

بالغ شـد كـه نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال         يليمترم 628بارش ها به  يزانم يزاستان مازندران ن در

  .برخوردار بود يدرصد 54 ياز رشد) يليمترم407.7(

) 237.8(كه نسـبت بـه دوره مشـابه پارسـال      يدرس يليمترم 592به  يزاستان همدان ن يبارش ها ميزان

  .يافت يشادرصد افز148.9

را پشـت سـر نهـاد كـه      يليمترم 569 يزانبه م ييبارش ها يجار يدر سال آب يخوزستان درحال استان

  .يدرس يدرصد210.9 يبا رشد يليمترم 183پارسال به عدد  يآن در سال آب يرقم بارش ها

  

  يرانمركز ا يبارش ها** 

ـ   ا يران،منابع آب ا يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتازه تر براساس  551 يجـار  يستان البـرز در سـال آب

  .درصد رشد كرد 114.2بود  يليمترم 257.2بارش داشت كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه  يليمترم

 ياسـتان پارسـال بارشـ    يـن كه ا يدرس يليمترم 465.4به  يدر حال يزن يبارش ها در استان مركز ميزان

  .يددرصد رس 236.8استان به  ينا سال 2را پشت سر نهاد و درصد اختالف  يليمتريم 138.2

گذشـته   ياستان در سال آب ينا. بارش داشت يليمترم 465.2 يجار يدر سال آب يغرب يجانآذربا استان

 يشـتر درصـد ب  656.2نسبت به مدت مشـابه پارسـال    يزانم ينبارش را تجربه كرد كه ا يليمترم 297.9

  .را ثبت كرد يدرصد 69.3رشد ) يليمترم 274.8(درازمدت  يبا متوسط بارش ها ياسدر ق يزشد و ن

ـ   يناسـتان قـزو   يبـارش هـا   يزانم يرانمنابع آب ا يهمطالعات پا دفتر  يليمتـر م 404.6را  يدر سـال آب

آن در امسـال   يبـارش هـا   يزانبارش داشت و م يليمترم 215.9استان  ينپارسال ا. گزارش كرده است

  .برخوردار شد يدرصد 87.4 ينسبت به پارسال از رشد

 211.7 ياسـتان پارسـال بـارش هـا     يـن ا. يدرسـ  يليمترم 373.9به  يزاستان زنجان ن يبارش ها ميزان
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  .دارد يدرصد 76.6برابر با  يامسال آن رشد يرا تجربه كرد كه بارش ها يليمتريم

آن  يبـارش هـا   يزانكه م يبارش را تجربه كرده درحال يليمترم 363.2 يجار يتهران در سال آب استان

  .را تجربه كرده است يدرصد 117.6 يرشد) يليمترم 166.9(به مدت مشابه پارسالنسبت 

نسـبت بـه دوره مشـابه     يـزان م يـن كه ا يداشت؛ در حال يليمتريم 362.9 يبارش ها يزفارس ن استان

  .درصد رشد كرد 222) يليمترم 112.7(پارسال 

  

  بارش يزانم يباستان ها به ترت يگرد** 

در سـال   ياستان خراسـان شـمال   يبارش ها يزانم يرانمنابع آب ا يهلعات پاگزارش دفتر مطا براساس

بارش را تجربه كـرده   يليمترم 130.3استان پارسال  ينكه ا يدرحال يدرس يليمترم 353.6به  يجار يآب

  .درصد است 171.4استان  ينسال ا 2 يتفاوت بارش ها. بود

بـارش داشـت كـه نسـبت بـه دوره مشـابه        متريليم 329.4 يجار يدر سال آب يشرق يجانآذربا استان

  .برخوردار شد يدرصد 28.5 ياز رشد) 256.3(پارسال 

استان نسبت  ينا يبارش ها يزانكه م يرا تجربه كرد؛ درحال يبارندگ يليمترم 303.4 يزبوشهر ن استان

  .را ثبت كرد يدرصد 202.8رشد ) يليمترم 100.2(به مدت مشابه پارسال 

استان پارسال در مـدت   ينا. داشت يبارندگ يليمترم 257.2 يجار يدر سال آب يخراسان رضو استان

  .درصد است 184.2امسال  يها يو رشد بارندگ يدرا به خود د يبارندگ يليمترم 90.5مشابه 

 255بارش ها در استان قم به  يزانآن است كه م يانگرب يرانآب ا يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

داشت كه رشـد   يبارندگ يليمترم 85استان در مدت مشابه پارسال فقط  ينكه ا يدر حال يد؛رس يليمترم

  .درصد رقم خورد 200بارش ها در امسال 

) يليمتـر م 221.2(بارش گزارش شد كه نسبت به مدت مشابه پارسـال   يليمترم 253.6 يلاستان اردب در
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  .شد يشتردرصد ب 14.6

استان پارسال  يناست، ا يليمتررسيدهم 239.9تان هرمزگان به در اس يجار يبارش ها در سال آب ميزان

  .درصد گزارش شد 396.7استان امسال  ينا يداشت درصد بارش ها يبارندگ يليمترم 48.3فقط 

اسـتان   يـن كه ا يدر حال يد،رس يليمترم 188.4در استان اصفهان به  يجار يبارش ها در سال آب ميزان

  .درصد بود 177.9امسال  يرشد بارش ها يزانم. اشتبارش د يليمترم67.8پارسال فقط 

كرد  يليمتراعالمم 160.9استان كرمان را  يجار يسال آب يبارش ها يزانم يرانآب ا يهمطالعات پا دفتر

  .را رقم زده است يدرصد 249.8رشد ) 46(با مدت مشابه پارسال يسهدر مقا يزانم ينكه ا

بـا مـدت مشـابه پارسـال      يسهدر مقا يزانم ينداشت كه ا يگبارند يليمترم 155.3سمنان پارسال  استان

  .را رقم زد يدرصد175.8رشد ) 56.3(

را تجربـه كـرد كـه در     يبارنـدگ  يليمتـر م 142.93 يجـار  يدر سال آب ياستان خراسان جنوب همچنين

  .داشت يدرصد 102.6رشد ) 70.56(پارسال  يبا سال آب يسهمقا

 يليمتـر م 46.7اسـتان پارسـال    يـن كـه ا  يدرحال يدرس يليمترم 110.8امسال به  يزدها در استان  بارش

  .برخوردار شده است يدرصد 137.3 يداشت كه امسال از رشد يبارندگ
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خبرگـزاري فـارس مـورخ     - مصـرف آب فرامـوش شـود    يريتباعث شده مد يلو س يارندگب

06/02/1398  

  

شـده   يرهذخ يلكه از س يچگونه آب يدبا ينكها يانخاك و آب با ب يقاتمؤسسه تحق يعلم يأته عضو

متـر مكعـب آب    يلياردم 42 يربارش اخ:گفت يم،به خط بحران نرس يندهسال آ 2تا  يماستفاده كن ينهبه

  .كشور به ارمغان آورد يبرا

  

  مصرف آب فراموش شود يريتباعث شده مد يلس و بارندگي

و  ينبهتـر  ينكـه فارس، در مـورد ا  يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت پاك يميابراه نيازعلي

آب در هـر   ينـه و اسـتفاده به  يسدسـاز : يسـت،گفت چ يـران منابع آب در ا يريتروش مد ينتر كامل

است كه كشـور   يناست ا يتحائز اهم ياربس كه ياست، اما موضوع يدكشور مف يبرا يمكان يتموقع

منـابع آب ،   يريتگونـه بـود، مـد    يـن ندارد، چـرا كـه اگـر ا    ينسرزم يشبرنامه جامع و كامل آما يك

بـد و   يگفت كه سدساز يتبا قاطع توان يپس نم ديد، يم يكجاآب را با هم  ينهو استفاده به يسدساز

  .خوب است يا

: شـد، اظهـار داشـت    يـا متـر مكعـب آب وارد در   يليـارد م 10 يـر اخ هاي يلدر س ينكهبا اشاره به ا وي

 يـزان است كه چه م ينوارد كشور شده است، سؤال ا يرچند ماه اخ يها متر مكعب در بارش يلياردهام

موجـود حـداكثر    يسـدها  ينكند، ا يرهحجم از آب را پشت سدها ذخ ينكه ا شد ياحداث م يدسد با

  .شود يدهمباحث همه با هم د ينا يدكند، پس با يرهذخ متر مكعب را يلياردم 42توانستند 

تمام اقدامات و راهكارها در كنار هـم   يم،داشت ينسرزم يشپس اگر آما:پاك خاطر نشان كرد ابراهيمي

 يبـه خـوب   يدرا با ها يلو س  بازگشت بارش يها است كه دوره ينا ياما موضوع اساس. گرفت يقرار م
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  .ثبت و ضبط كرد

سـاله   1000دوره بازگشـت آن   شـود،  يدر حوضه كرخه كه گفتـه مـ   يراخ يها بارش نكهيا يانبا ب وي

چـرا  . يسـت درست ن يم،ا شده يوارد خشكسال ياو  يگفته شود وارد دوره ترسال ينكهاست ادامه داد، ا

كـه   اسـت  يـن ا يماقل ييرتغ يها از شاخص يكياست و  يماقل ييربحث تغ يرانو در ا ياكه در سراسر دن

برنامـه   يك يدكه با گردد يبازم يناقدامات به ا ينهمه ا. شود يم يو سپس ترسال يل خشكسالچند سا

  .يمداشته باش ينسرزم يشجامع آما

پس بـه هـر    يرخ يااست  يماقل ييرها به خاطر تغ بارش ينكه ا يمآمار و اعداد و ارقام ندار ي،گفته و به

  .دهد ينقاط جواب نم ينوشته شده در برخ كه توسط دانشمندان ييها ها و برنامه مدل يحال برخ

مـاه قبـل از    يـك  يـد با يها درست بود سازمان هواشناسـ  به هر حال اگر مدل  :پاك ادامه داد ابراهيمي

به شدت كرخه نبـود، امـا    ها ياما در حوضه كارون و دز شدت بارندگ داد، يخبر م آسا يلس يها بارش

تـا چـه    يماقلـ  تغيير يرتاث يابوده و  يزانچه م يانسان يلدالشود كه  يواكاو يدعامل رخ داد با ينچرا ا

  .حد نقش داشته است

شـود   يبند جمع يك يدبا ينهابه هر حال ا: كرد يدخاك و آب تاك يقاتمؤسسه تحق يعلم يأته عضو

فرمول اعالم شـود كـه وارد    يكبا  ينكهبوده است، اما ا يلدل ينمدل رخ داده به ا ينو اعالم شود كه ا

اگـر سـد    ينـد، بگو ينكـه ا يـا و  يسـت درست ن يم،هنوز دار يخشكسال ييمنه بگو ياو  يما شده يلترسا

  .باشد يكنزد يتبه واقع تواند يچندان نم يريمرا بگ يالبس ينا ي، جلو توانستيم يم شد ياحداث م

  

نكـرده و   يرا بررسـ  يلحادثه س يناز تمام ابعاد ا يگروه قو يكهنوز  ينكهبر ا يدپاك با تاك ابراهيمي

كـرده   يينتع جمهور يسكه رئ يالبته گروه: است، خاطر نشان كرد يدهنرس يقيو دق يقو يجههنوز به نت

 يـز و ارقـام ن  دادانجام دهند و اعـ  يكه اعالم شده است، بررس يا گانه20 هاي يوستپ يرو يداست، با
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  .مشخص شود يبه خوب يراخ هاي يلوقوع و آثار س يلاستخراج شود تا دال

كـه   يها آن خسارت يرخ داده است، منها يرانمدت در ا ينكه در ا ييها هر چند كه بارش: فزودا وي

بود  يدو مف يتحائز اهم ياركرد، بس يجادمثل لرستان ا يگرد يها استان يو برخ يجنوب يها استان يبرا

 يندر تـام كشـور را   ينـده كند و تا دو سـال آ  يرهمتر مكعب آب را در كشور ذخ يلياردم 42و توانست 

  .منابع آب كمك كند

مصرف آب است  يريتمد يگريمنابع و د يريتكه مد يممنابع آب دار يريتنوع مد 2: كرد يدتاك وي

كردنـد،   يـدا پ يخـوب  يتها و سدها وضع اگر امسال تاالب ينكهشود، نه ا يدهدر كنار هم د يددو با ينا

شود،  يدهمصرف در كنار هم د يريتمدمنابع و  يريتمد يدپس با. گرفته شود يدهمصرف ناد يريتمد

  .منابع است يريتمهم تر از مد يارمصرف بس يريتهر چند كه مد

 يكمك بزرگـ  تواند يم يرد،صورت گ ينهمصرف به ياگر در بخش كشاورز ينكها يانپاك با ب ابراهيمي

حـداقل   يـم، دار يرمجازهزار حلقه چاه غ 350در حال حاضر : منابع آب در كشور كند، گفت ينبه تام

كشور بـه   يبرا يآب كمك بزرگ يساز يرهمصرف و ذخ يريتهزار چاه مسدود شود، در مد 100اگر 

  .يايدب حساب

  

  يراخ يلآب س ينهمصرف به يبرا ينارو سم يشهما يضرورت برگزار*

سـدها را بـه شـكل     يرذخا يزانم يراخ يلكه س شود يسؤال كه تصور م ينپاك در پاسخ به ا ابراهيمي

را فرامـوش   ييجـو  مصـرف تـالش كننـد و صـرفه     يريتمـد  يبر رو يدنبا يگرداده د يشزااف يمناسب

بـه آن   يمجـاز  يو فضا يا و در بعد رسانه ياست كه هم در بعد اجتماع ينآن ا يلدل: اند، گفت كرده

تـا   يمانجـام دهـ   يمهم كه نتوانست يرخ داد و كار يلكه چرا س شود يو مدام گفته م شود يدامن زده م

برگزار كننـد،   ينارو سم يشسمت برود كه هما ينبه ا يدبا يدگاهد ينخسارت كم شود، اما االن ا يزانم
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سال  3 ياسال  2 اكثركه حد يماستفاده كن ينهآب به ينو از ا يرهكه چگونه ذخ يمسمت برو ينبه ا يدبا

  .يمبه خط بحران نرس يندهآ

رخ  يلچرا سـ  يند،مدام بگو ينكها يبه جا يقاتيو تحق يها و مراكز علم پس دانشگاه: كرد يحتصر وي

هـا فعـال    االن همـه دانشـگاه   يم،استفاده كنـ  ينهآب به ينسمت حركت كنند كه چگونه از ا ينداد به ا

 يـك رخ داده است، امـا   يلكنند كه چرا س يگروه بررس يكحال . رخ داده است يلاند كه چرا س شده

  .يممصرف كن ينهبه يندهسال آ 2مناسب آن تا  يرهخآب و ذ ينكنند كه چگونه از ا يبررس يدگروه با

 يو مناسـب  يكاف يرهتصور كه چون امسال بارش ها مناسب بوده و ذخ ينمردم با ا يدنبا: كرد يدتاك وي

تالش كننـد   يدبا ينمصرف آب را فراموش كنند، بنابرا يريتو مد ييصرفه جو يم،ا پشت سدها داشته

و  هـا  محوطـه  يـا مثـل شسـتن خـودرو و     ياز آب شرب در مصارف توانند يكه م ييتا همواره تا آنجا

  .كنند يريجلوگ يابانخ
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  07/02/1398روزنامه اطالعات مورخ  - ايران آماج سيل هاي تخريب گر

  

ـ  يوسـت، كشور بـه وقـوع پ   ياستان ها يآن در برخكه به دنبال  ييها يلو س يراخ يبارش ها از  يشب

را  يشـگيرانه بـوم و اقـدامات پ   يسـت ز يـب از تخر يريبحران، جلوگ يريتضرورت توجه به مد يشپ

 هوارده بـه برنامـ   يرخداد آنها و خسارت ها يبتوان با الگو گرفتن از چگونگ ينگونهدهد تا ا ينشان م

  .پرداخت يبه حوادث احتمالها و مقابله  يبدر جهت جبران آس يزير

در جهـان بـه    يـز كشور حادثـه خ  يندهم ي،الملل  ينثبت شده ب يآمارها يهبر پا يرانا يرنا،گزارش ا به

 يطبنابر اعـالم سـازمان حفـظ محـ     ينهمچن. دارد يلرتبه را در خصوص س ينرود و چهارم يشمار م

 ظـر خسـارت را از ن  يـزان م ينتربـاال  يعـي طب يـاي بال ياندر م يلو آب كشور، س يعيمنابع طب يست،ز

ـ  هـاي  يلس يشترآورد و ب يدر كشور به همراه م ياقتصاد داشـته   يعـي از آنكـه منشـأ طب   يشرخ داده ب

  .هستند يعتدر چرخه طب يانسان يها باشند، حاصل دخالت

به وقوع  يعيبازگشت طب يها  زودتر از دوره يليها، خ يلو بنا به گفته كارشناسان س يرچندسال اخ در

 يـب تخر كشـور،  يرودخانه ها يشترمسدود كردن ب. كشاند يو هزاران تن را به كام مرگ م پيوندند يم

از  يبتـون  يهـا  يـواره بـا د  ييدام در باالدست سدها و ساختن سدها رويه يب يها و مراتع، چرا جنگل

  .روند يدر كشور به شمار م يلس يدتشد يلجمله دال

 يها زمينها،  ها، پل جاده يبتوان به تخر يدارد كه ازجمله آن م به دنبال خود يفراوان يها يبآس سيل،

رفـتن محصـوالت و    يـان و از م يمـاري انـواع ب  يوعمنـازل، شـ   يبچاه ها و قنات ها، تخر ي،كشاورز

و مرگ  ييو روستا يشهر يآبرسان يساتو تأس يارتباط ي،بهداشت يبه مكان ها يبآس ي،اهل يواناتح

  .اشاره كرد يرو م

آلوده هستند  ياربس يطيمح يستز يها يبتخر و يشناس ينزم يها يژگيو يلبه دال يرانر اها د سيل
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در .بـه دنبـال دارنـد    يـادي ها خسارات ز يلس يشترعلت، ب ينبه همراه دارد و به ا ياديز يو گل و ال

 1398تـا   1333 يـان م يها در فواصل سال هـا  يلس ينشده است تا مخرب تر يرو سع يشگزارش پ

  .شود يبررس يديخورش

در معـرض   يبـي بـه طـور تقر   ياييجغراف يطتهران به علت شرا: يديخورش 60و  30 يدهه ها تهران،

 يـن در ا. در كشور بوده است يلتعداد س يشترينشهر شاهد وقوع ب ينكه ا يبه گونه ا. قرار دارد يلس

 يـن داد كـه در ا تهران رخ  ياز نواح ييگسترده در بخش ها يالبيس يديخورش 1333 يرت 10در  يانم

 18در  ينهمچنـ . رفتند يانراس گوسفند از م 109هزار و  يكتن جان باختند و  779هزار و  2حادثه 

 يـب تـن و تخر  3كه باعث كشته شـدن   يوستدر منطقه كَن به وقوع پ يليس يديخورش 1334خرداد 

  .شد يزراعت يهكتار از اراض 450

 يندومـ  يلس ينا. نخواهند برد يادهابار آورد هرگز از به  يشتجر يلرا كه س يمردم تهران فاجعه ا اما

بـاران   يدبر اثر بارش شـد  يديخورش 1366لقب گرفته است كه در  يمخرب از نظر تلفات انسان يلس

 يـن ا.يوستنقطه تهران به وقوع پ ينتر يدربند و گالبدره در شمال يدر دره ها يالبشدن س يو جار

 يـدان از آب رودخانـه را روانـه م   يـادي داد و حجـم ز  به علت شكسته شـدن سـد گالبـدره رخ    يلس

 يقـه دق 107بـارش هـا در حـدود    . را به بار آورد زيادي يو مناطق اطراف كرد و خسارت ها يشتجر

  . بارش در آن زمان ثبت شده است يليمترم 28و  يدطول كش

 يـن از ا بـوده و  مخـرب  يها يلماسوله همواره در معرض س يخيشهر تار: يديخورش 1377 ماسوله،

ـ  يخسـارت هـا   يديخورشـ  1377 ييزدر پـا . را هم متحمل شده است ياديز يبابت خسارت ها  يب

و  يـه ابن يرانـي افـزون بـر و   يـداد رو ينشهر به وجود آمد و در اثر ا يندر ا يلوقوع س يلبه دل يشمار

د تـن مفقـو   20تـن جـان باختنـد و     30 ينو همچنـ  يدد يبهم آس يهنقل يلهدستگاه وس 32 يسات،تأس

  .وارد شد يربناييز يساتو تاس يبه منازل مسكون يخسارت مال يالر يلياردم 5 ينشدند و همچن
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به وقـوع   يديخورش 1380مرداد  20گلستان كه در  يرانگرو يلس: يديخورش 1381و  1380 گلستان،

تـن   500از  يشحادثه ب يندر ا. بود كه در آن سال رخ داد يعيطب بالياي يناز مخرب تر يدشا يوستپ

به دنبال . كرد يبرا تخر ياريفاجعه جنگل ها و مراتع بس ينا. از هموطنان جان باختند و مفقود شدند

 ياربسـ  ياز آب بـا سـرعت   ياديحجم ز ييوفا يدرود و سد شه يزگرگانشكسته شدن سد در حوزه آبر

  .باال جاده گلستان را در برگرفت

هـزاران   يلسـ  يـن در ا. در جهان شد يفات انسانگلستان رتبه نخست تل يلاعالم سازمان ملل، س بنابر

زدگـان   يلسـ  يانهمچون وبا به سرعت در م ييها يماريكشته شدند و ب يوحش يواناترأس دام و ح

 يسـد خـاك   يد،شـد  يبـه دنبـال بـارش هـا     يديخورشـ  1381 يورشهر 6در  ينهمچن.كرد يداپ يوعش

 يـن ا  يلسـ  يناسـان آن را بزرگتـر  كارشن يبرخـ . به راه افتاد يبزرگ يالبشكست و س دشت يروستا

 يبكه از تهـران عـازم مشـهد بودنـد، آسـ      يكردند كه در آن صدها تن از جمله مسافران  يابياستان ارز

جنگـل هـا و    يـاهي كاهش سطح پوشـش گ . تن هم جان خود را از دست دادند 50 ينو همچن يدندد

  .بود يلس ينعلل ا ينمهم تر همراتع از جمل

به علـت شـدت بـارش     ياز شروع بارندگ يقهدق 10پس از حدود : يديخورش 1387شهركرد،  بازفت

ـ  يالبيسال، س ينا يورشهر 19حوضه در  يا يرهو شكل دا يكباال، دره بار يبش ياد،ز مقـدار  ( يبا دب

 56) كنـد  يسد و در واحد زمـان عبـور مـ    يچهمانند رودخانه، كانال آب، در يكه از نقطه مشخص يآب

 يلسـ  يهـا  بـارش  يلو سبب شد به دل يدرا در نورد يهناح ينا يآب يحوزه ها هيمترمكعب بر ثان يليم

 يـان و طغ يدر معـرض خطـر آبگرفتگـ    يروستا16سه روستا از  ياري،آسا در استان چهارمحال و بخت

 يـن ا. تن مفقـود شـده و جـان باختنـد     14حادثه حدود  يندر ا. شود يهرودخانه شهرستان بازفت تخل

در شهرستان بازفت و كوهرنـگ   يرا قطع و به سه هزار منزل مسكون ييوستامنطقه ر 87برق  يالبس

از مردم قـم   ياريها و اوج و شدت آن بس يبا شروع بارندگ: يديخورش 1388قم، .خسارت وارد كرد
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 رارق يرشافتاد و هر چه را كه در مس يانرودخانه به جر يربا شدت تمام در مس يالبس. شدند يرغافلگ

تومـان بـه     يليـارد م 60هشـت تـن مفقـود و كشـته شـدند و حـدود        يلس يندر ا . دداشت، با خود بر

رشـته قنـات    100كشاورزان خسارت وارد و چهار هزار رأس دام در مناطق مختلـف اسـتان تلـف و    

  .شد يبتخر

بهشـهر،   يدر شـهرها  1391مهـر   22در  شـديد  يهـا  يبارنـدگ  يـل بـه دل : يديخورش 1391 بهشهر،

بارش ها در شهرستان بهشهر به حـدود   يزاناما م يوستبه وقوع پ يبزرگ يلل سو باب يقائمشهر، سار

حادثـه بـه    يـن در ا. بـود  يشـروي در حـال پ  يشتريدر آنجا با شدت ب يلبود كه س يدهرس يليمترم 125

  .وارد شد تدستگاه خودرو خسار 90و  ياز منازل مسكون ياريبس

در استان گلسـتان در هشـتم خـرداد     يدشد هاي يبارندگ يدر پ: يديخورش 1393 ي،شمال يها استان

 يبـزرگ جـار   يليخرداد س 14روز ) دامغان ياميشهر م(و استان مازندران و سمنان  يديخورش 1393

گلسـتان   يلتومـان و سـ   يليـارد م91مازنـدران   يلسـ . سـه اسـتان وارد كـرد    ينرا به ا يشد و خسارات

 1394 يـالم، ا. سـه تـن جـان باختنـد     يلسـ  يـن بـه بـار آورد و در ا   يتومان خسارت ماد ميليارد175

آن  يروبرو شد كه در پ يامان يب يبا بارش ها يديخورش1394در هشتم آبان  يالماستان ا: يديخورش

و جـان   يباعـث خسـارات مـال    يلس ينا. يوستاستان به وقوع پ ينا يدر شهرها يبيمه يها يالبس

در  يسـاختمان  يهـا  نخالـه  يخـتن ر ل،يس ينمشكالت ا يشاز جمله عوامل افزا. تن شد هشتباختن 

ـ  ينهمچن. ها شد پل يزشو ر يبها بود كه موجب تخر بستر و كنار رودخانه هـزار واحـد    20از  يشب

 يـد بود كه در سه روز بار يليمترم324 حدود بارش ها. شدند يبحادثه تخر يندر ا يو تجار يمسكون

 يسـت ز يهـا  حادثـه عرصـه   يـن در ا ينهمچنـ . تاكنون نـام دارد  يالما يختار يبارندگ ترين سابقه يو ب

  .يدندد يجد يبآس يرانيگوزن ا يستگاهاستان از جمله ز يطيمح

 ياسـتان تهـران و شـهرها    ياز نواح يدر برخ شديد يبارش ها: يديخورش 1394و مازندران،  تهران
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مناطق  يرا به برخ يشمار يب يشد و خسارت ها يلسبب وقوع س يديخورش1394 يرت 28مازندران 

ـ  يلوقـوع سـ   يسازمان هواشناسـ  يلاز شروع س يشپ. وارد آورد كـرده بـود و سـازمان     ينـي ب يشرا پ

 يشـگيرانه پ يرحال آماده باش هستند و تـداب  در يامداد يروهايبحران هم اعالم كرد كه تمام ن يريتمد

كـه تنهـا    يليس. تن مفقود شدند و جان باختند 28حادثه  ينوجود در ا يناز قبل اتخاذ شده است، با ا

  .يوستمناطق كنار رودخانه به وقوع پ يبند در برخ يلو س مناسب يها يرساختنبود ز يلبه دل

 يشـهرها  يديخورشـ 1397در مهـر  : يديخورشـ  1397و گلسـتان،   يالنمازندران، گ ي،شمال خراسان

ند روبرو شـد  يديشد يها يالببا س يالنمازندران، گلستان و گ ي،از جمله خراسان شمال يرانشمال ا

 يـان معـابر و طغ  يو آبگرفتگـ  يدشـد  يبارنـدگ . تن جان خود را از دست دادند 9كه در آن دست كم 

رامسر، نوشـهر، تنكـابن، چـالوس،     يدر شهرها يلس. ادامه داشت يالنروز در گ ينتا سوم ها انهرودخ

ـ    رضـوان  كنـار،  يدونسرا، فر گرگان، بندر گز، تالش، فومن، صومعه آباد، يعل ل، بابلسـر،  شـهر، آمـل، باب

در رامسـر   ينهمچنـ . به بارآورد يشد و خسارات يو نكا جار يشهر، گلوگاه، سار قائم يبار،بهشهر، جو

  .و قطع شبكه مخابرات شد يشهر يساتچند پل و تأس يبباعث تخر يلس

منـاطق   يديخورشـ  1395 يدر د يديشـد  يهـا  يبارنـدگ : يديخورشـ  1395و بلوچستان،  سيستان

كنند و  يانطغ يفصل يو سبب شد تا رودخانه ها يدو بلوچستان را در هم نورد يستاناستان س يجنوب

بـا رودخانـه هـا بـه طـور كامـل        يهمجـوار  يلسه روستا به دل. بسته شوند ياريبس يارتباط يراه ها

  .شدند يفراوان يها يبدچار آس يو حدود سه هزار خانه مسكون يبتخر

 ينفـرورد  25از  يديشـد  يبارش ها يمان هواشناساعالم ساز يهبر پا: يديخورش 1396غرب،  شمال

. متر بود يليم 40كه متوسط در حدود  يوستبه وقوع پ يراندر مناطق شمال غرب ا يديخورش 1396

 عدادت. بود يوستهاز آن به وقوع پ يشسال پ 15سابقه بود كه مانند آن حدود  يب يبارش ها به قدر ينا

 يها از شهرستان يلس ينا هاي يتلفات و مفقود يشترينكه ب تن اعالم شد 48حادثه  ينجان باختگان ا
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  .و آذرشهر گزارش شد يرش عجب

در پـنج اسـتان در گلسـتان،     يلس يديخورش 1396مرداد  19: يديخورش 1396و شمال شرق،  شمال

 14هـا   يالبسـ  يـن شدن ا يدر اثر جار. شد يو سمنان جار يخراسان شمال ي،خراسان رضو يالن،گ

 ييو روسـتا  يشـهر  يبه خودروها، منازل مسكون ياديز يها يبا از دست دادند و آستن جان خود ر

خراسان  يدر استان ها يگربار د 1397ماه پس از آن در مهر  2در فاصله حدود . ساخت واردو دام ها 

تن جان خـود را   9آغاز شد و به موجب آن  يديشد يها يبارندگ يالنمازندران، گلستان و گ ي،شمال

تـا سـه روز ادامـه داشـت و موجـب       يالنگـ  ياز شهرها يرودخانه ها در برخ يانطغ. دادنداز دست 

با بارش حـدود   يالندر شهر رودسر گ يلس. در مناطق مختلف شد ياريبس يمعابر و آبراه ها يگرفتگ

ـ  يبارندگ. يدرس يليمترم 100از  يشمقدار آن به ب يشترينباران ادامه داشت و ب يليمترم 310 سـابقه   يب

ـ  يگونه حادثه جـان  يچه يالبس ينوقوع ا. استان شد ييمحور روستا 33موجب انسداد  يالنگ  يدر پ

  .نداشت

 يبـارش هـا   يـل بـه دل  يديخورش 1398روز مانده به نوروز  يك: يديخورش 1398و  1397 گلستان،

 يركـه در مسـ  ) بندر تركمن و آق قـال  يشان،گنبد كاووس، گم(يشمال يدر شهرها يلو وقوع س يدشد

از  يـادي و با مشكالت ز يدندد ياديقره سو و گرگان رود قرار داشتند، مردم خسارت ز يرودخانه ها

مواجـه   يبـه لـوازم بهداشـت    يدشـد  يازمناطق، قطع برق، ن يمتر در بعض 2ارتفاع آب به  يدنرس هجمل

  .شدند

 يـه اول يازهايد نرفتن دام ها، كمبو ياناز م يل،از س يناش يادز يو خسارت ها يمنازل مسكون تخريب

 يها و خانه يلآب رفتن وسا يرو ز يدشد هاي يگرفتگ از حد آب در مناطق، آب يشماندن ب ي،و اساس

 وهـا   دام  آب، رهـا شـدن الشـه    يجيپس از فـروكش كـردن تـدر    يگل و ال يدشد يها مردم، نشست

 يسـت كـه طـ   ا يها از جمله مشـكالت  خانه يبخطرناك و نشست و تخر هاي يماريب يوعش يوانات،ح
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  .مناطق مشخص شد يها ييشناسا

در گلستان در حـدود   يانو آبز يوردام، ط يبه بخش ها يراخ يلس يران،ا ياعالم سازمان دامپزشك بنابر

حجـم آب در اسـتان را حـدود     يـانگين ها م يبارندگ ينا. تومان خسارت وارده كرده است يلياردم 68

 ميليـارد 200هزار و  يكدر حدود  يبود كه خسارت داد و مطابق الگوها مشخص يشمتر افزا يليم100

  .استان وارد كرد ينا يمختلف شهرها و روستاها يتومان به بخش ها

سـال   يـاني پا يمازنـدران را در روزهـا   يالب،و سـ  يدشـد  يبارندگ: يديخورش 1398مازندران،  سيل

و  يموتـور  يقن بـا قـا  كه تـردد در آ  ييكرد تا جا ياستان را دچار آبگرفتگ يشهرها يو برخ يرغافلگ

  .به وجود آمد ياكالو ك يمرغمشكل در شهرستان س يشترينب. صورت گرفت يجت اسك

همجوار منتقل شـدند و   يبه روستاها يروستاها به طور كل يبرخ يانتقال اهال ياندرود،شهرستان م در

نكـا و   بيـ بخـش هـزار جر   يمواصالت يها از راه ياريبس. شهرستان سوادكوه هم با رانش مواجه شد

ب يالبـاران، بـارش بـرف و سـ     يدبارش شـد  يلبه دل يو دودانگه سار ياندوروداز م يبهشهر و مناطق

 135، گلوگـاه  140، دشت ناز 144 يرآباداستان در در بندر ام ينا يبارش در شهرها يزانم. مسدود شد

  .بوده است متر يليم 125 يو سار

در مازندران جان  يلتن بر اثر س 2استان مازندران بحران  يريتمد يركلمد ياصغر احمد يگفته عل به

  .شده و فوت شدند يراس ينباختند كه در داخل ماش

 67 يـان و آبز يـور تومـان، دام وط  يليـارد م 266 يتومان، باغبـان  يلياردم 107 يدر بخش زراع همچنين

مازنـدران   يزتومان خسارت به بخش كشـاور  يلياردم 115 يربناييتومان، آب و خاك و امور ز يلياردم

 تاناسـ  يـن هـم در ا  يواحد پرورش ماه 10و  يواحد مرغدار 12راس دام،  331هزار و  2. وارد شد

  .دچار خسارت شدند

بـه وقـوع    يرازدر شـ  يديخورشـ  1398 ينمخرب در چهـارم فـرورد   يليس: يديخورش 1398 شيراز،
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هـا قـرار    يالبسـ  يرمسـ كـه در   ييبا خود به همـراه آورد و روسـتاها   يفراوان يها يبكه آس يوستپ

از جمله مشـكالت موجـود   . خود شدند يخانه ها يهو مردم آن مناطق مجبور به تخل يبداشتند، تخر

كـش   لجـن  يكه پمپ ها يمحله سعد يدر خانه ها يماندن گل و ال يتوان به باق يم اطقمن يندر ا

 يواحد مسـكون  850ر و هزا يك ينهمچن.نبودند، اشاره كرد يحجم از گل و ال ينا يههم قادر به تخل

 يليـارد م 700حـدود   يرازبه شهر شـ  يلس ينا. وارد شد يواحد خسارت كل 450و به  ييخسارت جز

  .ردبا خود ب يلخودرو را س 200از  يشتن جان باختند و ب 21. تومان خسارت وارده كرده است

بـا   يديخورش 1398در امان نماند و نوروز  يراخ يلرستان هم از بارش ها: يديخورش 1398 لرستان،

راه  يو تمـام  يوسـت مناطق آن بـه وقـوع پ   يدر برخ يمعظ يليسطح آب رودخانه كَشكان، س يشافزا

بـه   ياريبس يكشاورز هاي ينزم. بخش معموالن و پلدختر را قطع كرد يروستاها ينيزم يارتباط يها

شـمال بـه    معمـوالن از جنـوب و   يارتبـاط  يهـا  جـاده . و دچار خسـارت شـدند   يبتخر يلس  يلهوس

پلدختر بـه خوزسـتان بـا     يمواصالت يرمس ينهمچن. شدند يبآباد و پلدختر قطع و تخر خرم يشهرها

رودخانـه بودنـد، دچـار      يهكـه در حاشـ   ييها خانه يشتررفت و در شهر معموالن ب ياناز م يلس يانطغ

  .شدند گرفتگي آب

 150 يـب تخر ي،كشـاورز  يار اراضـ هكتـ  30و بزرگراه،  يراه اصل يلومترك 250پل،  57رفتن  يانم از

 يلياردم 500هزار و  يكتن و  15مدرسه، كشته شدن  55 يدرصد 100 يبتخر ي،مزرعه پرورش ماه

  .استان بوده است ينا يلخسارت س ينتومان برآورد نخست

 يـه اطـراف رودخانـه تخل   يهـا  كه خانـه  ييمعابر را به دنبال داشت تا جا يگرفتگ بارش، آب همچنين

منطقه بـا كمـك هـالل احمـر از بسـتر       يركرد و عشا يانكشكان طغ  كوهدشت هم رودخانهدر . شدند

، بخـش درب گنبـد   »سرسـنگر « يهـا در روسـتا   واقعه بـر اثـر بـارش    يندر ا. رودخانه فاصله گرفتند

  .زن جان باخت يكخانه منجر شد كه در آن  يككوهدشت به آوار شدن  تانشهرس
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 يمناطق خوزستان سبب شـد تـا در بعضـ    يامان در برخ يب يبارش ها: يديخورش 1398 خوزستان،

كـه   يشكسته شد به طـور  يذههوفل و ا يروستا بند يلس. شود يجار يلاستان س يشهرها و روستاها

گذشـت و   يبر جـا  ياريبس يو مال يجان يحادثه خسارت ها ينا. شدند يهبخش تخل ينا يروستاها

 يريبا توجه به استقرار مدارس عشـا . رفتند ياناز م يرزكشاو يها يندام ها و زم يشترب طقمنا يندر ا

مدرسه با  79رساندن به  يبو آس يبدر استان باعث تخر يراخ هاي يو بارندگ يالبها، س در كوهستان

مدرسـه   2 ي،مدرسـه چـادر   34مدرسـه،   79 يـن از ا. شـده اسـت   يدرصـد  100تا  50 يها خسارت

  .هستند يمدرسه ساختمان 43و  يكانكس

روستا در خوزستان بـه صـورت   210 يالببحران خوزستان، از زمان وقوع س يريته سازمان مدگفت به

 ينهمچنـ . انـد  شـده  يروستا در سطح خوزسـتان دچـار آبگرفتگـ   78شده است و  يهتخل ييو جز يكل

 224بـرآورد شـده    يتوضع ينبر اساس آخر. اند شده يبدچار آس يالبدر س يهزار واحد مسكون62

هزار هكتار بـه   170 يزانم يناند كه از ا قرار گرفته يالبس يرتحت تاث يكشاورز ياضهزار هكتار از ار

هـزار هكتـار هـم دچـار      54انـد و حـدود    آب رفتـه  يـر و بـه ز  يدهخسارت د يدرصد 100صورت 

تعـداد   يـن قرار گرفتـه كـه از ا   يالبشركت در معرض س يندكل برق ا43هزار و . اند شده يدگيخواب

و بـا   كنـد  يم يدتهد يپست را خطر جد7پست در معرض خطر، 39دارند و از  ازين ميمدكل به تر492

  .اند شده ينگهدار بند يلس

 يبهـار  يهم در استان كرمانشاه از بارش ها ياريبس يشهرها و روستاها: يديخورش 1398 كرمانشاه،

 يبه روستاها كردند و يانرودخانه ها طغ. بارش ها شدند يزباننماندند و چند روز م يبنص يامسال ب

هـالل   ايكردند و به چادرهـ  يهمناطق ساكنان منازل خود را تخل يدر برخ. خسارت وارد آمد ياريبس

را  يـادي ز يهـا  يباستان قم به لحاظ بارش باران تاكنون آسـ : يديخورش 1398قم، . احمر پناه بردند

 116سـت حـدود   توان يالبسـ  98 يندر پنجم فرورد يراخ يبارش ها يدر پ. پشت سر گذاشته است
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 ثبـت متـر   يلـي م 49بارش ها در حدود . قم خسارت وارد كند يشهر يها يرساختبه ز يالر يلياردم

از رودخانه رخ داد و هشت مكان در مناطق مختلف  يالبس يزدگ يرونشده است كه در هفت نقطه ب

  .شهر در مرز بحران قرار گرفتند

 ينقاط تهـران جـار   يدر برخ يالبباران س برف و يدشد يبارش ها يدر پ: يديخورش 1398 تهران،

  يها ياباندر شمال شهر آب خ ينهمچن. فشم اشاره كرد يهتوان به ناح يشد كه از آن جمله م

در منطقـه   يالبسـ . دره فرحزاد دستكم پـنج تـن مصـدوم شـدند     يزشرا در برگرفت و در اثر ر شهر

 يمعـابر عمـوم   يـب تخر. رد شده استتومان برآو يليونم 880و  يلياردم 230هم در حدود  يراناتشم

  .شهر وارد شد ينبود كه به ا ييها يبها از جمله آس يرسازيو ز يوارهاپل ها و د يبتخر ي،شهر

  سخن فرجام

ـ  يزانم يگذشته و گستردگ يروزها يدر ط يراندر ا يلس وقوع  يآن بـه زنـدگ   هـاي  يبو آسـ  يخراب

از طـرف  . را برجسـته كـرد   يعيقوع حوادث طببحران پس از و يريتلزوم توجه به مد يگرمردم، بار د

هـا   رتنظا يدبا ي،بحران يطشرا ينبودن جامعه در ا يررفتن خانه و كاشانه و درگ ياناز م يلبه دل يگرد

پرداخت  يندهدر آ يعيطب ياياز بال ياحتمال يها يباز آس يشگيريبه پ ينگونهتا ا يردصورت بگ يشترب

هـا   رودخانه يمكرد و به حر يريخاك جلوگ يشمنابع آب از فرسا بهتر يريتبا مد يلو در ارتباط با س

پرداخـت   يسطح يها ت آبيها و هدا  ها و آبراهه كانال يجادرودخانه ها، ا يروبيتعرض نكرد و به ال

  .نشد يليارديتا محكوم به جبران خسارات ده ها م



112  

 يهـا  برنامـه  يجـرا ا ؛ ضـرورت مطرح شـد  ياگردوغبار در جنوبغرب آس المللي يندر كنفرانس ب

  07/02/1398نشريه سبزينه مورخ  - آب در تاالب هامون يماندگار يفناورانه برا

  

 يفعلـ  يتبا اشـاره بـه وضـع    زيست يطو مح يشفرسا ي،سال آب، خشك هاي يستاد توسعه فناور دبير

و خوزسـتان، حـداكثر    يـه فناورانـه اجـرا شـده در اروم    يكـردن الگـو   ياتيبا عمل: تاالب هامون گفت

نا، يسـ ا نقـل از  بـه  »ينهسبر«به گزارش . خواهد شد يجادا يزآب در تاالب هامون ن يو ماندگار يداريپا

كـه در دانشـگاه زابـل     ياغرب آس گردوغبار در جنوب المللي ينكنفرانس ب يهدر حاش يميابراه ينادرقل

 يبشـر بـر رو   يدسـتكار  يم،اقلـ  ييـر تغ يطبر شرا كه عالوه يمقرار گرفت يطيدر شرا: برگزار شد، افزود

مـثالً در منطقـه    سـت، ده او مراكز ما را متـأثر كـر   يهم اراض يزآبخ يها كردن حوزه نظم يها و ب حوزه

حقابـه   يـن ا كه يرا منجر شده است، درحال يهحقابه مسلم ما از كشور همسا يبه كاهش ورود يستانس

هـامون و هـم در    ياچهحقابه هم در در ينواسطه ا قبالً به يستانمنطقه س. است يو هم علم يهم قانون

ـ  يامرتـع و واحـده   يـد و تول ياز مناطق مسـتعد كشـاورز   يكيكل منطقه  بـوده كـه    يدامـدار  زرگب

را  يبشـر  يهـا  كه دخالت يمكن يكار يدبا: كرد يحتصر يو. است داده يمجاور را پوشش م يها استان

را فـراهم   يامكان استفاده بهتر از نـزوالت جـو   يعيطب يطو باتوجه به شرا يمبه حداقل برسان يمدر اقل

آب و  يكـه سـتاد توسـعه فنـاور     يدر سـتاد  جمهـوري  ياستر ياساس در معاونت علم ينبر ا يم،كن

كـه بتـوان از    پـردازيم  يمـ  يا فناورانـه  يها است، عمدتاً به بحث زيست يطو مح يشفرسا يسال خشك

 يمـي ابراه. مردم فراهم كـرد  يشتو مع يمنابع مال ينتأم يرا برا يداريمناسب و پا يطها شرا آن يقطر

و مسـائل را   يمها را اجرا كنـ  و با خودشان برنامه يزير ها برنامه و با آن يمبا مردم فكر كن يدبا: ادامه داد

عمـل   گونـه  يـن كه اگـر ا  يمها شو در سفره آن تر يشو باعث تنعم ب يمو سفره مردم گره بزن يشتبه مع

از مـردم   يو مسائل را جدا يماز مردم بدان ياگر خودمان را جدا يمشكالت حل خواهد شد؛ ول يم،كن
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منطقـه بـا فرهنـگ،     يكعنوان  به يستاندر منطقه س: كرد ضافها يو. مشكل حل نخواهد شد يم،حل كن

و مشاركت مـردم حـل و    يهمدل ي،با هماهنگ توان ياز مسائل را م يليباال، خ ياربا قدمت و دانش بس

ـ   ينپرسش كه چـرا تـاالب هـامون كـه هفتمـ      يندر پاسخ به ا يميابراه. فصل كرد  المللـي  ينتـاالب ب

 يبـرا  كه يدرحال افتد، يآن نم يبرا يشده و اتفاق يسال خشك تارگرف هاست مدت ياست،دن يرينش آب

 يمبه دوبخش تقسـ  توان يموضوع را م ينا: خوب رقم خورده است، گفت يها ها اتفاق ب از تاال يليخ

حقابـه تـاالب را    ربط يز يها دستگاه يداست كه با يقسمت از موضوعات تاالب فرامرز يككرد كه 

وارد تـاالب شـد،    ياست كه اگر آب ينا شود، يكه مربوط به ما م يگرد خشو ب يرندكنند و بگ يگيريپ

 يو. حفاظـت شـود   يعيطب يستماكوس يطو از شرا يمكن يحفظ و نگهدار مدت يدر طوالن يدچگونه با

شود  ينما تأم يمترمكعب يليونم 850شود تا حقابه مسلم  يگيريپ يدحقابه با يندر واقع تأم: اضافه كرد

 يها برنامه. يمرا در تاالب هامون فراهم كن يو ماندگار يداريحداكثر پا يعلم هاي روشبا  يو از طرف

 يـن مـن ا  يشـنهاد هم جواب خواهد داد و پ جا يناجرا شد، قطعاً ا يهكه در خوزستان و اروم يا فناورانه

 توسـعه  يرسـتاد دب. هـم اجـرا شـود    يسـتان و خوزسـتان در س  يـه اجـرا شـده در اروم   يبوده كه الگـو 

 يبا خواست مردم و مسـئوالن محلـ  : ادامه داد زيست يطو مح يشفرسا ي،سال آب، خشك هاي وريفنا

داشته باشـد، اگـر همـه     يمل يو مجر يرقم بخورد و طرح مل جا ينا يدبا المللي ينو ب يبرنامه مل يك

. شـد شود، قطعاً مسائل حل خواهـد   يريكارگ و به يجكشور در آن جهت بس ييو اجرا يامكانات علم

 يافرض كه  ينكرد؛ با ا يفو تاالب تعر يستانمنطقه س يبرا توان يرا م يوسه سنار: ادامه داد ابراهيمي

از  كـدام  يچاصـالً هـ   ياشدن آب بدهند  يزواسطه سرر به شوند يمجبور م يا دهند يها به ما آب نم افغان

 يـد با هـا  يـت با واقع. كند تدوين يورسه سنا ينرا با ا يشها كشور برنامه يدپس با. افتد ياتفاق نم ها ينا

 هـاي  يالبكه احتماالً س يوييچه كرد، سنار يدبا يايدكه اصالً آب ن يوييدر سنار يم؛درست برخورد كن

 يپاسـخگو  يمبتـوان  يـد با: ادامـه داد  يو. يمدنبـال حقابـه باشـ    بـه  كـه  ينا ياكرد  يدچه با يايد،ب يزسرر
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بلكه مربوط به  يست،منطقه ن ينمختص به مردم ا قطف انيستبحث س يم،مردم باش يازهايانتظارات و ن

. هسـتند  يـران كه دارند، جزو مـردم ا  يو فرهنگ يارزش يگاهواسطه جا به يستانمردم س. است يرانكل ا

شـود و   يجـاد ا يا و منطقـه  ياستان يتكم يك يدهست، پس با يزمناطق ن يرمشكل سا يستانمشكل س

گردوغباردانشگاه زابـل،   المللي ينكنفرانس ب يعلم يردب يري،م. برسد يجهتا به نت يخواست عموم يك

 يسـتان و منطقه س شود يمحسوب م محيطي يستمعضل ز يككه گردوغبار  ييجا از آن: اظهار كرد يزن

 يخـاطر رسـالت   اساس دانشگاه زابل بـه  ينبر ا اند؛ يدهد يدهپد يناز ا ياديمنطقه صدمات ز ينو مردم ا

را  يياجرا يرانرا برگزار كند تا بتواند متخصصان، پژوهشگران و مد رانسكنف ينكه دارد بر آن شد تا ا

 ييشناسـا  يـري م. يابـد كه از اهـداف كنفـرانس اسـت، دسـت      يجنتا سري يكدور هم جمع كند و به 

ـ  يش، پـا )يو انسـان  يمـي اقل يطـي، مح(گردوغبار  يجادمؤثر در ا يندهايفرآ  يهـا  طوفـان  بينـي  يشو پ

مـورد اسـتفاده، انتقـال     يهـا  مـدل  يـابي گردوغبار و ارز يها طوفان سازي لمد ،يزگردهاگردوغبار و ر

اضـافه   يو. عنوان كرد المللي ينكنفرانس ب ينا يرا ازجمله محورها... و يندهافرآ يسم،مكان يزگردها،ر

و  يمقاالت توسط داوران داخلـ  ينو ا يما كرده يافتمقاله در موضوعات مختلف در 150تاكنون : كرد

انتخـاب شـدند كـه بـه دوشـكل       يمقالـه پـس از داور   130تعـداد   ينو از ا يبررس خب،منت يخارج

  .كنفرانس ارائه خواهند شد ينو پوستر در ا يسخنران
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  07/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - دو برابر شد يهاروم ياچهآب در

  

تـراز   متـري  يسـانت  79 يشاز افـزا  شـرقي  يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يا دفتر منطقه مدير

  .خبر داد يهاروم ياچهدر

طبـق   يـه اروم ياچـه وسـعت در : امروز اظهار داشـت  يساع يليگزارش تابناك به نقل از فارس، خل به

  .است دهيمربع رس يلومترك 991هزار و  2به  يشپا ينآخر

در  يـه اروم ياچـه تـراز سـطح در   ي،شـرق  يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يا دفتر منطقه مدير

 يـه اروم ياچهتراز در: متر خواند و افزود يسانت 54متر و  271هزار و  يكرا  98ماه  يبهشتچهارم ارد

  .است يافته يشمتر افزا يسانت 79نسبت به سال گذشته 

كه نسبت بـه مشـابه    يدهمتر مكعب رس يلياردم 4.13به  يهاروم ياچهود در درحجم آب موج: گفت وي

  .سال قبل حجم آب دو برابر شده است
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خبرگـزاري افكـار نيـوز     -يـه  اروم ياچهمتر مكعب آب به سمت در يليونم 40از  يشب يرهاساز

  07/02/1398مورخ 

  

 يـن ا يهـا  متـر مكعـب آب از سـد    يليونم 40از  يشب: گفت يشرق يجانآذربا يا آب منطقه مديرعامل

  .شده است يرهاساز يهاروم ياچهاستان به سمت در

  

  يهاروم ياچهمتر مكعب آب به سمت در يليونم 40از  يشب رهاسازي

بـه   "يـان علو"و  "يقلعه چـا " يها آب سد يبا رهاساز: غفارزاده گفت يوسف  يوز،ش افكارنگزار به

  .شود يوارد م ياچهدر يكرهها به پ سد ينمتر مكعب آب از ا يليونم 40از  يشب يه،اروم ياچهدر

ـ   يها شده در پشت سد يرهآب ذخ يزانماه م يبهشتروز ارد ينتا پنجم: افزود وي  363از  يشاسـتان ب

  .است يافته يشدرصد افزا 42قبل  يها با سال يسهها در مقا آب در آن يرهمتر مكعب بوده و ذخ ونيليم

ـ   ينفرورد 5از  يچا آب سد قلعه يرهاساز ينكهبا اشاره به ا غفارزاده از  يشماه آغاز شده و تا كنـون ب

برابـر   3 يـزان م يـن ا: شده است، افـزود  يختهر يهاروم ياچهسد به در ينمتر مكعب از آب ا يليونم 30

 ياچـه در يـاي اح يآن بـرا  ينموظف به تـأم  يشرق يجانآذربا يا است كه شركت آب منطقه يححم آب

  .بود يهاروم

مخزن سـد  : خبر داد و افزود يهاروم ياچهبه در يانآب سد علو يرهاساز ياتاز آغاز عمل ينهمچن وي

 10سـد،   يب، متناسب بـا ورود آ يمتر مكعب آب دارد و رهاساز يليونم 51مراغه هم اكنون  يانعلو

 داتخـارج از تعهـ   يـات عمل يـن ا. خواهـد بـود   يهمتر مكعب در ثان 8 يمتر مكعب با دب يليونم 15تا 

  .شود يباالدست اجرا م يالبكنترل س يو برا يهاروم ياچهدر قبال حقابه در يا شركت آب منطقه

هـم اكنـون   : گفـت  يهاروم ياچهدر يبا اشاره به وضع تراز آب يشرق يجانآذربا يا آب منطقه مديرعامل
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ـ  يوجود دارد و تراز آب ياچهدر ينمترمكعب آب در ا يليونم 100و  يلياردحدود چهار م از  يشآن به ب

بـه اول   نسـبت و  متر يسانت 75كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته  يدهرس متر يسانت 271هزار و  يك

  .است يافته يشافزا متر يسانت 123مهر سال گذشته 

حوضه  يها آب از سد يرهاساز يه،اروم ياچهدر يايبه ذكر است هر ساله طبق مصوبات ستاد اح زمال

  .شود يانجام م ياچهدر يزآبر

 هاي يآب تمام ورود يه،اروم ياچهدر يايبا هدف اح يمدن يدسد شه يريبا توجه به عدم آبگ همچنين

  .دارد يانورت مستمر جرص به ياچهبه سمت در يچا ياز بستر رودخانه آج يمدن يدسد شه
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  07/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -شود؟  يم يدوباره ترسال

  

روبـرو بـوده و از سـال     يدهـه بـا خشكسـال    4تا  3دوره  يك يط يرانا: شد يشناس مدع ينزم يك

آغـاز دوره   يـه و بـا توجـه بـه شـواهد، نظر     يدهرسـ  يانبه پا ياگو يشترب يها ارشدوره با ب ينگذشته ا

  .رسد يبه نظر نم يدبع يترسال

 هـاي  يـات عمل يبـا اجـرا   ينكـه ا يانبا ب يسناوگو با ا در گفت يموسو يدرمضان، س»تابناك«گزارش  به

با ارزش كشور را  ياه موجبات حفظ عرصه توان يم يكيمكان يوو با يولوژيكيب يكي،مكان يزداري،آبخ

و رفـع   اه زخم يممربوط به حفاظت آب و خاك، ترم هاي ياتعمل يبا اجرا: فراهم ساخت، اظهار كرد

 تـوانيم  يها، مراتـع و سـواحل مـ    ها، جنگل رودخانه يرنظ يعيطب هاي يدهها و پد عرصه يمتجاوز بر حر

  .يمباش يكامل از باران در دوره ترسال يشاهد بهره بردار

ها بدون مطالعه و  ها، ساخت پل ها و جاده كناره رودخانه يبرا يحفاظت يها نبود سازه ينكها يانبا ب وي

 يحبوده است، تصـر  يراخ ينخسارات سنگ يشافزا يعامل اصل ينسنگ يها و بارش ها يلس ينيب يشپ

ـ  يمنفذ خروجـ  يها به جا ها و دره رودخانه يرو يها اكثر پل يراخ يلدر س: كرد سـد   عنـوان  هآب، ب

  .شده است ينسنگ هاي ينهباعث بروز خسارت و صرف هز ياشتباهات جد ينعمل كردند و ا

 يگـر د هـاي  يـده به عملكرد پد يهدرست شب يمرفتار هوا و اقل ينكها يانبا ب ي،شناس ينكارشناس زم اين

در فالت خشك واقع شده و جز منـاطق   يرانكشور ا: است، گفت يو تكرار يا به صورت دوره ينزم

 بـا دوره  يـن روبرو بوده و از سـال گذشـته ا   يدهه با خشكسال 4تا  3دوره  يك يبارش است و ط كم

بـه نظـر    يـد بع يآغـاز دوره ترسـال   يـه و با توجه به شواهد، نظر يدهرس يانبه پا ياگو يشترب يها بارش

  .رسد ينم

 يمتعدد و متنـوع  د،يشد هاي يرو بارندگ يشپ يها احتمال دارد در سال ينكها ياندر ادامه با ب موسوي
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 يـران ماننـد ا  يكشور خشـك  يبرا تواند يها م بارش ينا: اظهار كرد يم،را در محدوده كشور داشته باش

آن بـه   زو حفاظـت از خـاك ا   يزداريمختلف آبخ ياتبا انجام عمل يدفرصت محسوب شود كه با يك

  .كرد ينحو بهره بردار ينبهتر

كـه بـر    ييهـا  و درمان كردن زخـم  يمترم يه،بخ يالزم برا ينهسال گذشته هز 40 يط ينكها يانبا ب وي

نشـان داده   يـر اخ يها بارش: ها به وجود آمد، انجام نشد، خاطرنشان كرد و آبراه يها ها، دره دامنه يكرپ

گذشته در حوزه  ايه ها در سال خسارت يتومان يلياردچند هزار م هاي ينهاز هز يكه اگر بخش كوچك

 يهـا  از بودجه كشور صرف پرداخت خسـارت  يميامروز بخش عظ شد يكشور مصرف م يزداريآبخ

  .شد ينم يلس



120  

خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     -يد متر رس يليم 318از  يشبه ب يبهشتكشور تا ارد يبارش ها يزانم

07/02/1398  

  

مـاه امسـال در    يبهشـت مهرماه گذشته تا ششـم ارد  يكشور از ابتدا يها يبارندگ يزانم -يرناا -تهران

پراكنـده تـا روز    يهـا  بارش يسازمان هواشناس ينيب يشاست كه طبق پ يدهمتر رس يليم 318به  يحال

  .اهد داشتصورت متناوب در نقاط مختلف كشور ادامه خو هفته به ينچهارشنبه ا

  

  يدمتر رس يليم 318از  يشبه ب يبهشتكشور تا ارد يبارش ها ميزان

و هشـتم اسـفندماه    يسـت از ب يلو سـ  يدشـد  يها يبارندگ يرنا،ا يگزارش روز شنبه گروه اقتصاد به

  .كرد يركشور را درگ يگذشته آغاز و همه استان ها

و  ياريه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختكرمانشا يالم،گلستان، مازندران، ا يبارش ها استان ها اين

  .قرار داد ياضطرار يطرا در شرا يراحمدو بو يلويهكهگ

دهد حجم بـارش   ينشان م يرانمنابع آب ا يريتآب شركت مد يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

) متـر  ييلـ م 128.6(گذشته  يتاكنون نسبت به دوره مشابه سال آب يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها

  .درصد رشد كرد 49) متر يليم 214.2(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيندرصد و نسبت به م148

  

  ياصل يبارش ها در حوضه ها** 

فـالت   يـه، اروم ياچـه عمـان، در  يـاي فـارس و در  يجخزر، خلـ  يايشامل در يحوضه اصل 6ما  كشور

  .شرق و قره قوم دارد يمرز ي،مركز

متر  يليم 524.6عمان  يايفارس و در يجحجم بارش ها در حوضه خل نيانگيگزارش، م يناساس ا بر
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درصد رشد برخوردار بوده و نسبت  207از )متر يليم 171(پارسال  يسال آب يانگينبود كه نسبت به م

  .داشت يدرصد 55رشد ) 338.2(ساله 50دوره  يانگينبه م

 يليم 482.2 يجار يدر سال آبخزر  يايحجم بارش ها در حوضه در يانگينگزارش، م يناساس ا بر

  .دهد يدرصد رشد را نشان م 67) 287.4(دوره مشابه پارسال يانگينمتر گزارش شد كه نسبت به م

متر بوده اسـت كـه بـا     يليم 309.7كشورمان در دوره درازمدت  يحوضحه آب ينا يبارش ها ميانگين

  .همراه شده است يدرصد 56 يرشد

متر بود كه نسبت به  يليم 451.2 يجار يدر سال آب يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در ميانگين

از ) 270.3(سـاله  50دوره  يـانگين درصد رشـد و نسـبت بـه م   48) 205.9(دوره مشابه پارسال يانگينم

  .برخوردار بود يدرصد 67 يرشد

 يدرصد 72متر بود كه رشد يليم 262.3ساله  يازدهدر دوره  يهاروم ياچهبارش ها در حوضه در حجم

  .آن گزارش شده است يبرا

 يمتـر مكعـب آب از سـدها    يليونم 40از  يشب يهاروم ياچهبارش ها در حوضه در يشبا افزا همزمان

  .شده است يرها ساز يزن ياچهدر ينبه ا يشرق يجانآذربا

متر گزارش شد كه نسبت بـه   يليم 261.2 يزحوضه قره قوم ن يگزارش، حجم بارش ها ينا براساس

 يـز ن)183.9(سـاله   50درصد رشد كرد و نسبت بـه دوره   148با ) 105.4(مشابه پارسال دوره يانگينم

  .داشت يدرصد 42رشد 

متر بود كـه نسـبت بـه     يليم 199.6 يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يبارش ها در سال آب حجم

ـ  اسـت كـه در دوره    يدرحـال  يـن ا. يافـت درصـد رشـد   166) 75.1(پارسـال  يدوره مشابه در سال آب

  .داشته است يدرصد39متر بارش با رشد يليم 143.7حوضه  يندرازمدت ا

متر بـود كـه نسـبت بـه دوره      يليم 99.9شرق  يگزارش، حجم بارش ها در حوضه مرز ينا براساس
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درصـد   9) 91.2(سـاله  50دوره  يانگيندرصد رشد كرد و نسبت به م203) متر يليم 33(مشابه پارسال

  .شد يشترب

  .ماه سال بعد ادامه دارد يورشهر يانشود و تا پا يمهرماه هر سال آغاز م ياز ابتدا يآب سال

از جنوب غرب، ارتفاعـات   يمناطق يبرا) يبهشتارد 7(اعالم كرد امروز بعدازظهر  يهواشناس سازمان

  .شده است بيني يشابر و بارش پراكنده پ يشو ارتفاعات شمال غرب افزا يالبرز مركز

بارش پراكنده همراه با رعـدوبرق و   يزاگرس مركز يها ب، جنوب دامنهمناطق جنوب غر يبرخ فردا

و چهارمحال و  يراحمدو بو يلويهكهگ يها ها در استان خواهند داشت كه شدت بارش يدوزش باد شد

  .خواهد بود ياريبخت

و  دهـد  يپراكنـده رخ مـ   يهـا  شب و روز دوشنبه در مركز، شرق و شـمال شـرق كشـور بـارش     فردا

البـرز بـارش    يهـا  شمال غرب و دامنـه  يها استان يطور متناوب برا وشنبه تا چهارشنبه بهبعدازظهر د

  .شده است بيني يشپ يدهمراه با رعدوبرق و وزش باد شد يگاه
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حجـم   يـن شـاهد ا  شـد،  يحوضه كشكان انجام م يها در سرشاخه يكاف يزداريآبخ ياتاگر عمل

نشـريه سـبزينه مـورخ     -يـزداري  بـه آبخ  جهيتو يتاوان ب يلس يم؛ بروزخسارت در لرستان نبود

08/02/1398  

  

و گسترده همراه بـود كـه    يقو يدو سامانه بارش يتدر استان لرستان با فعال دييخورش يسال نو آغاز

بـا توجـه   . شد يرانگربزرگ و و هاي يالبقرار داد و منجر به بروز س يراستان را تحت تأث يتمام يباًتقر

... و كشـاورزي  يعـي، منـابع طب  ي،اقتصـاد  هاي يرساختخسارات وارده به ز يربه وسعت و دامنه فراگ

طـرح شـده    ينسـنگ  يها بارش  يندرباره دوره بازگشت ا يمتفاوت يلرستان، تاكنون اظهارنظرها استان

از چهـارم تـا    كـه  يـن بـا اشـاره بـه ا    يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم يئتعضو ه. است

تـداوم   سـتان در لر: كرد، گفـت  يافتبارش در متر يليم 290حوضه كشكان لرستان،  ينفرورد يزدهمس

 يـين در تع يمـي اقل هـاي  يمهران زند با اشاره به ضرورت بررسـ . شد يلس يرانيو يدعث تشدبارش با

 يـري گ وقوع و مراحل شـكل  يو چگونگ ها يالبس يبررس كه ينبا ا: لرستان گفت يلدوره بازگشت س

بـارش و   صاًو خصو يجو يطاما شرا گيرد، يقرار م) يشناس آب( يدرولوژيآن عمدتاً در حوزه علم ه

 اي كننـده  يـين موثر و تع يارمدت، نقش بس در بازه كوتاه يژهو به) يشدت، مدت و فراوان(آن مشخصات 

روزانه بارش  يبه آمارها يدلرستان حتماً با 98 ينفرورد يلس يلتحل يبرا يندارد؛ بنابرا يلدر وقوع س

 هـاي  بيالسـ  يـل تحل يبـرا  كهنكته  ينا يانبا ب يو. يمداشته باش يو گزارش بلندمدت بارش دسترس

اسـتان   ياصـل  ينوپتيكسـ  يسـتگاه آمار روزانه بـارش پـنج ا   يمي،اقل يدگاهلرستان از د 1398 ينفرورد

كشـكان واقـع    يـز آباد، الشتر، نورآبـاد، كوهدشـت و پلـدختر را كـه در حوضـه آبر      لرستان شامل خرم

 هـاي  اهيسـتگ ا يـن روزانـه ا  شآمـار بـار   يبررسـ : كـرد  يحقرار داده است، تصر ياند، مورد بررس شده

چهـارم تـا    يگسـترده در فاصـله روزهـا    يارو بسـ  يقـو  يكه دو سامانه بارش دهد ينشان م ينوپتيكس
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  .قرار داد يرمناطق استان لرستان را تحت تأث يتمام يباً، تقر1398 ينفرورد يزدهمس

   

  98 ينفرورد 9تا  4بارش لرستان از  وضع

ـ   يـان تـا پا شروع و  ينسامانه از روز چهارم فرورد يننخست فعاليت نقـاط اسـتان    تـر  يشروز نهـم در ب

: اظهاركرد يزداريعضو پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ينا. شد يدو شد يرلرستان موجب بارش فراگ

بالغ بـر  » حوضه كشكان«سامانه دركل  ينحاصل از ا) ينفرورد 9چهارم تا (مجموع بارش شش روزه 

 ينتـر  نورآباد و كم يستگاهدر ا متر يليم 157ل با مقدار آن معاد ترين يشبرآورد شده كه ب متر يليم 137

  .كوهدشت رخ داد يستگاهدر ا متر يليم 116آن به مقدار  يزانم

   

  روز 3 يلرستان ط متري يليم 153 بارش

 ينفرورد 13تا  11 يدر روزها يسامانه بارش ينروزه، دوم  يكوقفه  يكپس از  كه ينبا اشاره به ا زند

سـامانه در   يـن شـده حاصـل از ا    بـارش ثبـت   يرمقاد يآمار يبررس: د، گفتدر استان لرستان فعال ش

 153بـالغ بـر    يبارشـ  يـانگر آباد، الشتر، نورآباد، كوهدشت و پلدختر، نما خرم يهواشناس هاي يستگاها

نورآباد و  يستگاهدر ا متر يليم 172مقدار آن برابر با  ترين يشدر كل حوضه كشكان است كه ب متر يليم

 يـن در پاسـخ بـه ا   يو. آبـاد رخ داده اسـت   خـرم  يستگاهدر ا متر يليم 136آن به مقدار  يزانم ينتر كم

هـا   كـه بـارش   دهـد  يم نشان ردينفرو ييروزانه لرستان در دو هفته ابتدا يها بارش يپرسش كه بررس

 يـن د از او قابل اعتما يكم يلارائه تحل يسوال و برا ينپاسخ به ا يبرا: بوده است، اظهاركرد سابقه يب

آباد، الشتر، نورآباد، كوهدشت و پلدختر در حوضه  خرم هاي يستگاهساعته ا 24بارش  يشينهب يدادها،رو

) 1398 ينفرورد يها بارش يانتا پا يبردار شروع داده ناز زما(بلندمدت  يدوره آمار يككشكان، در 

 24بـارش   يشـينه آباد، ب رمخ ينوپتيكس يستگاهاز آن است كه فقط در ا يحاصل حاك يجنتا. شد يبررس
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 هـا  بارش ينكوهدشت، پلدختر و الشتر ا يستگاهساله داشته است و در سه ا 100ساعته دوره بازگشت 

 يبـرا  ينانـد؛ بنـابرا   سال داشته 70معادل  يتگاه نورآباد دوره بازگشتيسساله و در ا 50 يدوره بازگشت

ـ  يد، حتمحتاط بو يدبا يراخ يها بودن بارش سابقه يب يطرح ادعا تـا   50 يناگر با دوره بازگشت باال ب

  .سال بوده باشد 100

   

  لرستان يلبودن س يرانگرو تداوم بارش، عامل و شدت

 يداشتند و از نوع حـد  ييرخ داده دوره بازگشت باال يها اگرچه بارش كه ينبر ا يددر ادامه با تأك زند

بـاال نبـوده اسـت كـه      يارها شدت بسـ  ته آنقابل توجه و برجس يژگيبودند، اما و) آسا يلو س يناگهان(

تر از شدت  ر پر رنگياها بس تداوم بارش: كرد يحشود، تصر يبيمه هاي يالبس ينبتواند عامل بروز چن

 يدو سـامانه بارشـ  . نقش را داشـت  ترين يشموضوع ب ينلرستان هم يلها بود و در مخرب بودن س آن

 9چهـارم تـا    يروزهـا  يسامانه اول طـ . قرار دادند يرثروز استان را تحت تأ يكلرستان با فاصله تنها 

تـا   11و سـامانه دوم از   كاندر كل حوضه كش متر يليم 137 يانگينبه مدت شش روز و با م ينفرورد

 يشـينه ب: ادامـه داد  يو. حوضـه كشـكان را متـاثر كـرد     متـر  يلـي م 157و با معدل بارش  ينفرورد 13

و مقارن با  ينفرورد 12، در روز )ينفرورد 13تا  11(سه روز در  ها يستگاهساعته همه ا 24 يها بارش

 يكلـ  يبنـد  جمـع  يـك در  ترتيب ينبد. استان لرستان رخ داد يرچند سال اخ هاي يالبس ينتر مخرب

 24 يهـا  بارش يشينهو وقوع ب يروز متوال 9كرد كه تداوم بارش به مدت  گيري يجهنت گونه ينا توان يم

در حوضه كشكان و بـه دنبـال آن    يراخ يلس يرخدادها يبارش، عامل اصل دوره ينا يساعته در انتها

حوادث را رقم زده،  ينا سابقه يو ب يدشد ياربس يها فرض كه وقوع بارش يندر حوضه كرخه بود و ا

 يـن ا. ها بوده است تر از شدت آن پر رنگ يارها بس نقش تداوم بارش يگربه عبارت د. يستقابل قبول ن

ها  آن يها و نقش اساس باال بودن تداوم بارش: كرد يدتأك يزداريفاظت خاك و آبخعضو پژوهشكده ح
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 يـب تخر يكـه اگـر بـه جـا     كنـد  يجلب مـ  ياتينكته ح ينا هتوجه ما را ب يراخ هاي يالبدر وقوع س

 يكـاف  يـزان به م يزداريمختلف آبخ ياتو عمل ها يترودخانه، فعال يمها و مراتع و تجاوز به حر جنگل

حجم از خسارت و تلفات در لرسـتان   ينهرگز شاهد ا شد، يحوضه كشكان انجام م يها در سرشاخه

پرآب بوده است كه نشـان از زنـده بـودن     يباًتقر 2006در سال  درو به گفته زند، رودخانه خرم. يمنبود

رود را  استان لرستان خـرم  يرانباعث شد كه مد يراخ يها بلندمدت سال يسال رودخانه دارد، اما خشك

 ياقدام ينچن. كردند ينگبه پارك يلمرده تصور كنند و خانه رودخانه را به اشغال خود درآوردند و تبد

 يلتبـد  ينگرود را به پارك بستر رودخانه قم يزها ن كه آن يمبود يدهاستان قم د يراناز مد يناز ا يشرا پ

گونـه كـه در    همان گيرد، يمها پس  خانه خود را از انسان يشهاست كه رودخانه هم يعيطب. كرده بودند

  .آباد و پلدختر اتفاق افتاد قم، خرم

   

  يميرح يدشه يمارستانمجاور ب رود، خرم

و  هـا  يالبسـ  هـا،  يسـال  خشـك  يادآوركشور ما  يخيسوابق تار يبررس كه ينبر ا يدبا تأك ياندر پا وي

گذشته  يها در دوران بدون شك يابال ينا: است، اظهار كرد ييآب و هوا يدشد يارنوسانات متعدد بس

تا . دهد يم روي يزن يندهكشورمان، قطعاً در آ ياييجغراف يتو موقع يطرخ داده است و با توجه به شرا

 يـاي و خـود را در برابـر بال   يـرد و تجاوز قرار گ يانداز در كشورمان مورد دست يعيمنابع طب كه يزمان

  .يمباش يتلخ يعفجا يندر انتظار چن يدبا يم،نساز يمنمجهز و ا يعيطب
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كوتـاه   ؛ لبخندنداشته است يدر تاالب انزل يدرصد 100 يايياح يراتتأث يالنبارش در گ يشافزا

  08/02/1398نشريه سبزينه مورخ  -ي به تاالب انزل يعتطب

  

ـ   يدبوده، اما نبا يدمف يالنگ يها تاالب يبرا يراخ هاي بارش ـ  المللـي  ينفراموش كرد كه تـاالب ب  يانزل

حال نزار آن محسوب  يبرا يتنها مسكن ها ياست و بارندگ يبانگر به دست يدههمچنان با مشكالت عد

و  يـه ه ارومياچـ آب در يشآورد، خبر خوش افـزا  يدكه پد ير كنار مشكالتد يراخ يها بارش. شود يم

حجـم آب   يشافـزا  يزن يالندر گ. دنبال داشت به يزرا ن يمچون شادگان و هورالعظ ييها تاالب يريآبگ

 يـر برد كه فصل گرمـا و تبخ  ياداز  يداست؛ اما نبا يهيبد يبارش بودند، امر يرتأث ها كه تحت در تاالب

 يـاد ز يارچون حجم بس يهمچنان با معضالت بزرگ يتاالب مهم بندرانزل يگرد يت و از سودر راه اس

به نقـل   »ينهسبز«به گزارش . است يبانگر به   مهاجم دست ياهانها و گ رسوبات، هجوم انواع فاضالب

بـوده كـه كشـور مـا از نظـر       ينا يتواقع: كند ياظهار م يالندانشگاه گ يعلم يئتعضو ه يكاز مهر، 

 يرخاص خود نسبت به سـا  يعتبه لحاظ طب يالندچار مشكل است و البته استان گ يمنابع آب يريتدم

 يـت بر اهم يدبا تأك ينادر يدسع. تر بوده است و كمبود آب كم يسال ها مشكالتش از نظر خشك استان

تاالب  ينا هيژو به يالنگ يتاالب هاي يطكه در مح هايي يبو تخر يريتو اشاره به نحوه مد يتاالب انزل

ـ     يممكن است مرهمـ  ها ارندگيب: شود يم يادآورمهم در حال رخ دادن است،   يبـر زخـم تـاالب انزل

كـه حجـم    دهـد  ينشان م يزمان هاي يبررس كه ينا يانبا ب يو. يستتاالب ن ياياح يباشد؛ اما به معنا

: افزايـد  يكرده است، مـ  يداپ يشو حجم رسوباتش افزا يافته آن كاهش يو در واقع بدنه آب يتاالب انزل

. نداشته است ياستان تفاوت معنادار يقبل يها بارش يانگينبه م سبتن يراخ يها گفت بارش يدالبته با

 يـايي اح يراتتـأث  ييمكـه بگـو   يستچنان ن باالتر بوده؛ اما آن يمقدار يالنبارش در گ يشدر واقع افزا

هم  يگذار و رسوب يمدار يشرا در پ يربخگرما و بحث ت كه ينبا توجه به ا. داشته است يدرصد 100
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ـ   ياياح يرو يشگرف يرتأث يراخ يها بارش رسد ينم نظرمتوقف نشده، به  داشـته باشـد؛    يتـاالب انزل

جـا   از همـان  يـد با يـاء و اح گردد يبرم يزشاصوالً به باالدست و حوزه آبخ يچراكه مشكل تاالب انزل

  .انجام شود يصورت اساس به

   

  آب يريتمد اهميت

صـورت قـاطع دربـاره     بـه  تـوان  ياست كه نمـ  يچيدهقدر پ آن يعتطب كه يندر ادامه با اشاره به ا نادري

 يشبا افزا كنند ياعالم م يتدوستان با قاطع يبعض: كند يم يحبر آن نظر داد، تصر يرگذارتأث يرخدادها

. دارد يسـطح  ثـر ا يـك تنهـا   بـارش  يـن ا گوينـد  يم يگرد يو بعض شود يم ياءها حتماً تاالب اح بارش

ادامه  يو. نظر دهد تواند ينم يتبا قاطع كس يچقرار دارد و ه يطاز شرا يا مجموعه يرتحت تأث يعتطب

مناسـب وجـود    يرساختجاكه ز ها ازآن استان يها در بعض بارش يشتوجه داشت كه افزا يدبا: دهد يم

 يـاهي پوشـش گ  باالدسـت اگـر در   كه يمشكل كرده، درصورت يجادا يسطح يها نداشته، در قالب آب

 يهـا  بـه آب  توانـد  يمـ  ياهانگ يشهخاك و ر يقمناسب وجود داشته باشد، آب حاصل از بارش از طر

 يچآب هـ  يصـورت اگـر بـرا    يـن ا يردر غ شده، يريتو مد يدآب مف يعني ينمنتقل شود و ا يرزمينيز

ضـرر و   يـب، تخر اتنهـ  يرد،باشد و شهرها را فراگ يصورت سطح وجود نداشته و به يزيمقاومت آبخ

 يگـر د يتدر مـورد وضـع   يالنگـ  يعـي دانشكده منابع طب يعلم يئتعضو ه. خواهد داشت يدرپ يانز

وقمـع و   از گذشته مـورد قلـع   ياستان همانند تاالب انزل يها تاالب تر يشب: گويد يم يالنگ يها تاالب

ـ  كشي بهره ترين يشكه ب يمتوجه داشته باش يداند و با مختلف نبوده يها ورود فاضالب  يدر تاالب انزل

 يـادآور اند،  نداشته يبگفت تخر توان يها نم تاالب يرالبته درباره سا كه ينبا اشاره به ا يو. دهد يرخ م

ـ  يوجود داشته؛ اما نه با وسعت يبهم تخر يركاليهمثال در تاالب ام عنوان به: شود يم  يكه در تاالب انزل

  .ها حتماً داشته است آن يكننده بر رو اثرات كمك يراخ يها كه مطمئناً بارش شود يمشاهده م
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  تاالب مندان يستبر ز يرگذارتأث شرايط

 ينـادر . يابدتاالب، چون پرندگان بهبود  مندان يستز يستيز يطها، شرا بارش يشبا افزا رود يم انتظار

 يباشـد بـر مـوارد    ياترآن پو يكاكولوژ يستمو س تر ينههرچه اوضاع تاالب به: گويد يم يزن باره يندر ا

 يم،عنـوان كنـ   يمبتـوان  يـات را بـا جزئ  يرتأث ينا كه يناما ا گذارد؛ يم يرپرندگان تأث يستيز يطچون شرا

كه احتمـاالً اوضـاع    يمكن يزن گمانه توانيم يتنها م ينهزم يندر ا: دهد يادامه م يو. است يبررس يازمندن

احتمـال رخ خواهـد داد    يـن درصـد ا  100ه نظـر داد كـ   شـود  يبهتر خواهد بود؛ اما نم يسال آت يبرا

 بـر  يمبنـ  ينيتضـم : كند ياظهار م ينادر. هستيمها بر تاالب  انسان يبيكه شاهد اثرات تخر يهمزمان آن

ها شاهد رونـد   نشود، وجود ندارد؛ چراكه ما در طول سال تر يشتاالب هر روز ب يبياثرات تخر كه ينا

 يكـي مثـال   عنوان ندارند، به يعه پرندگان فقط به آب بستگجام يطشرا. يما بوده ها يبتخر ينا يصعود

الزم  يـت مـا از امن  يها تاالب ياكه آ شود يسوال مطرح م ينحال ا. هاست آن يتموارد، امن ينتر از مهم

 يعـي مردم، هجوم به منـابع طب  يشتمع يتموجود و با توجه به وضع ياقتصاد يطبرخوردارند؟ در شرا

داشـته باشـد و    يصـعود  يرها س تاالب يبكه روند تخر شود يسبب م يداستحصال منابع اقتصا يبرا

  .بگذارد يمنف يرتأث ياتيجوامع ح يموضوع ممكن است رو ينهم د؛ها افت كن امن تاالب يطشرا

   

  است يهمچنان باق معضالت

وش خ دل يبارندگ يشتنها به افزا توان يهستند و نم ياءاح ياتعمل يازمنددر معرض خطر ن هاي تاالب

كـنش  . اظهارنظر كرد يسادگ به توان ينم يستيز يها درباره مؤلفه: گويد يم زيست يطفعال مح يك. بود

بوده كه ممكن اسـت   يگوناگون يوابسته به فاكتورها يكديگر يبر رو يعيطب يندهايكنش فرآ و برهم

ـ . شـود  يب مـ محسـو  يزن گمانه يكمعموالً فقط  يكل ينقطه متفاوت باشد، لذا اظهارنظرها به نقطه  يالل
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پـرآب   يمقطعـ  ينـد و پردامنه بـر فرآ  يدشد هاي يبارندگ يژهو به ها يمسلماً بارندگ: افزايد يم يمسرور

چـه   يمتوجـه كنـ   يـد نكات با ينا هها مؤثر است؛ اما ب بندان ها و آب همچون تاالب يآب يها شدن پهنه

هـا چقـدر    م آب آورده رودخانـه مـثالً حجـ   شـود؛  يما م يتاالب يو به چه مقدار وارد حوضه آب يزيچ

از رسـوبات را بـا خـود وارد آن     يچـه حجمـ   كنـد  يمـ  يداها راه پ تاالب يكه به سو ياست؟ روان آب

باالدسـت،   يجنگلـ  يرهايو مس ها دخانهرو يهرهاشده در حاش يها زباله يادبا توجه به حجم ز كند؟ يم

 يـزان آن بـه لحـاظ م   يفيتك يحت ند؟ك يم ياز پسماندها را با خود حمل و وارد عرصه آب يچه حجم

از  يكشـاورز  يهـا  و زهكـش  يو خانگ يصنعت يها ازجمله پساب يرمس يآب هاي يبا آلودگ يختگيآم

 تـوان  يحالـت مـ   ينذكرشده در بهتر مطالبرغم تمام  به: دهد يادامه م يمسرور. تأمل است موارد قابل

را از  يالناسـتان گـ   يهـا  تـاالب  يا هو لحظ يطور مقطع به يدگفت اگر حجم بارش مطلوب باشد، شا

تـاالب از   ييمبگو توانيم يتر م عبارت ساده به. كند يخارج كند؛ اما حل بحران نم يبحران ياربس يتوضع

: شـود  يمـ  يـادآور  يو. آن همچنان نامطلوب و خـراب اسـت   يتشده؛ اما وضع بحران خارج يتوضع

ـ  يربا تبخ يعيطور طب ت سال بهنخس يمهما در ن يمداشته باش يادبه  يدبا كه ينضمن ا از سـطح   تـر  يشب

ـ  يها پهنه يطوركل ها و به بندان و آب يرها، آبگ تاالب بـه   تـوان  ينمـ  يلـي پـس خ  يم،رو هسـت  روبـه  يآب

فرصـت نگـاه كـرد و     يـك به چشـم   يدو فقط آن را با ستدل ب يو نزوالت آسمان يبارش يها آورده

  .برد يشتر پ مطلوب يطرارا با سرعت و ش يو حفاظت يريتيمد يها برنامه

   

  است يبررس يازمندپرندگان مهاجر ن يشافزا گمانه

براسـاس  : گويـد  يمـ  يزن يراخ يها پرندگان مهاجر با توجه به بارش يبهتر برا يطشرا يجاددرباره ا وي

به فـرود و   يبپرندگان پر آب شود پرندگان ترغ يعبور يدورهايدر كر يرآبگ يها پهنه يوقت ها يتئور

پر آب شـوند   يمقطع رطو ها به اگر تاالب كه ينا گيري يجهنت يمخاطر داشته باش به يول شوند؛ يم اقامت
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ادامـه   يمسـرور . اسـت  يـابي ارز يازمنـد بوده كه ن ينديبر حضور پرندگان دارند بازهم فرآ يريچه تأث

گان مهـاجر  پرنـد  يبـوم  يانخست سال، ما عالوه بر پرندگان ساكن  يمهذكر است كه در ن قابل: دهد يم

كـه   يممهاجر چهارفصل را دار گانآور و پرند پرندگان مهاجر تابستانه، پرندگان مهاجر جوجه ي،عبور

ها اعـم از   آن يستگاهيز يطشرا ياست وقت يهيبد. گردد يهرگونه برم يستيز يچندوچون آن به الگو

خود مكـث خواهنـد    ستييز يمطلوب و فراهم باشد؛ بسته به الگو ييو منابع غذا ينيو النه گز يانآش

به آن اشاره كردم به لحاظ گونه، تنوع و  يزن گوو گفت ينا يگونه كه در ابتدا همان: افزايد يم يو. كرد

بـه   يزانبه چه م ينفرورد يها مثالً بارش ينيمشود تا بب يسهو مقا يابيارز يدمدت حضور با يتعداد حت

 يشـين مشـابه پ  يطشـرا  يـا بوده و با مـدت   مختلف پرندگان مؤثر يها دسته يرو يستيز يلحاظ الگو

ـ    جـد هـا وا  صـورت داده  يـن در ا. شود يسهمقا گـاه در   يممتأسـفانه شـاهد   يارزش خواهنـد شـد؛ ول

 شود يم ياد يتاالب و پهنه آب يايعنوان اح به يمقطع يدادهايرو ينو فرافكنانه از ا يغيتبل يها حركت

را  يرتـأث  ينتر كم كه يطور است؛ به شده يزير رنامهو ب يريتيمد ياتيعمل ياءاح. يستن يحكه مسلماً صح

 شـده  يـف و تعر يعيسازگان طب بوم يو بر مبنا يردبگ يو ترسال يسال خشك ازاعم  يمقطع ياز رفتارها

  .استوار باشد

   

  يالندر گ يراخ يها بارش يتبه وضع نگاهي

بـا   بـاره  يـن درا يشدم كه و ايجو يزرا ن يالنگ يهواشناس يركلنظر مد يراخ هاي يبارندگ يزانم درباره

 يسـال زراعـ   يبارندگ يزانم يسهمقا: گويد ياستان م يهواشناس يستگاها 13در  يبارندگ يزاناشاره به م

 يدرصـد  100تا  20 يشافزا يانگربا سال گذشته ب) 98 يبهشتارد 4تا روز  97از مهرماه سال ( يجار

بـارش   يدرصد 58شش تا  يشگذشته و افزااستان نسبت به سال  يهواشناس هاي يستگاهدر ا يبارندگ

تـا   97از مهرماه سال ( يجار يسال زراع يبارندگ يزانم يسهمقا. بلندمدت است ينسبت به دوره آمار
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ـ  يدرصـد  100تـا   20 يشافزا يانگربا سال گذشته ب) 98 يبهشتارد 4روز   هـاي  يسـتگاه در ا دگيبارن

مختلـف متفـاوت    هـاي  يسـتگاه در ا يشقدار افزام كه ينا يانمحمد دادرس با ب. استان است يهواشناس

در ) شـش درصـد نسـبت بـه بلندمـدت     ( يشافـزا  يزانم ينتر عنوان نمونه كم به: افزايد يبوده است، م

 يسـتگاه در ا) بلندمـدت  هدرصد نسبت ب 58(بارش  يشمقدار افزا ترين يشفرودگاه رشت و ب يستگاها

 هـاي  يسـتگاه بـارش نسـبت بـه بلندمـدت در ا     يشزامقدار افـ : دهد يادامه م يو. داده است رخ يلمنج

ـ  يجاناله ي،رشت، آستارا، تالش، بندرانزل يكشاورز يقاتشامل تحق يا جلگه  55تـا   14 ينو رودسر ب

ـ   يو شـرق  بيغر يبارش در نواح يشآن است كه افزا يانگرآمار ب يندرصد بوده و ا از  تـر  يشاسـتان ب

بارش  يشافزا يزانم يزمرتفع ن يدر نواح كه ينا يانا بب يالنگ يهواشناس يركلمد. است يمركز ينواح

درصـد اسـت،    50و  14، 27 يـب بـه ترت  يرندهو ج يلمانماسوله، د هاي يستگاهنسبت به بلندمدت در ا

 يزانكاهش بارش داشته و م ياشهرك يستگاهتنها ا ها يستگاها يندر ب كه ينتوجه ا نكته قابل: كند ياظهار م

دادرس . درصـد بـوده اسـت    23درصد و نسبت بـه بلندمـدت    گذشته هفتكاهش نسبت به سال  ينا

 يـژه و بـه  يهمراه با بارندگ ياما تعداد روزها يافته؛ يشمقدار بارش افزا كه ينا رغم يعل: شود يم يادآور

ـ  يو بررسـ  تهنداش يچندان يشافزا 97و زمستان  ييزپا آن اسـت كـه عمـدتاً     يـانگر ب يطشـرا  تـر  يجزئ

 يـر نظ ييهـا  و خسـارت  هـا  يبمدت اتفاق افتاده و متأسـفانه آسـ   كوتاه يبازه زماندر  يدشد يها بارش

مالحظـه   بخـش قابـل   يگـر د يهمراه داشته است، از سو در نقاط مختلف استان به 97مهرماه  هاي يلس

  .وارد شده است ياكنترل نبوده و به در داده كه قابل رخ يادر به يكو نزد يا جلگه يها در نواح بارش

   

  يالنگ يها ها و تاالب آب رودخانه يشافزا

 يتبـر وضـع   يـر اخ يها بارش يرگذاريدرباره تأث يزن يالنگ زيست يطاداره كل حفاظت مح يفن معاون

ـ  يدارا يالناسـتان گـ  : گويـد  ياستان مـ  ينا يها ها و رودخانه تاالب قطعـه    800و  هـزار  يـك از  يشب
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هزار هكتـار آن شـامل تـاالب     21كه حدود هزار هكتار است  32بندان و تاالب به وسعت حدود  آب

اداره كل قـرار دارد   ينا يريتدر محدوده مناطق تحت مد يلجوكندان و است يركاليه،بوجاق، ام ي،انزل

: افزايـد  يمـ  يمنصـور سـرباز  . موارد اسـت  يرو سا يمصارف كشاورز يآب برا يرهمنابع ذخ يو مابق

گذشته موجـب كـاهش عمـق و خشـك     سنوات  يط يو كاهش نزوالت جو يجيتدر يگذار رسوب

عمق  كم يها بخش ياتاالب كم بوده  يهكه عمق اول يها شده و در موارد عرصه يناز ا اييه شدن بخش

ها هماننـد تـاالب جوكنـدان در     از تاالب يمساحت برخ يدموجب كاهش شد يندفرآ ينبوده، ا يعوس

داشـته،   يالنگ يها بر تاالب يريتأثچه  يراخ يها پرسش كه بارش يندر پاسخ به ا يو. تالش شده بود

ـ  يالناستان گ 97-98 يخوشبختانه در سال آب: كند يز اظهار مين بـارش داشـته    متـر  يلـي م 859از  يشب

درصد برخوردار بوده  8/59معادل  يشيسال گذشته، از افزا متر يليم 538مقدار نسبت به  يناست كه ا

 هـاي  كوسيستمدر همه ا يندفرآ ينكه ا دهد ينشان م يدانيمشاهدات م كه ينبا اشاره به ا يسرباز. است

اسـتان شـده اسـت، ادامـه      يهـا  هـا و تـاالب   آب رودخانه يشبوده و موجب افزا يرگذاراستان تأث يآب

 يها شده، بر اثر بارش اداره كل انجام  ينكه توسط ا يو با توجه به مطالعات ها يبراساس بررس: دهد يم

ـ   هنوزداشته است، البته  يشمتر افزا 3/0ود حد يتاالب انزل يتراز آب يراخ  يمطلـوب بـرا   يبا تـراز آب

مسـاحت   يرامسر بـرا  يونكنوانس ينهبه يو تراز آب) يا آب منطقه(متر  5/25 يمعادل منف ي،تاالب انزل

بخـش اعظـم آب    يـا، با در يتاالب انزل يارتباط آب يلدل به كه ينا يانبا ب يو. يمفاصله دار يتاالب انزل

 هـاي  يسـتم در همه اكوس يباًتقر يراخ يها بارش: افزايد يم شود، يم يرسراز يابه در ياالب انزلت يورود

 30عمـق آب حـداقل    يشهـا شـده اسـت و افـزا     آن يـري عمق و سـطح آبگ  يشاستان باعث افزا يآب

تـا   10حدود  يسطح يشدنبال آن افزا استان و به يها شده تاالب خشك يها بخش يريو آبگ متر يسانت

  .يمها را شاهد هست هكتار مساحت تاالب 40
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  ها بر جلب پرندگان مهاجر بارش تأثير

هـا بـر جلـب پرنـدگان مهـاجر       بـارش  يردرباره تـأث  يالنگ زيست يطاداره كل حفاظت مح يفن معاون

 ينتأم ي،آب يها پهنه يفيتو ك يتكم يرنظ يعوامل متعدد يرروند مهاجرت پرندگان تحت تأث: گويد يم

 يطشـرا  ندعوامل مان يبرخ يانم ينهوا قرار دارد و در ا يو دما ييغذا يتامن ينتأم گاهي،يستز يتامن

ها  آب تاالب يشدر واقع اگر افزا. برخوردارند تري يشب يتاز اولو ييغذا يتامن ينو تأم ييآب و هوا

 يهـا  در مهـاجرت گونـه  . عامل جلـب پرنـدگان شـود    تواند يهمراه نباشد، نم ييمنابع غذا يشبا افزا

 يـن آب در ا يو مانـدگار  يسطح پهنه آب يشندارد؛ اما در صورت تداوم افزا يريتأث يزگذران ن تابستان

پرسـش كـه    يندر پاسخ به ا يسرباز. مثبت داشته باشد يردر جلب پرندگان مهاجر تأث تواند يها م پهنه

 يـر اخ يهـا  بـارش : كنـد  يمنطقه داشته اسـت، هـم اظهـار مـ     يستمبر اكوس يريچه تأث يراخ يها بارش

) بـرف ( يرهصورت ذخ شده و به يرسراز يادر ياها  ها به تاالب رودخانه يقصورت باران بوده و از طر به

ـ  يساحل يها در تاالب. يستن آب  يـز، در باالدسـت حـوزه آبخ   يـب تخر يـل دل بـه  يهمانند تاالب انزل

ها  رودخانه كه ينبا توجه به ا ريگد ياز سو. شود يرسوبات، وارد تاالب م يريهمراه مقاد ها به رودخانه

 ينـدگي موجب كـاهش آال  تواند يم يراخ يها نند، بارشك يبا خود حمل م يزرا ن يرمس هاي يبار آلودگ

ـ  يشافـزا  يلدل به كه ينبا اشاره به ا يندر ادامه همچن يو. به تاالب شود يآب ورود هـا،   رودخانـه  يدب

 ياديقسمت ز تواند يكه م يابد يم يشافزا ياراز تاالب به د يو آب خروج يآب ورود يانسرعت جر

 يـا بـه در  يماًكـه مسـتق   ييهـا  در مورد رودخانه: افزايد يحمل كند، م يارا به در ها يندهاز رسوبات و آال

 يـن ا. همـراه خواهـد بـود    هـا  يندگيآب با كاهش آال يدب يشگفت، افزا يدبا يدرودمانند سپ ريزند يم

بـه روش   يدسـف  يازجمله مـاه  يانيو ماه يانو پرورش آبز يرتكث يبرا يفرصت مناسب تواند يم يندفرآ

 يشهسـتند، افـزا   يآب كـاف  يازمندها ن وابسته به آن مندان يستها و ز تاالب كه جايي ناز آ. باشد يعيطب

  .آن شود مندان يستز ياتو ح يتاالب هاي يستماكوس يستگاهيز يطمنجر به بهبود شرا تواند يآب م
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  يالنگ يها به تاالب رت يشتوجه ب اهميت

 ياربسـ  يطو شرا يتاز اهم يتاالب انزل يانشانهستند كه در م يارزشمند هاي ينهگنج يالنگ هاي تاالب

و  يهم داشـته باشـد، مقطعـ    آن يموخ يتبر وضع يها اگر اثر بارش يشبرخوردار است و افزا يخاص

 البتـا  يـاء اح يبـرا  يملـ  يزمـ ع رود يانتظار مـ  رو ينازا. است يزودگذر و معضالت آن همچنان باق

 ياءاح يبرا تري يشبا مشاركت متخصصان امر تالش ب ربط يو مسئوالن ذ يردشكل گ يانزل المللي ينب

  .است، داشته باشند يبانگر به   تاالب كه با مرگ دست ينو مطلوب ا ياصول
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  09/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ينده آ يها كشور در ماه يبارش و دما يتوضع

  

: خبر داد و گفـت  يبهشتارد مانده يباق يروزها يط يياز نوسانات دما شناسي يمپژوهشكده اقل رئيس

هـوا در خـرداد و    ياكه دمـ  شود يم بيني يشدر حد نرمال خواهد بود اما پ 98 يرخرداد و ت يها بارش

  .از حد نرمال باشد يشترتا دو درجه ب يك يرت

از مـاه   مانـده  يكشور در سه هفته باق يوضع هوا بيني يشدر مورد پ يانبابائ يمان، ا»تابناك«گزارش  به

بارش در سطح كشور در محدوده  يانگينم يبهشتدر هفته دوم ارد: گفت يسنابه ا) يبهشتارد( يجار

ها در حـد   سوم و چهارم در اغلب مناطق كشور بارش يها اما در هفته شود يم بيني شيكمتر از نرمال پ

 يـزان البـرز و شـمال غـرب كشـور م     يهحاش يها در استان يبازه زمان يننرمال خواهد بود البته در هم

  .دارد يشاز نرمال گرا يشها به ب بارش

  

  98خرداد  يبارش نرمال برا بيني پيش

مناطق در محدوده نرمـال خواهـد بـود،     يشتربارش كشور در ب يدادماه سال جاردر خر ينكها يانبا ب وي

و شمال غرب كشور بـارش در   يزاگرس مركز يهحاش يها از استان ييها در ماه بعد در بخش: اظهاركرد

 يـر ت(فصل تابسـتان   ييبارش در ماه ابتدا يطشرا ينها،افزون بر ا. شود يم بيني يشاز نرمال پ يشمحدوده ب

  .يستماه قابل مالحظه ن يرهرچند كه مقدار بارش نرمال كشور در ت. مشابه خردادماه خواهد بود ،)98

ـ   هفته يكشور ط ييدما يتدر ادامه در مورد وضع شناسي يمپژوهشكده اقل رئيس بـا  : اظهـار كـرد   يآت

د امـا در  كشور سه تا چهار درجه كمتـر از نرمـال بـو    يدما يانگينم يبهشت،ارد ييدر هفته ابتدا ينكها

دمـا در   ينگيـان خزر م يادر يدر نوار ساحل كه يطور به شود، يم يلوضع تعد ينا يبهشتهفته دوم ارد

  .تا سه درجه كمتر از نرمال خواهد بود يكهوا  يها دما استان يرحد نرمال و در سا
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  يبهشتسوم و چهارم ارد يها در هفته يرانا ييدما وضع

 يـك منـاطق   يردما در جنوب شرق دو تا سـه درجـه و در سـا    يبهشت،در هفته سوم ارد يان،گفته بابائ به

هوا در شـمال   يدما يانگينم يبهشت،در هفته چهارم ارد ينهمچن شود، يم بيني يشاز نرمال پ يشدرجه ب

  .رسد يم فصلمعمول  ياز دما يشدرجه ب يكها به  استان يرشرق در حد نرمال خواهد بود اما در سا

دمـا در خردادمـاه در    يانگينم: خردادماه اشاره پرداخت و گفت ييوضع دما بيني يشبه پ ينهمچن وي

درجـه   يـك منـاطق حـدود    يراز حد نرمال و در سا يشتا دو درجه ب يكشمال غرب و غرب كشور 

در سطح كشـور در حـد نرمـال تـا      98 يرت يهوا برا يدما يانگينم يناز نرمال خواهد بود همچن يشب

  .شود يم نيبي يشاز آن پ يشب درجه يك

كشـور از   يهـا  بـارش  يتوگو با اشاره بـه وضـع   گفت يانيدر بخش پا شناسي يمپژوهشكده اقل رئيس

 يسـال زراعـ   يبارش كشور از ابتدا يانگينم: ، اظهاركرد 98 ماه يبهشتارد 7تا  يجار يسال آب يابتدا

 يـب دمـدت بـه ترت  بود كه نسبت به سال گذشته و بلن متر يليم 294، 1398 يبهشتارد 7تا  98-1397

 94و  99، 106بـه مقـدار    يـانگين بارش نسبت به م يشافزا يشترينب. داشت يشدرصد افزا 45و  141

 17.4و  6.2، 2.4بـه مقـدار    يشافـزا  ينلرستان و گلستان و كمتر يالم،ا يها در استان يبدرصد به ترت

بـا وجـود    هده اسـت البتـ  ثبت ش يلو بلوچستان و اردب يستانكرمان، س يها در استان يبدرصد به ترت

نـاهمگون   يـع توز يـل با بلندمدت، بـه دل  يسهكشور در مقا يها استان يبارش رخ داده در تمام يشافزا

و بلوچستان، بارش كمتر از نرمـال   يستانكشور از جمله كرمان و س يها از استان ييها ها، بخش بارش

  .كردند يافتدر
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خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+ها ت بارششد يرشد دوبرابر/يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

10/02/1398  

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 218شده در  بارش ثبت متر يليم 318.4مجموع  از

  .روز نخست بهار است 39سهم  متر يليم 94.4سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 98 يبهشـت هشتم ارد`تا  97از اول مهر  يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 318.4بالغ بر ) يجار يال آبس ييروز ابتدا 218(

و  يشدرصد افزا 48) متر يليم 215.1(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 141) متر يليم 132.1(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 218شده در  بارش ثبت متر يليم 318.4مجموع  از

  .روز نخست بهار است 39سهم  متر يليم 94.4سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا

 يزمسـتان  يهـا  در روز، متوسط بـارش  يليمترم 1.02 يجار يسال آب ييزيپا يها متوسط بارش درواقع

ـ   يبهار يها در روز و متوسط بارش يليمترم 1.47 يجار يسال آب روز نخسـت   39( يجـار  يسـال آب

  .در روز بوده است يليمترم 2.42) بهار
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  10/02/1398يران خبرگزاري تابناك مورخ ا يسدها يتبه وضع ينگاه

  

ـ  يدااز ابت ها يبارندگ يزانم يرو،اساس گزارش وزارت ن بر  يليمتـر م 314تـاكنون بـه    يجـار  يسال آب

رونـد  . داشـته اسـت   يشدرصـد افـزا   161با مدت مشابه سـال گذشـته    يسهرقم در مقا ينكه ا يدهرس

 حجمخود را تجربه كند و  يرقرن اخ يمن يسال آب ينتر پربارش يرانموجب شده ا ها يبارندگ يشيافزا

  .كشور هم فراتر برود يرسال اخ 50 يانگينكشور از مدت م يها استان يتمام يبارندگ
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  11/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يست كشور ن يكننده خشكسال جبران يراخ هاي يلس

  

مواجـه اسـت و بـا     ير همچنان با خشكسـال كشو ينكها يانبا ب يپژوهشكده هواشناس يپژوهش معاون

بـارش هـا بـه     ينشود ا يگفته م ينكهعالوه بر آن ا: شود، گفت ينم يجبران خشكسال يراخ يبارشها

اثرگـذار   يبارور شـده در محـدوده كـوچك    يچون ابرها يستن يحابرها است، صح يبارور ساز يلدل

  .است

 ينو هشـتم  يسـ  يلس يامروز در پنل تخصص يفتاح يمدكتر ابراه يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 يبرجـا  ياديكه خسارات ز يمداشت يلس يگذشته رخدادها يها در سال: افزود ين،علوم زم ييگردهما

ـ  يماقل ييرتغ يلبه دل يندهمتاسفانه و در آ يم،گذاشت و از آنها درس نگرفت حـرائم   يـه رو يو تصرفات ب

  .بود يمرخداد خواه ينها شاهد ا رودخانه

مواجه است، اظهـار   يالبيس يو وسعت، كشور با انواع رخدادها يمبا توجه به اقل ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يافتـه  يشـتري شـدت ب  يلسدها رخداد سـ  يذوب برف و عملكرد برخ يلبه دل يراخ يها در سال: كرد

 يليـون م 288بـه   50دالر در دهـه   يليونم 17.2از  يلاز س يكه خسارات ناش يمرو شاهد يناست؛ از ا

  .است يدهدالر رس

ـ  يهـا  درصـد از بودجـه   90را معـادل   يراخ يلخسارات س يزانم فتاحي : دانسـت و ادامـه داد   يعمران

 يننكند، چنـ  ييرتغ يكردرو يناست و تا ا يكردمربوط به نوع رو ينهزم ينمشكل كشور در ا ترين ياصل

  .بحران شده است يريتمد نيگزيجا يسكر يريتمد يكردچرا كه امروزه رو دهد؛ يرخ م يحوارث

نسـل دانسـت و    4 يرا دارا يلسـ  يعهشـدار سـر   هاي يستمس ي،پژوهشكده هواشناس يپژوهش معاون

بـر   يمبتنـ  يهـا  بـر زمـان بـارش، سـامانه     ينسل اول بر اساس رخداد بارش در باالدست، مبتن: گفت

روش هشـدار   ينتـر  نسل مناسب يناست كه ا يهواشناس يبر مدل عدد يو مبتن يهواشناس بيني يشپ
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كشـور اسـتفاده    يزآبر يها از حوضه يبرخ يبرا يستمس يناز ا 1385كه از سال  رود يم اربه شم يلس

  .شده است

اعالم شده بـود،   يلس يساعت قبل هشدارها 72از  ينكها ياناشاره كرد و با ب يراخ يلبه رخداد س وي

  .از كشور عبور كرده است يموج بارش 14كه در ماه مارس  دهد يما نشان م هاي يبررس: ادامه داد

 ييـر تغ يـل شدند، به دل يالبياز رودها كه س ياريبس: كرد يدتاك ي،پژوهشكده هواشناس يپژوهش معاون

  .يردقرار گ يابيرودها مورد ارز ينا يتوضع يدآنها بوده كه با يرمس

 يحتوضـ  ي،ازمجـ  يها در فضا بارش يندر خصوص علل ا يعاتشا يبا اشاره به برخ ينهمچن فتاحي

گفتـه   يـن ابرها است كه ا يها بارورساز بارش ينا يلاعالم شده بود كه دل ياجتماع يها در شبكه: داد

امـر   يـن ا يـد مؤ يزن يا ماهواره يرشده محدود است و تصاو يتتقو يابرها يرصحت ندارد؛ چرا كه تاث

  .است

در كشـور،   يخشكسال مدت ينبا اشاره به تجربه طوال ينهمچن ي،پژوهشكده هواشناس يمعاون پژوهش

 يسـت؛ درسـت ن  كنـد،  يكشور را جبران م هاي يها خشكسال بارش ينا شود يگفته م ينكها: شد يادآور

ر يتبخ يزدرصد آن ن 70رفت؛ ضمن آنكه  ينكه وارد كشور شد، از ب ييها از آب يميچرا كه بخش عظ

  .شد

 يندر چن: است، اظهار كرد يخشكسال يرگهمچنان در يرانا ينكها يانبا ب شناسي يممحقق حوزه اقل ينا

 ينتام يرا برا ينيزم يرز يها از سفره يبردار بهره يعنيروش  ينتر و ارزان ينتر كشور راحت يطيشرا

  .انتخاب كرده است يبخش كشاورز يازآب مورد ن



142  

 -يخ وسـعت تـار   به يران؛ خليجيبه قدمت ا خواهد يم يريبزرگ جهان تدب يجخل ينفارس، سوم

  11/02/1398سبزينه مورخ  نشريه

  

 يـت موقع يـل دل بـه  يلـومتر هـزار ك  240بـزرگ جهـان بـا وسـعت      يجخلـ  ينعنوان سوم به فارس خليج

گونـاگون   يهـا  نـزد كشـورها و دولـت    ييسزا به يتآزاد جهان، اهم يها آببه  يو دسترس ياييجغراف

قشـم و   يش،تنب بـزرگ و كوچـك، كـ    ي،ازجمله خارك، بوموس يرانيا يربزرگ جزا يجخل ينا. دارد

آن باعث  يرو جزا فارس يجخل يكاستراتژ يتاهم رو ينداده است، از ا يرا در خود جا اركالوان و خ

و مصـادره آثـار    ياسـي اهداف س يدرپ فارس يجنام خل يفكشورها با تحر يشده است تا همواره برخ

 يسـاز  از تنگـه هرمـز و آزاد   ها يسالروز اخراج پرتغال يبهشتدهم ارد. باشند يرانا يخيو تار يفرهنگ

 فـارس  يجخلـ  يعنوان روز مل به يه،در دوره صفو خان يامام قل يلهوس به يگانگانهرمز از اشغال ب زيرهج

 يـت و اهم شناسـي  يندوران زمـ  يطـ  فارس يجخل يريگ شكل يدرباره چگونگ يد تا گزارشش يا بهانه

  .يمده يبآن ترت يكيو استراتژ يفرهنگ يخي،تار

   

  پارس يايبر در يختار گواهي

ـ  يرانيـان كـه ا  دهـد  ينشـان مـ   يو فرهنـگ شـفاه   يختـار  ي،پارس ياز امپراتور يشدوران پ از از  يشپ

 يو حتـ  گفتنـد   يمـ » پارس يايدر«و »يرانا يايدر«، »جم يايدر«را  يرانجنوب ا يها آب يزهخامنش ن

دوران،  يــنا يگــرنوشــته د. نوشــته شــده اســت »يپارســ يــايدر«نــام  يــزن يثــاغورسدر ســفرنامه ف

كانال سوئز از  يا يلها درباره كندن كانال ن از آن يكيبزرگ در مصر است كه  يوشدار هاي وشتهن سنگ

 يآناكسـ « ،»يتـي تـالس مل «ازجملـه   ياريو جهانگردان بسـ  دانان يجغراف .است يالداز م يشسده پنج پ

. انـد  كـرده اشـاره   فـارس  يجنام خل به يا گونه به »يوسبطلم«و» گزنوفون« ،»ياستز«، »هرودوت«، »ماندر
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ـ   ييهـا  گونـه  جهـان بـه   يهـا  در زبـان  فـارس  يجپـارس و خلـ   يـاي واژگان پـارس، در   يچـون در عرب

 يتاليـايي و ا يپرتغـال  يايي،بـه اسـپان   ،»وان يبوش« ينيدر چ ،»گلف ينپرش« سييدر انگل ،»الفارسي يجخل«

، دانشـمندان  يدر آغـاز دوران اسـالم  . اسـت  يدهنام »ينوسس يكوسپرس« يونانيو در  »يكوگلفو پرس«

. نـام كوشـش داشـتند    يناز ا يو در پاسدار ناميدند  يم» بحر فارس«را به  يرانجنوب ا يها عرب، آب

نوشته است كـه   يپژوهش يا در مقاله يزپرتغال، ن يايياستاد و عضو جامعه جغراف يا،گارس ژوزه مانوئل

از آن زمـان تـاكنون همـواره     و گردد يبازم يالديم 1501ها به روش تازه به سال  نقشه يننخست يمترس

 هـا،  يپـس از پرتغـال  . آمـده اسـت   فـارس  يجخل يپرتغال يرو غ يها و اسناد رسم در نوشته يادر يننام ا

دوره همـواره از نـام درسـت     ينا هاي ينگار نامه يحضور داشتند و در تمام فارس يجدر خل ها يهلند

جهـان ازجملـه    يوهايو آرشـ  هـا  انـه موجـود در كتابخ  يهـا  سـند . شده اسـت  يريگ بهره فارس يجخل

واژه  كـه  دهـد  ينشان مـ  يسپرسپول يهزار لوح گل 30و  يكانوات يترسنت پ يسايقاهره، كل يه،اسكندر

  .از آغاز تمدن در همه منابع وجود داشته است فارس يجخل

   

  ها مهد تمدن فارس؛ خليج

كهـن و   يو فرهنگـ  يخاز تـار  ي،اقتصـاد  يـت و اهم يانـرژ  يمبر داشـتن منـابع عظـ    عالوه فارس خليج

ـ  يان،منوچهر جهان. فرد برخوردار است منحصربه دانشـگاه علـم و    يدانشـكده علـوم گردشـگر    يسرئ

 خصـوص  يـن جهان برشمرد و در ا يكهن و باستان يها ها و تمدن را مهد فرهنگ فارس يجلفرهنگ، خ

 ي،روابـط فرهنگـ   يدهـ  در شـكل  يـايي جغراف يتا زمان حاضر بستر يدايشاز بدو پ فارس يجخل: گفت

 ياجتماع ي،توسعه روابط فرهنگ يتملل مختلف جهان با محور يو تجار ياقتصاد ياسي،س ي،اجتماع

و  يتجـار  هـاي  يتو گسترش فعال يهمكار هاي ينهو سازنده بوده است و بسترها و زم و تعامل مثبت

بـا   يو فرهنگ يعلم يها برنامه: افزود يو. دنبال داشته است و جهان را به فارس يجخل نطقهم ياقتصاد
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 توانـد  يمـ  فـارس  يجمنطقه خل يو گردشگر يفرهنگ يراثدر حوزه م بخشي يشناخت و آگاه يكردرو

 ي،اسـالم  يـران و تمـدن ا  يخفرهنـگ، تـار   يمناسب درخصوص معرف هاي ينهتحقق زم يبرا را يبستر

 نـوازي  يهمـان م عشق و  يانوردي،دانش در فارس، يجخل يها سواحل و كرانه نظير يمتنوع و ب يها جاذبه

مردمـان جهـان فـراهم كـرده و گـام مهـم و        يربـه سـا   فارس يجمنطقه خل يها مردمان سواحل و كرانه

 يبشـر  يهـا  هـا و تمـدن   عنوان مهد و گهواره فرهنـگ  به فارس يجنام خل يدر جهت اعتال يارزشمند

 ي،در جهت گسترش صـلح و دوسـت   يعنوان ابزار به يامروزه گردشگر ي،به گفته و. دارد ربرجهان د

نقـش   توانـد  يكـه مـ   آيـد  يشمار م ها به مردمان و دولت يانو تعامل م ياجتماع ي،روابط فرهنگ يقتعم

مردمـان   يانمشترك م هاي يو توسعه روابط و همكار ييدر جهت همگرا گذاري يرسازنده و تأث ياربس

منطقـه براسـاس اشـتراكات     يهـا  الزم است دولـت  رو يناز ا. كند يفاا فارس يجمنطقه خل يها و دولت

حضـور   هـاي  ينـه زم يفرهنگـ  دار يشهو ر يقعم يوندهايو پ ها يمند عالقه ينو همچن يتمدن ي،فرهنگ

امـر   يـن ا. دآن فراهم كنن يكهن و باستان يراثبا م تر يشب ييو آشنا يدبازد يمناطق را برا يرردمان سام

ـ  يهمكار هاي ينهو زم يمنطقه، انسجام اجتماع ياقتصاد ييرونق و شكوفا تواند يم و تعامـل   تـر  يشب

  .را فراهم آورد يا منطقه

   

  شناسي يناز منظر زم فارس خليج

 يـه بـزرگ بـه وسـعت منطقـه زاگـرس و ترك      يانوساق يكاز  يدوربخش ياربسدر گذشته  فارس خليج

 يـز آن ن يگـر و شاخه د يعمان كنون يايو در فارس يجبه خل يانوساز آن اق يا شاخه. بوده است يكنون

سـال و بـا    هـا  يليـون گذشـت م  يطـ . اسـت  شـده  يآرال در شـمال خـتم مـ    ياچهخزر و در يايبه در

ـ   يليونم 10حدود  يانوساق ينا يكديگر،بستان به و عر يراندو صفحه ا شدن يكنزد كـامالً   يشسـال پ

گفتـه  . از آن اسـت  يبخشـ  يـران ا يآمد كه فـالت كنـون   يروناز دل آن ب هايي يدگرگون شد و خشك
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كرده  يدادر قطب شمال گسترش پ يخبندانكه  يدرست زمان يش،هزار سال پ 16تا  15حدود  شود يم

 يگرياز شمال خوزستان و د يكيك بوده و تنها دو رودخانه بزرگ، كامالً خش فارس خليجبود، منطقه 

 پيوسـت  يهم م در آن قرار دارد به فارس يجكه اكنون خل ينياستان بوشهر و هرمزگان در سرزم يقاز طر

 هـاي  يـت و در ادامـه فعال  يگـر امـا بـار د   ريخـت،  يعمان مـ  يايصورت آبشار از تنگه هرمز به در و به

 يـن ا يـز امـروزه ن . رفـت  يـرآب حوضـه دوبـاره بـه ز    يـن ا يشهزار سال پ 12 در حدود شناسي، زمين

 فارس يجعمان از خل يايدر يندهدر آ شود يم بيني يشكه پ يطور ادامه دارد؛ به شناسي ينزم هاي يتفعال

  .جدا خواهد شد

 هـاي  يـت مربوط به فعال يزن فارس يجخل ياياطراف بوشهر در در يمتر 150 يقعم يها حوضچه وجود

هـا در   حوضچه ينا. است  كرده يدانمود پ ياست كه امروزه به شكل كنون شناسي ينزم يها ان دورههم

  .بوده است ياچهدور در يا گذشته

   

  منبع مرجان جهان فارس؛ خليج

عنـوان منبـع مرجـان شـهرت      به يماز قد فارس يجاز آن دارد كه خل يتحكا شماري يب يخيتار شواهد

و  دانسـتند  يمـ  يرانيانا يها مرجان و الماس را از مشخصه ياندر زمان ساسان ها ينيداشته است؛ مثالً چ

زرتشـت بـه    ينوس،سـول  يـت بـه روا . پنداشـتند  يو كهربا با ارزش مـ  يروزهمرجان را همانند ف ها يتبت

هـا   از مرجـان  فـارس  يجدر گذشته و در اطـراف خلـ   ينهمچن. داد ينسبت م ييجادو يها قدرت مرجان

در  يـر شهر حر يباستان يها به خرابه توان يم يانم ينكه در ا شد ياستفاده م ياختمانعنوان مصالح س به

بـوده و   اي يهعمدتاً از نوع حاش يرانا يمرجان يها سنگ مسائل آب ينجدا از ا. اشاره كرد يشك يرهجز

 ديبننا يجخل يعني ي،و دو منطقه ساحل يرهجز 16در اطراف  فارس، يجشرق خل غرب به جنوب از شمال

گونه  36اكنون حدود  گذشته هم يها سال يطبق مطالعات انجام شده ط. اند چابهار رشد كرده يجو خل
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  .وجود دارد فارس يجخل يرانيا يها ساز در آب سنگ مرجان آب

  

   

  كند يم يدرا تهد فارس يجكه خل محيطي يستز مخاطرات

تنهـا   نـه  اش يستيو ز يدروكربنيفرد ه منحصربه يرمتر با ذخا 40تا  30با عمق متوسط  يادر ينا امروزه

عمـق   يلدل به يجخل ينا. برخوردار است اي يژهو يتاز اهم يزكشورها ن يرسا يكشور ما بلكه برا يبرا

از منابع  برداري بهرهاز  يآزاد جهان و مسائل ناش يها هوا، ارتباط محدود با آب يآب، دما يكم، شور

اسـت؛ امـا    پـذير  يبشدت آسـ  به زيست يطو از لحاظ مح دده يم يلرا تشك اي يژهو يستماكوس ي،انرژ

 يآلـودگ  ي،ونقل بـا كشـت   و حمل يترابر ي،مصنوع يرمتأسفانه امروزه با توسعه سواحل و ساخت جزا

زبالـه و فضـوالت    يختنر ريايي،د يها ها و ساختمان ساخت سازه ي،استخراج منابع نفت يلدل به ياهادر

مطالعـات  . به مخاطره افتاده اسـت  يرانا يبايز يننگ ينا ياتمق، حع كم يها به آب يمياييو ش يانسان

كـه   بر آن عالوه فارس يجدر سواحل خل يمصنوع يرتوسعه سواحل و ساخت جزا دهد يمحققان نشان م

ذرات معلـق در آب   يشباعـث افـزا   شـود،  يحوضـه مـ   يـن موجب بروز اختالل در چرخش آب در ا

ـ   هـا و مـرگ آن   مرجـان  يشـدگ  يدامر سـف  ينخواهد شد كه ا ـ   يهراضـ . دارد يهـا را درپ  يسلـك، رئ

كـه   شـود  يانجام م يبا مصالح يمصنوع يرساخت جزا: گفت خصوص يندر ا ين،پژوهشكده علوم زم

بـه تنهـا    رسـاندن  يبعمل باعث آس ينا. است فارس يجبستر خل يروبيعمدتاً از رسوبات حاصل از ال

در برابـر   يـايي در يها مرجان. شود يم ياييدر يها همان مرجان ياكربناته  هاي يطخاص مح يستماكوس

 يجـاد رسـوبات و ا  يختگـي آب در اثـر بهـم ر   يتاگر شـفاف . حساس هستند يارذرات معلق در آب بس

 يو. داد خواهـد ها رخ  شده و در واقع مرگ مرجان يدشدگيها دچار سف ذرات معلق كم شود، مرجان

سـاخت   ينهسال گذشته در زم 10از حدود  يمه كردمشاهد يزحوضه آبر ينكه در ا يبا مخاطرات: افزود
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  .ماند ياما موضوع مسكوت باق يم؛كرد يرسان را اعالم و اطالع ييامارات هشدارها يمصنوع يرجزا
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ـ   يساز سد يكه برا هايي ينههز  شـدن  ؛ گـم اسـت  يـزداري برابـر آبخ  5 شـود،  يدر نظر گرفتـه م

  11/02/1398نشريه سبزينه مورخ  -ي سدساز يهسا يرز يزداريآبخ

  

در سـطح   يـزداري آبخ يعدم اجـرا : ها گفت و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ يركلمد 

 يهوشنگ جز. در كشور است يلاز عوامل بروز س يكيگذشته  يها به آن در سال توجهي يكشور و ب

در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفـت و بـر    يزداريبحث آبخ: گفت »ينهسبز«وگو با  در گفت

و  يليونطرح اجرا شود، اما تنها در حدود دو م ينهكتار ا يليوناز هشت م يشآن قرار شد در ب اساس

بـه   يـزان م يـن در برنامه ششم بودجه ا. طرح اجرا شد و نبود بودجه آن را متوقف كرد ينهكتار ا 500

ادامـه   وي. طرح را متوقف كـرده اسـت   يناما در حال حاضر نبود اعتبارات ا يد،هكتار رس يليونم 10

كـار   يـن دالر بـه ا  يليـون م 200 ياز صندوق توسعه ملـ  يسال گذشته به دستور مقام معظم رهبر: داد

. يـم انجـام داد  يخيـزداري آ ياتهزار هكتار عمل 850رقم در سطح حدود  ينكرد و با ا يدااختصاص پ

ابالغ نشده  نوزكه ه يافته يصتومان تخص يليونم 500و  يلياردم يك ياز صندوق توسعه مل يزامسال ن

را  زدارييـ به بحث آبخ يها نگاه سطح و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ يركلمد. است

از سـطح   يـزداري كـه بحـث آبخ   يو اعتقـاد دارد از زمـان   داند يموضوع مهم م ينرنگ شدن ا كم يلدل

آن كـاهش   يـت ها منتقل شـد، اهم  بخش در سازمان جنگل يكبه  يمعاونت در وزارت جهاد كشاورز

بـه  : ان كـرد خاطرنش پردازد، يبه بحث آب و خاك با هم م يزداريآبخ كه ينبر ا يدبا تأك يو. كرد يداپ

و آمارهـا   يمخاك هست يشنادرست، در معرض فرسا يحفظ خاك و كشاورز ينبود آموزش برا يلدل

 60انـد در حـدود   تو يباران م ياند و كم شدت سست شده هكتار از مراتع به يليونم 126 دهد ينشان م

ل مانده اسـت  در كشور ما مغفو يزداريمعتقد است آبخ يجز. قرار دهد يلنفر را در معرض س يليونم

آب را از  توانـد  يم يزداريكه آبخ يبحث مهم را گسترش دهد، در حال ينا تواند ينم يو ساختار كنون
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اشاره كرد  يزداريسد و آبخ يتيبه تفاوت ماه يو. كند يريتمد ريزد، يم ينزم يكه باران بر رو ييجا

 يـن ا. تر است كم يشو فرسا رت يشو آن هم نفوذ آب ب كند يهدف را دنبال م يك يزداريآبخ: و افزود

 يسـاز  كنـد، امـا در سـد    يريجلـوگ  يلكاهش دهد و از س يزخاك را ن يشفرسا تواند يموضوع مهم م

  .افتد يموضوع اتفاق م ينعكس ا

 يـان م يـن بودجـه در ا  يـق ها معتقد اسـت تلف  و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ مديركل

قـرار   يوزارت جهـاد كشـاورز   يـار در اخت يـد كه با يا بودجه ايرز شود، يها م برنامه يسبب عدم اجرا

 يهـا  سهم را بـه آب  ترين يشخود ب يها بر اساس برنامه يزها ن و آن شود يداده م يروبه وزارت ن يرد،گ

بـه   يو. دو درصـد اسـت   يرودر وزارت ن يرزمينيز يها حفظ آب يسهم بودجه برا. دهند يم يسطح

 ريزيم يمترمكعب آب را به سدها م يليونم 250ساالنه : و ادامه دادموضوع مهم حفظ خاك اشاره كرد 

 مليـات اسـت كـه ع   يدر حـال  يـن و ا شـود  يآب وارد سد مـ  يزشبه همراه ر يزخاك ن يانم ينو در ا

و  يـزداري دفتـر آبخ  يركلمـد . افتـد  ياتفاق نمـ  ينانجام دهد كه ا يرووزارت ن يدها را با كانال يروبيال

 يـد با شود، يم يسدساز يكه برا هايي ينهاز هز يبخش: ها خاطرنشان كرد گلحفاظت خاك سازمان جن

 هـا  يسدسـاز  دراست كـه   يموضوع يناما ا يابد،در باالدست سدها اختصاص  يزداريآبخ ياتبه عمل

 مانـد،  يكه به صورت ماندآب در پشت سدها مـ  ييها متأسفانه آب: اضافه كرد يو. مغفول مانده است

ها را بـه   ها به پشت سد آن قبل از ورود آن يزداريآبخ ياتبا عمل توانيم يدارد كه م ييباال ياربس يرتبخ

  .درصد وجود دارد 80تا  ها حگونه طر ينها با ا آن سازي يرهكه امكان ذخ يمداخل خاك نفوذ ده

   

  يزداريبه آبخ ينگاه كارشناس فقدان

 يبـرا  يـزداري آبخ يجا توانند يا نمسده: گفت »ينهسبز«به  يزكارشناس حوزه آب، ن يي،آقارضا صالح

 5 شود، يدر نظر گرفته م يساز سد يكه برا هايي ينهكه هز يدر حال يرند،كنترل و نگهداشت آب را بگ



150  

ـ  ياصل يلرا دل يزداريبه آبخ يعدم نگاه كارشناس يو. است يزداريبرابر آبخ آن عنـوان   دنمغفول مان

كـه   يانجـام شـود، در حـال    يـز با كمـك مـردم ن   اندتو ياست كه م يطرح يزداريآبخ: كرد و ادامه داد

و حفـظ آب بـر    شـود  ينگاه به آب به عنوان كاال مطرح م يساز در سد. ندارد يتيقابل ينچن يساز سد

 هاي يسدساز داليلاز  يكيكارشناس حوزه آب معتقد است  ينا. گيرد يم يشياستفاده درست از آن پ

ـ     ينآب در زم يمعتقدند كه وقت يا است كه عده ينگسترده ا در  رود، يمـ  يننفـوذ كنـد، در واقـع از ب

 يرزمينـي ز يردر واقع مـا ذخـا   كند، ينفوذ م ينآب در زم يو وقت يستن گونه ينا وجه يچكه به ه يحال

بحـث در   ينتـر  را مهـم  شاورزيو جهاد ك يرودر وزارت ن يدگاهتفاوت د يو. يما كرده يلخود را تكم

در پشت سد جمـع   يداعتقاد دارد كه آب را با يرووزارت ن: امه داددانست و اد يزداريحوزه سد و آبخ

و آن را  يـره ذخ يناست كه آب را در زمـ  يناش ا برنامه يكند، اما جهاد كشاورز يعكم توز و آن را كم

الزم  يينتوانند كـارآ  يياجرا يها ود كه طرحش يمختلف سبب م يدگاهدو د ينكم استخراج كند كه ا كم

  .را داشته باشند

   

  است يرپذ امكان يزداريبا بسته سد و آبخ يلس كنترل

فكر كنـد كـه    ياگر كس يعني يست؛ن يقطع يزچ يچه: گفت »ينهسبز«وگو با  در گفت يزن يفهم هدايت

 ياسـت، تفكـر اشـتباه    يـزداري آبخ يلتنها راه كنترل س يا يردرا بگ يلس يجلو تواند يم يساز تنها سد

آن سـازمان   يحفـظ آب و خـاك اسـت و متـول     يبـرا  يحفاظت اتييعمل يزداريآبخ: افزود يو. است

انجام شود و اعتبـارات   يدبا يزداريمعتقدم كه آبخ. يستن يدهپوش يآن بر كس يتاست و اهم ها جنگل

تنهـا بـا    يمبتـوان  كـه  يـن در نظـر گرفتـه شـود، امـا ا     يـد خاك با يشاز فرسا يريآن و جلوگ يالزم برا

از  لـوگيري ج ياتمعتقد است عمل يفهم. اشتباه است يريم،را بگ يلس مانند ياتفاقات يجلو يزداريآبخ

 يهـا  در طـرح  يحتـ . اسـت  يا سـازه  يرو غ يا سازه ياتو بسته است و شامل عمل يجپك يك يالبس
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خود را دارد و  يتاهم يزن يا سازه هاي ياتعمل ينبنابرا شود؛ يانجام م يا سازه ياتعمل يزن يزداريآبخ

 يـاس كوچـك مق  ايه سازه: ادامه داد يو. شود يم يمتقس ياسوسط و بزرگ مقبه سه گروه كوچك، مت

اسـتفاده   يشـن  هـاي  يسـه آب از ك يـك مـردم در تفك . سازند يخودشان م يكه مردم برا ييها مثل سازه

متوسـط   يهـا  امـا سـازه  . ها اسـت  بودن آن يشگيرانهو پ ياطيها احت سازه ينا يو شاخصه اصل كنند يم

دارك و  يجـاد ا هـا،  انـه رودخ يمها و تـرم  حوضچه يجادا. دهند يرا انجام م يلز سدر برو يرتأخ ياسمق

 يلنقش كنترل س ياسبزرگ مق يها اما سازه. متوسط است يها ها جزو سازه رودخانه يمحر يساز آزاد

ـ  يريتـأخ  يسـدها  يجـاد هـا و ا  كردن رودخانه يشپر. را بر عهده دارند گـروه   يـن در ا يـز ن يو مخزن

 هـاي  يـات ز كه به اندازه عملين اي يرسازهكارشناس حوزه آب معتقد است كه اقدامات غ ينا. گنجد يم

بـه كنتـرل    توانـد  ياسـت و هـم مـ    ينههز هم كم يراز يرد،مورد توجه قرار گ يددارد، با يتاهم يا سازه

خـاك   ينو تسك ياهيپوشش گ يشاز اقدامات نرم است كه با افزا يكي يزداريآبخ. كمك كند يالبس

سـدها   يشافـزا  يامسال برا يلاز س يدمعتقد است كه نبا يو. كمك كند يلبه كاهش بروز س اندتو يم

ها از آن اسـتفاده   بر اساس توان حوزه يددارد كه با اي ياصول و مبان يساز خود سد. برداشت كرد سوء

بـوده  مشغول بـه كـار    يروها در وزارت ن كه سال يفهم. است يلاز اهدافش كنترل س يكيشود و تنها 

 يو. نـدارد  يسـاز  به سد يازيشده است و ن اعاشب يساز ها سد از حوزه يدر برخ: كرد يحاست، تصر

توجه كرد،  يزداريو آبخ يساز به مجموع سد يدبا يلكنترل س ياست كه برا ينموضوع ا: كرد يحتصر

  .پاسخگو نخواهند بود ييها به تنها كدام از آن يچه يراز

   

  آب باران را از زمان فرود كنترل كرد انتو يم يزداريبا آبخ تنها

اسـت   جا ينموثر باشد، اما مسأله ا ييدر جاها تواند يهم معتقد است كه ساخت سد م يادليريك هادي

 يـل دل ينكـرد و بـه همـ    ياسيس يبردار از آن بهره توان يدارد و م تري يشب ينمود ظاهر يساز كه سد
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و  يريـزدا آبخ: در ادامـه خاطرنشـان كـرد    يدار گلعضو انجمن جن. است تر يشبه ساخت آن ب يلتما

هـر   شـود،  يو با آن به كنترل قطره باران از زمان فرود توجه مـ  شود يانجام م يادر همه دن يآبخواندار

ـ  يكارهـا  يريت،مـد  يو بـه جـا   يستبدون مشكل ن يزن يزداريچند كه آبخ . دهـد  يانجـام مـ   يكنترل

: دانسـت و گفـت   ايزها متم برنامه يرجامع بودن نسبت به سا ليرا به دل يزداريآبخ يها برنامه يادليريك

اسـت و در   يزداريآبخ يها طرح ياجرا يايمزا يگراز د يزپوشش ن يرو عرصه ز يتبودن جمع يرفراگ

فكر و عمل كردن و با  يفراسازمان ي،همسونگر يجامع در حوزه آب به معنا يريتگفت مد يدواقع با

 توان يم يزداريبا آبخ اتنه كه ينبر ا يدبا تأك يو. كت كردن استهدف مشترك حر يك يهم در راستا

به آب داد كـه   تري يشفرصت ب ياهيبا پوشش گ توان يم: آب باران را از زمان فرود كنترل كرد، افزود

 يـادليري ك. هم به دنبـال خواهـد داشـت    ياريبس يدو فوا يمدار يها دائم كار رودخانه ينبا ا. نفوذ كند

جهان سوم و در  يدت است و در كشورهام يطوالن يزدارياست كه آبخ جا ينبحث ا: خاطرنشان كرد

 يـن و مـدام بـه دنبـال ا    گيـرد  يمورد توجه قرار مـ  يندهتر آ حال توسعه مدام نگاه به امروز است و كم

آن فـردا   يجـه اسـت و نت  مـدت  يطـوالن  يـزداري جـا كـه آبخ   و از آن يمامروز چه كرد ينيمكه بب يمهست

  .كنيم يتر به آن توجه م كم شود، يمشخص م

در . يسـت موثر هستند، اما مقـدار آن مشـخص ن   ها يالباز س يريسدها در جلوگ ،»ينهسبز«گزارش  به

 يـز كه اگر سدها نبودند، كشـور ن  دهند ينشان م يماجرا استفاده كرده و طور يناز ا يحال حاضر برخ

 يو نوا اند هرا بلند كرد  يعلم سدساز يا عده رفته است كه يشپ ييموضوع تا جا ينا. رفته بود يناز ب

باورنـد كـه    يناز كارشناسان بر ا يارياست كه بس يدر حال ينا. اند را سر داده تر يشب يساخت سدها

 ييو لـذا بـه تنهـا    يردقرار گ يزداريكه در كنار آبخ موثر باشد، به شرط آن يلدر كنترل س تواند يسد م

  .باشد ها حجم بارش يپاسخگو تواند ينم
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  14/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شود يم يهته يهاروم ياچهتراز واسط در

  

 يطمعاونـت محـ  : گفـت  يسـت ز يطسازمان حفاظـت محـ   يانسان يستز يطمعاون مح - يرناا -تهران

مختلف بـه عنـوان تـراز حـد      يتراز آب يينو تع يابيدر حال ارز يستز يطن حفاظت محسازما يعيطب

حـال   ينو در عـ  يماز لحاظ گرد و خاك نداشته باشـ  ياست كه هم مشكل يهاروم ياچهدر يواسط برا

  .حفظ شود يزن ياچهدر ياتو ح ياآرتم

  

  شود يم يهته يهاروم ياچهواسط در تراز

در چـه   ينكهسال گذشته درباره ا: افزود يرناا يو گو با خبرنگار علم روز شنبه در گفت يشيتجر مسعود

در  يمطالعـات  يم،آب ببـر  يرگرد و خاك را به ز يكانون ها يمتوان يم يهاروم ياچهدر ياز تراز آب يسطح

  .شد رسازمان واگذا يعيطب يستز يطآن به معاونت مح يآغاز و اجرا يستز يطسازمان مح

آب،  يـزان م يـن بود كه بـا ا  1272.1 يهاروم ياچهدر ياياح يشده برا يينراز تعالبته ت: اظهار داشت وي

را  يـزان م يـن رو ا يناز ا. رود يآب م يربه ز يهاروم ياچهگرد و خاك در يدرصد كانون ها 95حدود 

عـالوه بـر حفـظ     هك يممطمئن باش يمتوان ياست كه با آن م يتراز يندر واقع ا يم،تراز واسط قرار داد

  .به وجود نخواهد آورد يگرد و خاك در منطقه مشكل يا،آرتم

كـه   يياست كه امكان ندارد تاالب هـا  يناز دانشمندان ا ياريبس يالبته جمع بند: كرد يدتاك تجريشي

 ياچـه، است كه در ينتمام تالش ما ا ينخود برگردند، بنابرا يهاول يطدچار مشكل شدند دوباره به شرا

 ياچهدر يهاول يطشرا يتراز را برا ينرو ا يناز ا يمرا زنده نگه دار اچهيدر ياتح يو به طور كل ياآرتم

  .مختلف در نظر گرفت يترازها ياچهزنده نگه داشتن در يتوان برا يالبته م يم،در نظر گرفت

در حـال انجـام    يسـت ز يطسـازمان محـ   يسـتي و تنـوع ز  يعياساس معاونت طب ينبر ا: ادامه داد وي
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ـ  يها يتاز ظرف يازت در صورت ناست و قرار اس يا مطالعه بـه   يـد با. اسـتفاده كنـد   يـز ن يالمللـ  ينب

ـ   يـد با ياچهدر يم،اما گرد و خاك نداشته باش يمداشته باش ياكه همزمان آرتم يمبرس ينديفرا  رازيبـه ت

  .باشد يدارتراز پا يزن يكيبرسد كه از لحاظ اكولوژ

بـارش   ينـده سـال آ  30كه در  يدندرس يجهنت يناز مطالعات انجام شده به ا ياريدر بس: گفت تجريشي

و خشك  يمياقل ييراتتغ ينكهبا توجه به ا ينبنابرا يابد، يكاهش م يگردرصد د 20منطقه حدود  يها

  .است يالزام يكاكولوژ يبه تراز يدنرس يم،تر شدن منطقه را دار

كه در آنهـا ابتـدا    يميردر نظر بگ ياچهدر يرا برا يواسط يتا ترازها يمكرد يرو سع يناز ا: افزود وي

كـه   يماز تـاالب برسـ   يگـري د يو بعد بـه كاركردهـا   يممساله بهداشت و سالمت را مد نظر قرار داد

  .ترازها است يندر حال مشخص كردن ا يعيطب يطمعاونت مح

مشـابه   ياچـه اكنـون سـه در  : اظهار داشـت  يستز يطسازمان حفاظت مح يانسان يستز يطمح معاون

 ياچـه قزاقسـتان و ازبكسـتان و در   يكشورها ينب» آرال« ياچهوجود دارد كه در ايدر دن يهاروم ياچهدر

چـه  يادر يـن دربـاره حجـم آب در ا   يگـر د يكادو تا از آنها است كه مثال در امر يكادر آمر» بر يتگر«

فقط به انـدازه   يشتريكنند، معتقدند اگر سطح ب يسطح صحبت م يزانكنند بلكه درباره م يصحبت نم

مرطـوب باشـد و گـرد و     ياچـه است كه در ينمهم ا يرااست ز يهم آب داشته باشد كاف ريمتسانت يك

  .خاك بلند نشود

است  يمترسانت 60عمق آن كمتر از  يهاروم ياچهدرصد سطح در 100مثال اكنون : اظهارداشت تجريشي

 يمتر يكا عمق حتم يدبا ياچهدر يطشرا ينرو با توجه به ا يندارد، از ا يرتبخ يمترسانت 85 يكهدر حال

هـر   يـت موقع اتمطالعـ  يـن است، البتـه در تمـام ا   يدر حال مطالعه و بررس ينهاداشته باشد كه تمام ا

  .شود يدر نظر گرفته م يزن ياچهدر
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خبرگـزاري ايرنـا    كـرد؟  يانآرام گلستان، طغ يرودها چگونه گلستان؛ يشناسنامه رودها و سدها

  14/02/1398مورخ 

  

 ينكـه مواجه بوده و بـاور ا  يخشكسال يدههمواره با پد يراخ يانسال ياستان گلستان ط - يرناا - گرگان

كمتـر   يشـود؛ بـرا   يهـا مـ  و روان آب يالبس يدهپد يراستان با اشباع از آب درگ ينا يها ينزم يروز

  .قابل باور بوده است يكس

  

  كرد؟ يانآرام گلستان، طغ يرودها چگونه

ـ  يـر اخ يسال ها يآب يو ب ياستان گلستان هم از روند خشكسال يرنا؛گزارش ا به نبـوده و   يبنصـ  يب

آن  يزخم برداشته، اما رودخانه هـا  يالبشدن س يو جار يعتاز خشم طب يكباراگرچه هر چند سال 

ـ    يآرامش طوفان ينچگونه ا ينكهگذر زمان معموال آرام بوده و ا در رحمانـه در   يشد و خانـه هـا را ب

  .منطقه است يبا رودها و سدها ييآشنا يازمندن يزقبل از هر چ يد،نورد

تا عوامل  يعياست؛ از عوامل طب يازن يكارشناس يقاتو تحق يگلستان هنوز به بررس يلخصوص س در

قابل احصـاء اسـت و هـم نقـش      يو منطقه ا يمل يو پروژه ها يريتنقش مد كه در آن هم يمصنوع

 يطاز شرا يستبا يم يزاز هر چ يشحال پ يناما در ع يستز يطبه مح يو نگاه عموم يفرهنگ عموم

شـده   يگزارش سـع  دراين. يماستان بدان ياعم از رودخانه، سدها و تاالب ها يرآبگ يحوزه ها يعيطب

  : يردمخاطبان قرار گ ياراستان گلستان در اخت يزآبر يمنابع آب و حوزه ها در خصوص ياست اطالعات

  

  رودخانه ها**

در خود سـه   يادن يماقل 13از  يمدادن هفت اقل يمربع وسعت و جا يلومترهزار ك 20از  يشبا ب گلستان
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 يـر ز يآب خـوان هـا   يـه تغذ ي،آب سطح يتو هدا يموثر در امر جمع آور يميو دا يرودخانه اصل

از خسـارت بـه    يالبصـنعت و كنتـرل سـ    ي،كشاورز يبخش ها يازكننده آب مورد ن ينو تام ينيزم

  .را دارد يدر حال بهره بردار يو روستاها در سدها هاشهر

رشته رودخانه هستند كه  45گلستان شامل گرگانرود، قره سو و اترك با  يو اصل يميدا يها رودخانه

 يلومترهزار ك 146درصد از  2رودخانه ها معادل  ينطول ا گلستان يطبق گزارش شركت آب منطقه ا

  .است يرانا يطول رودخانه ها

و  يالبـرز شـرق   يشمال يها رود كه از دامنه يرود داخل استان گلستان به شمار م ينبزرگتر گرگانرود

، دوغ يرودهـا  يوستنو از به هم پ گيرد يسرچشمه م يارتفاعات استان خراسان شمال يغرب يها دامنه

چـوب در   ياهخرمارود در آزادشهر، س ينودشت،و نرماب در م يچهل چا يكش،تپه در گال ياوغان، قل

آباد و محمدآباد، جعفر آبـاد   يگل و كبودوال در عل ينزر يان،در رام يتپه و قره چا يانسال ين،خان بب

  .شود يم يلو قرن آباد در گرگان تشك

 يهـا  در توسعه گلستان از شرق به غرب بوده و شـاخه گذار  يرتاث يها رودخانه ينآب ا يانجر جهت

 يدارند كه پس از عبـور از شـهرها   يانآن از رشته كوه البرز سرچشمه گرفته و از جنوب به شمال جر

  . ريزد يخزر م يايبه در يشانگنبدكاووس و آق قال در غرب خواجه نفس در شهرستان گم

اسب چر، سـوس   يها كوه يمتر 2900از ارتفاع  استان گلستان است كه يميرودخانه دا يگرسو د قره

به نام رودخانه باغشاه و  يفرع يها سارها و شاخه چشمه يمودنو بعد از پ گيرد يسرچشمه م يمانو قز

 تشـكيل رودخانـه قـره سـو را     ي،فرعـ  يهـا  شاخه يربه نام گرماب دشت سرانجام با سا تر يينپا يكم

  . دارد يانجر يربغ - يكه در جنوب استان با جهت شرق دهد يم

به گرماب دشت، چهل چهـار آب، شصـت كـال، فسـن رود،      توان يقره سوه م يها شاخه ينتر مهم از

  . در جنوب گرگان اشاره كرد يارتالنگ دره، نوشن و ز
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قـره سـو بـه     يبندر تركمن و بندرگز در كنار روسـتا  يناز چند دهستان ب يمودنرودخانه بعد از پ اين

   .ريزد يگرگان م يجخل

كشـور   يرودهـا  تـرين  ياز طـوالن  يكيگلستان با كشور تركمنستان كه  ياترك واقع در نوار مرز رود

و وارد اسـتان   گيـرد  يسر چشمه م يشود، از ارتفاعات هزار مسجد استان خراسان شمال يمحسوب م

 به ياست و پس از عبور از مناطق كوهستان غربي – يرودخانه هم شرق ينشود و جهت ا يگلستان م

) و تركمنستان يرانمرز ا( 'چات'بنام  يشده و در محل يرو دشت سراز يكم ارتفاع مرز يماهورها پهت

خزر  يايبرون گنبد كاووس به در ينچهو پس از عبور از مراوه تپه و ا پيوندد يسومبار م يبه رشته فرع

  . شود يوارد م

  . است يو گوگول چا ينلسو،، گرگا  سو، آق ياترك، شامل سومبار، آج يها شاخه ترين مهم

  

  سدها **

چمـران و   يدشـامل شـه   يو تاالب سـد در حـال بهـره بـردار     يسد اعم از مخزن14استان گلستان  در

آلماگل و  يبرون، تاالب سد ها ينچهدانشمند، ا ي،قربان يدشه يمري،ا يدبوستان در كالله، گلستان، شه

 يبدستغ هيدآباد كتول، كوثر در گرگان، ش يعلآالگل در گنبدكاووس، كرند در مراوه تپه، كبودوال در 

  . در آق قال، وجود دارد يرو وشمگ

سـاخته شـده كـه حـدود      يكيهمگن و الست يرهمگن و غ يخاك ي،از نوع خاك يشترب يمخزن سدهاي

  . آب دارند يتظرف يرهمتر ذخ يليونم 300

شامل گرگـان   يميخانه داسه رود يها يراز مس ياستان گلستان در بخش يدر حال بهره بردار سدهاي

آن در جنگـل هـا،    يلـومتر ك 1400طول دارنـد كـه    يلومترك 850هزار و  2 يرود، قره سو و اترك دارا

و راه ها را احاطـه كـرده    يساترودخانه تاس يلومترك 800كند،  يعبور م يكشاورز يها ينمراتع و زم
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  . كنند يم يساز يرهاخته و آب ذخدارد، س ياندر شهرها و روستاها جر يزرودخانه ن يلومترك 650و 

مربـع   يلومترك 380هزار و  11 يگرگانرود دارا يزساخته شده در گلستان در حوضه آبر يسدها عمده

رودخانـه اتـرك    يـز كه از شـمال بـه حوضـه آبر    يردگ يدرصد سطح استان در بر م 48وسعت معادل 

خـزر   يـاي ان و از غـرب بـه در  در اسـتان سـمن   يمركـز  يرانا ياصل يزاز جنوب به حوضه آبر ي،سفل

  . است شدهمحدود 

 يـان مترمكعـب جر  يليونم 828استان گلستان معادل  يدرصد آب سطح 67گرگانرود  يزحوضه آبر در

  . دارد

 يرسد بوسـتان، گلسـتان و وشـمگ    3رودخانه گرگانرود،  يبر رو يدر حال بهره بردار يسدها يانم از

  . داشتند يراخ يالبدر مهار س يينقش به سزا

 يلـومتري رودخانـه گرگـانرود در هفـت ك    يمتر مكعب بر رو يليونم 33 يتبوستان با ظرف يخاك سد

سـاخته   يلو كنتـرل سـ   يصنعت، پرورش مـاه  ي،آب كشاورز ينشمال غرب شهر كالله با هدف تام

  . شود يم يشده و بهره بردار

مصـارف   يآب بـرا  يـره ذخ يـت متر مكعب ظرف يليونم 48گلستان با  يدر حال بهره بردار يخاك سد

شرق شهر گنبـدكاووس قـرار    يلومتريك 15در فاصله  يلو كنترل س يپرورش ماه ي،صنعت،كشاورز

رودخانه گرگـانرود بـه    يهحاش ي، تجربه نجات شهر گنبدكاووس و روستاها80دهه  يدارد و در ابتدا

  . آق قال را داشت رسمت شه

 يـت شده و اكنـون ظرف  يو بهره بردار يريآبگ يبه طور رسم 1349از اواخر سال  يروشمگ يخاك سد

صنعت، پـرورش   ي،كشاورز يمتر مكعب آب با اهداف مصرف در بخش ها يليونم 37 يساز يرهذخ

  . را دارد يلو كنترل س يماه

در  ياز آب جـار  يشـتر بـرون گنبـدكاووس ب   يآلماگل و آالگل واقـع در بخـش داشـل    يسدها تاالب
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  .شود يم يهتركمنستان، تغذ يگيشمال استان و در همسا يمرزاترك واقع در نوار  يرودخانه مرز

  

  تاالب ها **

مربـع   كيلـومتر  2،07برون شهرسـتان گنبـدكاووس    يدر بخش داشل يآلماگل، تاالب آب شور تاالب

  .متر عمق قرار دارد 2مساحت و حداكثر 

ـ   متر، يليم 300تا  250تاالب  ينساالنه در ا بارندگي صـد و متوسـط دمـا    در 100تـا   26 ينرطوبـت ب

  .است گراد يدرجه سانت 42پنج و حداكثر  يحداقل منها

بـرون گنبـدكاووس اسـت و     يگل در داشـل  يآالگل و آج ياچهكمتر از دو در ياچهدر ينآب ا شوري

  .آب آن رودخانه اترك است ينمنبع اصل تأم

  .جانوران است يستآلماگل محل ز تاالب

تاالب آب شـور اسـت كـه     يكاستان گلستان و  ياچهدر ينرتاالب آالگل هم به عنوان بزرگت همچنين

تـاالب تـا شـهر     ينفاصله ا. برون گنبدكاووس واقع است ينچهبرون و در كنار شهر ا يدر بخش داشل

  . مربع است يلومترك 75گنبد كاووس حدود 

سـتان و در  مـرز تركمن  متر عمق دارد، در چند كيلـومتري  2٫5مربع مساحت و حداكثر  يلومترك 25كه  آالگل

جهـت   ينشود و به همـ  يآب شور محسوب م ياچهدر يكزار بزرگ تركمن صحرا واقع شده و  مركز شوره

  .دارد ياديتاالب رونق ز ينو كپور در ا يدسف يماه يژهو خزر به يايدر يآب شور ز يانپرورش ماه

رامسـر ثبـت    يونانسدر كنو 1975از سال  المللي ينب يآلماگل و آالگل به عنوان تاالب ها يها تاالب

  .شده است

متر مكعب  يليونم 5گلستان  يشركت آب منطقه ا 98 ينو بر اساس گزارش اواخر فرورد يراخ يلس در

درصـد   90متـر مكعـب آب معـادل     يليونم 63تاالب سد آلماگل و  يتدرصد حجم ظرف 98آب معادل 
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  .استان است يطيمح ستيدر حوزه حفظ ز يشترشده كه مصرف آن ب يرهتاالب سد آالگل ذخ يتظرف

  

  موجود  يها يتحجم باران و ظرف**

آب  يكوتاه حجم بـاال  ياستان گلستان در مدت زمان 97اسفند ماه سال  28و  27باران  يدبارش شد با

آن شـامل اوغـان    يشـاخه هـا   يـر رودخانه ها از جمله دو حـوزه گرگـانرود و اتـرك و ز    يقرا از طر

 يو محمد آبـاد علـ   ينزر يان،خرمارود آزادشهر، قره سو رام ينودشت،و نرماب م يچهل چا يكش،گال

بـارش در پشـت سـدها و     يـن از ا يشد كه بخشـ  يرسراز يدر حال بهره بردار يآباد به سمت سدها

 يرو شـهرها و روسـتاها مسـ    يخزر جار يايبه در يآن در رودخانه گرگان منته يبرابر ينحجم چند

  . كرد يدشد يخود را دچار آبگرفتگ

رودخانـه گرگـانرود از سـد بوسـتان در      يرگلستان، طول مس يته كارشناسان شركت آب منطقه اگف به

 250خـزر   يـاي آب رودخانه بـه در  يدر غرب استان و ورود يشانكالله تا خواجه نفس شهرستان گُم

متـر   273رودخانـه گرگـانرود در محـل شـهر گنبـدكاووس       يعاد يآب گذر يتبوده و ظرف يلومترك

  . است يهمتر مكعب بر ثان 120و در محل شهر آق قال  هيمكعب بر ثان

 5از سد گلستان تا شـهر گنبـدكاووس    يالبس يرمس يكارشناسان، مدت زمان ط ينگزارش ا براساس

ساعت و از آق قال تا  35تا آق قال  يرساعت، از سد وشمگ 35 يرساعت، از گنبدكاووس تا سد وشمگ

  . شود يم ينيب يشساعت پ 24 يشانخواجه نفس گُم

روز  3مـدت   يبـاران طـ   يدبـارش شـد  : گفـت  يوندپ ينگلستان در ا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

  . كرد يجادگلستان ا يرا در مخازن سدها يتاز ظرف يشب يالبنخست، حجم س

كه  يبارش گزارش شد در حال يليمترم 350از استان  يدر مناطق يهساعت اول 24در : افزود ينظر علي

  . است يليمترم 450 يكسالاستان در  يدگكل متوسط بارن



161  

مـاه   ينشرق گلستان رخ داد و تا اول فرورد يژهدر تمام نقاط به و 97بارش اواخر اسفند  ي،گفته و به

بـه سـد    يورود يالباوج سـ  يكه دب يرواناب شد به طور يحجم باال يجادو باعث ا يافتادامه  98

 يـه مترمكعـب بـر ثان   230سـد بوسـتان افـزون بـر     و در  يـه متـر مكعـب بـر ثان    700گلستان افزون بر 

  . شد يريگ اندازه

را كـاهش   يالبس يو مقدار دب يريتاستان مد يدر مخازن سدها يالبس يناز ا يبخش: ادامه داد وي

متر مكعب بـر   102پس از سد بوستان به  يالباوج س يدب 98ماه  ينكه تا دهم فرورد يداد به گونه ا

  . يافتمتر مكعب كاهش  545گلستان به  اوج پس از سد يو دب يهثان

گلسـتان   يـه، متر مكعب بـر ثان  12سد بوستان  يزاز سر ر يخروج 98ماه  ينفرورد 24در  يگفته و به

  .يدرس يهمتر مكعب آب بر ثان 57 يرو وشمگ يهمتر مكعب آب بر ثان 58

سـد   يينپـا  يه هـا رودخان يتمام يآبده ين،عالوه بر ا: گلستان گفت يشركت آب منطقه ا مديرعامل

بـوده و رودخانـه گرگـانرود در شـهر      يادباالدست ز يهمزمان با رودخانه ها يرگلستان و وشمگ يها

  . را داشت يالباز س يگنبدكاووس صرفا توان عبور بخش

در  يـه مترمكعب در ثان 120آب در بستر رودخانه گرگانرود حدود  يمنا يتحداكثر ظرف: كرد يانب وي

متر مكعب  440به حداقل  يربعد از سد وشمگ يالباوج س يكه حداقل دب يحالشهر آق قال است در 

  .بود يدهرس يهدر ثان

  

   يتوضع ينآخر**

 ينگونـه ا يجـار  يتگلستان در ادامه در خصـوص وضـع   يشركت آب منطقه ا يرعاملمد ينظر علي

 ي،چهـل چـا   سـه رودخانـه   يآبده يزانم ير،اخ ياز بارندگ يشو پ 98 ينداد در اواخر فرورد يحتوض

متـر   49گرگـانرود در گنبـدكاووس    يـه، مترمكعب بـر ثان  43اراز كوسه  يستگاهنرماب و خرمارود در ا
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حوضه قره سو  يآب در انتها ياهو س يهمتر مكعب بر ثان 32مراوه تپه  يستگاهاترك در ا يه،ثان رمكعب ب

  .است يافتهكاهش  يهمترمكعب بر ثان 36

: گفتـه بـود   يرنـا گلستان به خبرنگار ا يشركت آب منطقه ا يبردار معاون حفاظت و بهره يناز ا پيش

در مقابلـه   ييدر شهرستان آق قال نقش بسزا يرسد بوستان در كالله، گلستان در گنبدكاووس و وشمگ

  . دارند يزسر ر يزداشته اند و همچنان ن يالباز حد س يشبا وارد شدن خسارت ب

با توجه به بارش باران : استان سالم هستند، اظهار داشت يهاسد يتمام ينكهبر ا يددهقان با تاك حسين

آن بود به  يتبرابر ظرف 2.5حدود  يردر منطقه، حجم آب پشت سه سد بوستان، گلستان و وشمگ يراخ

 اسـده  يـن هـر ا  يـت كـه ظرف  يدر حـال  يدسدها رس ينمتر مكعب آب پشت ا يليونم 264كه  يطور

  . مترمكعب است يليونم118

 يررودخانه امكـان پـذ   ينآب در ا يبودن حجم باال يآب سدها با توجه به جار يهاسازر: افزود وي

مشـكل   يهحاشـ  يو روسـتاها  يشـان گنبـدكاووس، آق قـال، گم   يخـود در شـهرها   يرنبوده و در مسـ 

  . كند يم يدرا تشد يآبگرفتگ

ـ    اكنون  ياز شـهر هـا   يدر بخشـ  يو آبگرفتگـ  يالبشـدن سـ   يروز از جـار  40از  يشبـا گذشـت ب

تـالش   يربوسـتان، گلسـتان و وشـمگ    يدست سدها يرز يو روستاها يشانگنبدكاووس، آق قال و گم

بـا   يـا آب بـه در  يتهدا يمسلح و مردم برا يروهايبحران گلستان، ن يريتعضو ستاد مد يدستگاه ها

  .رودخانه گرگانرود همچنان ادامه دارد يبر رو يروبيكانال و ال يجادا
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     -يد شـد  يها و بارش  يت كشور از خشكسالتنها راه نجا يزداري؛آبخ

14/02/1398  

  

ات كشـور از  تنهـا راه نجـ  : دانشگاه تهران گفت يزآبخ يرودخانه و علوم و مهندس ياستاد مهندس يك

  .است يزجامع حوضه آبخ يريتمد يل،از س يريبلندمدت و جلوگ هاي يخشكسال

متر مكعب  يلياردم 100روز در كشور حدود  30 يط ينكها يانبا ب يسناسالجقه در گفت و گو با ا علي

 نيـانگي درصد م 72سال در همدان حدود  ييروز ابتدا 15 يمثال ط يبرا: بارش اتفاق افتاد، اظهار كرد

 يمكنـ  ذخيره يمرا توانست يراخ يها درصد بارش 40حدود  يزيو در مجموع چ يمبارش كشور را داشت

  .يمدرصد آن را از دست داد 60حدود  يول

دختـر و معمـوالن    ماننـد پـل   ييدر استان لرستان بـه شـهرها   يلبارش باران و س ينكهبا اشاره به ا وي

رش در شهرسـتان كوهدشـت اسـتان لرسـتان حـداقل      با ينا: كرد يحوارد كرد، تصر ياديز هاي يبآس

 شناسي ينزم يطدختر، معموالن و كوهدشت از نظر شرا مانند پل ييهر چند شهرها. خسارت را داشت

دختـر و   بارش كوهدشت مشابه با بـارش پـل   يمياقل يطدارند اما از نظر شرا ييها تفاوت يپوگرافوو ت

  .معموالن بود

 يجـاد ا يزداريآبخ هاي يتتوسط فعال يالبيپخش س يستگاهكوهدشت ا در شهرستان: ادامه داد سالجقه

متـر مكعـب آب از آن    150 يجـه متر مكعـب آب بـه آن وارد و در نت   600حدود  يهشده بود كه در ثان

در حفـظ و نفـوذ آب سـبب كـاهش خسـارات در       يالبپخش سـ  يستمس ينعملكرد ا. شد يخارج م

بودنـد چراكـه حـدود     يراض يالبپخش س يستمس ينااز عملكرد  يزمردم كوهدشت ن. كوهدشت شد

  .كرد يرهها ذخ آن يدرصد راندمان داشت و آب را برا 75

 يدما در كشور با ينكهبر ا يددانشگاه تهران با تاك يزآبخ يرودخانه و علوم و مهندس ياستاد مهندس اين
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در  يراكه اخ ييها ت كه بارشاس يناعتقاد من بر ا: گفت يم،كن يرهآب را ذخ يمختلف يها از راه يمبتوان

مربوطـه   يهـا  دسـتگاه  المبر اساس اعـ . ساله دارند 100تا  50كشور اتفاق افتاد دوره بازگشت حدود 

ـ  ياختالفـ  ينچنـ  يوقت ينساله دارند بنابرا 500تا  200كه اتفاق افتاد دوره بازگشت  هايي يالبس  ينب

 هـاي  يـت كـه فعال  رسيم يم يجهنت يند دارد به اوجو پيوندد يكه به وقوع م يالبيو س بارد يكه م يبارش

  .دارند ينقش اساس ها يالبس يددر تشد يانسان

شمال و جنـوب   ياهايبه در يماز دست داد يراخ يها كه در بارش ياز آب يبخش ينكها يانبا ب سالجقه

 يشـگيري پ  يريتبـا مـد  : شـدند، اظهـار كـرد    يلبـه سـ   يلاز نقـاط تبـد   ياريو در بسـ  يوستندكشور پ

 حاضردر حال . يمكن يرهو آب را ذخ يمشو يلمانع وقوع س يعتسازگار با طب يها با روش توانستيم يم

است و  يتفكر اشتباه ينا يكهرا كنترل كردند درحال يلبزرگ مانند سدها س يها كه سازه شود يگفته م

  .كشور شده است يخاك و رسوبات وارد سدها ياديحجم ز يراخ يها با بارش

 يينو حـد پـا   يالبحد باال س- يحد يعمثل كشور ما وقا يدر كشور گرم و خشك: گفت در ادامه وي

را به  ها يكپ ينا يمبتوان يدوجود دارد با يطيشرا ينچن يكهاست و هنگام يمجزو ذات اقل -يخشكسال

و  هـا  ساليتنها راه نجات كشور از خشك يدار و آبخوان يزداريآبخ ياتعمل ينرواز ا يمحد نرمال برسان

انجـام شـود    يزجامع حوضه آبخ يريتدر قالب مد يزداريآبخ ياتچنانچه عمل. است يدشد يها ارشب

  .شوند يم يدهپازل چ يكمانند قطعات  ياصول هاي ياز جمله سدساز ياتعمل يرسا

 يـن در ا ينكهبا اشاره به ا ياندانشگاه تهران در پا يزآبخ يرودخانه و علوم و مهندس ياستاد مهندس اين

و  گيرند يرا به عهده م يو پروش ماه يبرق آب يدآب، تول يرهذخ يعنيخود  يها نقش اصلصورت سد

بـا   بايـد را  يعـت طب: كـرد  يحتصـر  گيرنـد،  ياضـطرار قـرار نمـ    يطسدها در شـرا  يلدر مواقع س يگرد

  تـر از سـاخت   به صـرفه  ياربس يكرد چرا كه از نظر اقتصاد يريتمد يزداريهمچون آبخ هايي ياتعمل

  .كند يم يداپ يشافزا يحجم آب استحصال يگربزرگ است و از طرف د يها سازه
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خبرگـزاري   - بنـدان و سـد در مازنـدران    احداث آب يدو سف سياه شد؛ يبررس يسناا يزگرددر م

  14/02/1398ايسنا مورخ 

  

شـده   يشـتري بـه آن توجـه ب   يالبروزها در مازندران پـس از دو سـ   ينكه ا يمسائل ينتر از مهم يكي

از كارشناسان معتقدنـد   يها است، در واقع برخ بندان آب يايو اح ياست، سخن درباره مسئله سدساز

ـ   تـوان  يشده است، م يدهكش ياستان به نابود ينكه در ا ييها آب بندان يايكه با اح  يدر مواقـع بحران

دارنـد كـه    يدهعق يناز متخصصان بر ا يبرخ يگرد ييشد و از سو شمار يب يها مانع از وقوع خسارت

  .قرار دارد يتها در اولو آب بندان ياينسبت به اح يسدساز

كـه در   يالباز سـ  يمتـر مكعـب آب ناشـ    يليونها م 10ممكن بود  ييرجا يدصورت نبود سد شه در

را در آسـتانه سـال نـو     يبـار انسـان   غم يتراژد يكشود و  يسد آرام گرفته، در منطقه جار ينمخزن ا

 يدر جلسـه شـورا   يـرو ن يـر وز يـان است كـه اردكان  يجمالت ينهاا كرد، يم يجاداستان مازندران ا يبرا

  .استان به زبان آورد ينبحران ا يريتمد

هـا در   آب بنـدان  يـاي اح ياش شد تا موضوع احداث سد تال يسناا يتخصص يزگرداساس در م ينا بر

  .يردقرار بگ يابيو ارز يلهر كدام، مورد تحل يالزم برا يداتو تمه يببه منافع، معا يمازندران با نگاه

سـد  "اسـتان مازنـدران تحـت عنـوان      يمنابع آب يريتمد يتخصص يزگردمازندران، م يسناگزارش ا به

 ينفـرز  ي،هواشناسـ  يركلمـد  يبـا حضـور محمدرضـا رضـو     "انآب بنـد  ياياح يابهتر است  يساز

 يعلمـ  يئـت عضـو ه  يبابك مـؤمن  ي،و آب و خاك سازمان جهاد كشاورز يامور اراض يرمد يفرهاد

مازندران  يا شركت آب منطقه يسطح يها گروه آب يرمد يكالنتر ييو منصور رضا رنو يامدانشگاه پ

  .برگزار شد يخبرگزار يندر دفتر ا
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  يستز يطبه مح يدننرس يبر باالدست به شرط آسد سدسازي

آب بندان را بسـته   يايو اح يسدساز ينمازندران تقابل ب يهواشناس يركلمد ي،محمدرضا رضو سيد

سال بوده و  40از سدها  يبهره بردار يدزمان مف: هر كدام دانست و گفت يبهره ور يزانبه منفعت و م

بـا احـداث سـدها قسـمت      ينهمچنـ  يابـد،  يكاهش مـ  سد يبازده ي،گذار رسوب يلپس از آن به دل

دسـت منطقـه سـد بـه      يينپـا  يآب رفته و آب بندان هـا  يرها به ز و جنگل ياهياز پوشش گ ظيميع

  .شود يخشك م يجتدر

 يمسئله سبب وقوع رخـدادها  ينا ينكها ياناشاره كرد و با ب يمياقل ييراتاز تغ يبه مشكالت ناش وي

با ثبت  يكوهستان هاي يخچالآب شدن : اظهار كرد شود، يم يرمنتظرهغ و يمعظ يها مانند بارش يجد

مهـار   بـه منطقـه   يـاز ن ينآب است بنـابرا  يعيگاه طب يرهاز دست دادن ذخ يبه معنا يبعج يركوردها

 يسـت ز يطبـه محـ   يبموارد احداث سد به شرط عدم آس يناست كه در ا يباالدست ضرور يها آب

  .سودمند باشد تواند يم

  

  ينينش مازندران با رونق خوش يتنش آب شافزاي

مهار آب باالدست نام برد و در  يها به عنوان راه يو سپس سدساز يزداريمراتع، آبخ يتاز تثب رضوي

ـ   يشدر مازندران موجب افـزا  ينيخوش نش ينكها يانادامه با ب اسـتان شـده اسـت،     يـن در ا يتـنش آب

هـزار   7بـا   يخانـه، بـه مكـان    700و  يالسر باغ گـ هزار هكتا 2با  ييكه روستا يزمان: خاطرنشان كرد

  .در مازندران بود يمنتظر مشكالت آب يدبا شود، يم يلهكتار باغ تبد 200اقامتگاه و 

راهگشـا باشـد، اظهـار     توانـد  يم يزآب بندان ها ن ياياز موارد گفته شده، اح يرغ ينكهبا اشاره به ا وي

بـارش مضـاعف منـاطق دشـت نسـبت بـه        يـل ه دلب يا مناطق جلگه يسطح يها آب يآور جمع: كرد

 ي،گردشـگر  يهـا  بنـدان در قالـب طـرح    آب يـك چند منظوره از  يبهره ور يزكوهستان در استان و ن
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  .بندان ها است آب يو جانب ياصل ياياز مزا يستز يطمح يايالت و احيش

 يـان كـرد و بـا ب   را مطـرح  يو تقابل آن با منفعت اقتصاد يمازندران، تنش اجتماع يهواشناس مديركل

قبـل از  : رابطـه گفـت   يندر ا ينگه داشت با ذكر مثال يپروژه همه مردم را راض يكبا  توان ينم ينكها

 يـري قرارگ يـل در عـدم احـداث سـد بـه دل     يـك تاج ييزن روستا يكسابق، ممانعت  يشورو يهتجز

بـا   يمعظـ  ين سـد از داشـت  يكستانباعث شد تا اكنون كشور تاج ي،در دهانه سد مطالعات يو يروستا

  .كشور با اعتبار گلوبال محروم بماند 2 يبرق آب يتمترمكعب و قابل يلياردم 3.5مخزن  يتظرف

 ينكـه ا يـان عنوان كـرد و بـا ب   يليمترم 651مازندران را  يسال زراع يكبارش  يانگيندر ادامه م رضوي

بلنـد   يـانگين بـه نسـبت م  : ودبود، افز يليمترم 406برابر  يزانم ينا يبرهه زمان ينسال گذشته و در هم

سـال   يـان به پا ندهماه ما 5و به فاصله  يرقم در سال جار ينمورد انتظار است كه ا يليمترم 466مدت 

 45 يشافـزا  يبـه معنـا   ينا. تجاوز كرده است يزكه از حد نرمال خود ن يدهرس يليمترم 678به  يزارع

  .و خرداد است يبهشتارد يها ها نسبت دوره گذشته بدون احتساب ماه بارش يزانم يدرصد

  
  هستند ينانآبخوان و سوپاپ اطم يكمازندران به مانند  ي ها بندان آب
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سدها را با توجه به وجود  يريمازندران، آبگ يو آب و خاك سازمان جهاد كشاورز يامور اراض مدير

 يسطح يها آب به مهار يازعنوان كرد و ن يتنش خشكسال يجادها كم و سبب ا ها و رودخانه روان آب

 هـار درصـد م  10مازنـدران بـا تنهـا    : دانسـت و گفـت   يدر استان ضـرور  ها يپراكنش بارندگ يلبه دل

و گلسـتان   يالنگ يها در استان يزانم ينحوزه را داشته كه ا ينرتبه در ا ترين يفضع يسطح يها آب

  .درصد است 25و  50 يببه ترت

 900مناسـب   يلبنـدان در سـطح اسـتان و پتانسـ     آب هزار هكتار 18با اشاره به وجود  يفرهاد فرزين

مترمكعب برشمرد و  يليونم 340 ياهانگ يشو رو يآنها را با وجود رسوب گذار يريآبگ يزانقطعه، م

 ازه،سـ  يـن بودن ا يبوم ي،سطح يها آب يعالوه بر جمع آور: آب بندان ها، گفت يايمزا يادآوريبا 

و  يستچند منظوره در اكوتور ييانتقال و احداث و كارا يها ينهمتنوع، فقدان هز يطيمح يستز يدفوا

  .استفاده از آب بندان هاست ياياز جمله مزا يپرورش ماه

  

 يـك توجـه بـه هر   يتو اولو يتاز درجه اهم يست،ن يسدساز يآب بندان نف يايمزا ينكها يانبا ب وي

صـورت   يازسـنجي ت و نمنفعـ  يبر مبنـا  يدبا يدارتوسعه پا يرحركت در مس: كرد يدسخن گفت و تاك

 يآب بنـدان هـا امـر    يـاي اح يـا داشـته   يتمنطقه اولو يكاحداث سد در  ياشود كه آ يو بررس يردگ

  .است مندسود

 يكها را به مانند  بندان مازندران، عملكرد آب يو آب و خاك سازمان جهاد كشاورز يامور اراض مدير

: و خاطرنشان كرد يفتوص يهرو يبرداشت بمنطقه از  يها نجات چاه يبرا ينانيآبخوان و سوپاپ اطم

در آب بندان هـا و كـاهش    يآب زهكش ياستفاده از بازچرخان يني،زم يرز يها آب يممانعت از شور

متعدد آب بندان بوده  هاي يتساخت سازه، قابل يآب به نسبت سدها با توجه به مهندس يديتول ينههز

 يسـاز  يـره ذخ يـزان م يروبي،متر همراه ال 4آنها تا  عمق يشاصالح و افزا ي،ساز يوارهبا د توان يكه م
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  .داد يشمتر مكعب افزا يلياردم يكآب آن را به 

 9 يـف تومان اعتبار در رد يلياردم 147استان مازندران از اختصاص  يآب و خاك جهاد كشاورز مدير

 ين شـمال سه اسـتا  يها آب بندان يروبيو ال يتوسعه، بهساز يكل كشور برا يبودجه سال جار يحهال

درصـد   15و  يدرصد منابع استان 35 ي،اعتبار از منابع مل يندرصد ا 50 ينتأم: كشور خبر داد و افزود

  .در دستور كار قرار دارد يمردم يها از محل مشاركت

خبر  يمردادماه سال جار يلهكتار آب بندان از اوا 155هزار و  3 يبازساز ياتعمل ياز اجرا فرهادي

 يدداشت، تاك يدو سف ياهآب بندان نگاه س ياياح يابه موضوع احداث سد  يدنبا ينكهاداد و با اشاره به 

كه توجه به  شودمشخص  يو استان يو منافع مل يتمشخص شده و بر اساس اهم ها يتاولو يدبا: كرد

  .كدام موضوع ضرورت دارد

  

  متر مكعب يلياردم يكحجم مخازن مازندران تا  يشافزا ضرورت

 ينعمت الهـ  يك يبارندگ ينكهمازندران با اشاره به ا يا شركت آب منطقه يسطح ياه گروه آب مدير

 يزنـاچ  ي،را خارج از تلفات جـان  يدر برابر خشكسال يالبندارد، خسارات س ينكته منف يچاست و ه

ـ  يرهمترمكعب ذخ يليونم 55 ييرجا يدسد شه ي،زمان ينسال گذشته در چن: كرد و گفت يفتوص  يآب

 ينهـزار هكتـار از بهتـر    4 ينكـه مازندران خشك بودند، مضـاف بـر ا   يها د چشمهدرص 40داشت و 

  .از دور كشت خارج شده بود ياندروددشت م يكاريشال ياراض

 يليونم 70 يزانبه م يندو ماه اسفند و فرورد يط ييرجا يدسد شه يرياز آبگ يكالنتر ييرضا منصور

متر مكعب بـود،   يليونم 7سد تنها  يريآبگ ها، يارندگتا قبل از ب ينكها يادآوريمترمكعب خبر داد و با 

 يـز اسـتان ن  يبرق يها اهيروگقرار داشته و ن يزيسد استان در آستانه لبر 10اكنون تمام : خاطرنشان كرد

 هـا  يالبسـ  ياز مخزن را بـرا  يبخش يدكنترل بهتر و مهار آب با يلما به دل ينكهفعال شده اند ضمن ا
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  .يمدست را تحت كنترل داشته باش يينآب پا يخروج يمتا بتوان يمنگه دار يخال

انتقـال  : خود را دارند، اظهار كرد يگاهجا يكهم نبوده و هر يببندان رق سد و آب ينكها يحبا تصر وي

 يـن مهـار آن توسـط ا   يرسوب گذار يزانآب و م يانرژ يلنبوده و به دل يبه آب بندان عمل ها يالبس

 يطمحـ  يدفوا ي،نيرزميآب ز يهمانند تغذ ياييمزا يلبه دل يزبندان ن آب يممكن است، از طرف يرسازه غ

  .مردم دارد يشتخاص خود را در مع يگاهچندمنظوره جا ييو كارا يستيز

مترمكعـب برشـمرد و    يليونم 110استان را حدود  يحجم حال حاضر مخازن سدها ي،كالنتر رضايي

 60 ييكـه از آنجا: دانست و خاطرنشان كرد استان يسطح يها درصد حجم آب 10رقم را كمتر از  ينا

 مـان مكان و ز يثاتفاق افتاده و از ح يآب يازبارش در فصول فاقد ن يلاستان به دل هاي يدرصد بارندگ

  .است يمتر مكعب ضرور يلياردم يكحجم مخازن استان تا  يشبه افزا يازن شود يم ينابهنگام تلق

  

  نده استدر كشور عقب ما ياز قافله سدساز مازندران

مازندران با توجه به تكثـر   ينكهمازندران با اشاره به ا يا شركت آب منطقه يسطح يها گروه آب مدير

مصـرف  : برشمرد ينگونهسد را ا يددر كشور عقب مانده است، فوا ياز قافله سد ساز يسطح يها آب

 يرسـان  آبفرجگـاه،  ت يجادا ها، يالبمهار س ي،برقĤب هاي يروگاهن يتشده، فعال يرهقابل شرب آب ذخ

  .احداث سد است يايمزا يناز عناو يعبه بخش صنعت و توسعه صنا

سـدها   يـاز را نمونـه بـارز امت   ييرجـا  يدسد شه يروگاهمگاوات برق از ن 13.5 يدتول ي،كالنتر رضايي

ـ   هـاي  يروگـاه توسـط ن  يندرصد برق كشور چ 40از  يشب ينكها يانكرد و با ب يمعرف  يـد تول يبـرق آب

پاك و  تسوخ يكفارغ از سودمند بودن برق به عنوان : گفت ها، يروگاهن ينا يايمزا يينتب در شود يم

 يربهتر از سا ياربس يعو ورود به شبكه توز يريتكنترل، مد ي،انداز از لحاظ راه يبرق آب يروگاهارزان، ن

ارد مدار شـود امـا   داشته تا و يازساعت زمان ن 24به  يبيترك يكلس يروگاهن يكبوده چرا كه  ها يروگاهن
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موضوع تنش برق كشور در زمان  اينساعت وارد مدار شده كه  يكبالفاصله و كمتر از  يبرق يروگاهن

  .دهد ياوج مصرف را كاهش م

سـد   10مطلـب كـه    يـن ا يـادآوري سد در مازندران خبر داد و با  10احداث  يمطالعات ياز بررس وي

در دسـتور   يـز سد در حال ساخت ن 2: ارند، ادامه دادد يآب يرهمتر مكعب ذخ يليونم 350استان  يفعل

آب  بمتـر مكعـ   يليـون م 100و  يلياردم يكمعادل  اي يرهذخ تواند يسد م 22كار قرار دارد و مجموع 

آب بنـدان هـا در    يكـه استان خواهد بـود در حال  يبرا يميكه پشتوانه عظ ياورداستان به ارمغان ب يبرا

  .داشتآورده خواهند  يليونم 700مجموع 

سـد   يـي اجرا يـات مازندران با انتقـاد از توقـف عمل   يا شركت آب منطقه يسطح يها گروه آب مدير

بر احداث  يمنطقه مبن يمخالفت و ممانعت اهال: كرد يدتاك ياجتماع يها مسائل و تنش يلگلورد به دل

ن متـر  يليـو م 140معـادل   اي يـره ذخ يتآنان باعث شد تا ظرف يرمس ييرتردد و عدم تغ يبرا ييپل هوا

  .مكعب از دست برود

و  يفسودمند توصـ  ي،صحرا را با وجود اشتباهات مهندس يماحداث سد كوچك فر ي،كالنتر ييرضا

كارشناسان بـود امـا    يعو جم ياحداث سد برخالف نظر مشاوران، اهال ينكهبا وجود ا: خاطرنشان كرد

عملكـرد   يـز آن منطقـه و ن  ياراض ييارها و آب پر آب شدن چشمه يرزميني،ز يها آب يشبه جهت افزا

  .شود يم يابيسازه وجود آن مثبت ارز آبخيزداري

افتاده مثبت بـرآورد   يانحفظ حجم آب به جر يبلكه برا يالبمهار س ياحداث سد را نه تنها برا وي

ـ : را ندارنـد گفـت   يلما توان انتقال آب س يها كانال ينكها يانكرد و با ب  500 يـر اخ يالباوج سـ  يدب

حجـم آب   ينبنابرا. درصد آن را ندارند 5ما توان انتقال  يها كانال ترين يبود كه قو يهكعب بر ثانمترم

  .كرد يآب بندان مهار و جمع آور يلهبه وس توان يرا نم يالبس
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  شود؟ يم ينمازندران چگونه تأم يآب امنيت

احـداث سـد   : گفـت  نـور مازنـدران   يامدانشگاه پ يعلم يئتعضو ه ينشست بابك مؤمن ينادامه ا در

 يضـرورت  ينـه از دو گز يكـي بـه   يشترتوجه ب يآب بندان نداشته و نگاه الزام آور برا يايبا اح يمنافات

 يم،نكنـ  ركـز راهكار تم يك يو رو يمنگر داشته باش يكپارچهو  يدارپا يتيفعال يمچنانچه بخواه. ندارد

  .يمچرا سد نسازكه استعداد سد وجود دارد  ييمناسب بوده و در جا ينههر دو گز

عمـده  : خاطرنشـان كـرد   يـر، سـال اخ  30 يهـا  بـارش  يزگذشـته و آنـال   يهـا  با استناد به پژوهش وي

تنهـا در چنـد    يـز ها در دشت بـوده و اسـتعداد سـد ن    بارش يمكان يعمازندران و حجم توز يها بارش

  .دارد يهتوج يتوسعه و كارشناس يهمنطقه استان بر پا

بـه تلفـات فـراوان آب در     يم،آب بندان ها متوقف بشـو  يدر تكنولوژ يستنقرار  ينكها يانبا ب مؤمني

 يينپـا  يارمازنـدران بسـ   يهـا  آب در دشت يساز يرهتوان ذخ: مازندران اشاره كرد و افزود يها دشت

دشـت و   رآب را د يماگـر بتـوان   ينبنـابرا  افتد يها در دشت اتفاق م عمده بارش ينبوده است و همچن

  .خواهد شد ينتأم يزاستان ن يآب يتامن يمكن يساز يرهذخ ييروستا يمنابع آب

اشـتباهات   يـانگر ب يخو تـار  يسـتند فاقد خطا ن يمهندس يها مانند اكثر سازه يزسدها ن ينكها يانبا ب وي

 ي،در تنش خشكسال شود ياحداث م يسد يوقت: اشاره و عنوان كرد يهاروم ياچهاست به مشكالت در

 يندهو زا وريانتاالب جازم. آب الزم وجود ندارد ينتأم يبرا يفته و منبعها از دست ر از تاالب يبخش

  .است يمهندس يبارز خطا يها رود نمونه

اسـت، بـه    يفضـع  يرانيانا يخيحافظه تار ينكهنور با اشاره به ا يامدانشگاه پ يگروه كشاورز استاديار

 ياز سـو  يجانيه يماتتصم و ينشب: اشاره و خاطرنشان كرد يت،از طرح كنترل جمع يمشكالت ناش

قهرمـان   سـدها سابقه  يب يلس يكباشد؛ با  ينگونها يدنبا ياست اما نگاه فن يرفتنيمردم و در جامعه پذ

. شـوند  يمـ  يبمتهم شده و تخر يو با خشكسال گيرد يمحسوب شده و احداث آنان در دستور قرار م
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  .د بودعلم و دانش نخواه يهبر پا يو كارشناس ينگاه از منظر فن ينا

 يـن ا يـد بـا احـداث سـدها نبا    ينكـه ا يـان جامعه سـخن گفـت و بـا ب    يو روان يشغل يتاز امن مؤمني

سد بدون در نظـر   يكاعتبار  يدرصد 100 يصتخص: كرد يحتصر يرد،موضوعات تحت شعاع قرار گ

از  يبخشـ  ييجابـه جـا   يبـرا  ينسكاحداث سد ف يادست آن  يينمناطق پا يكشاورز يتگرفتن وضع

  .ندارد ينيجز توسعه شهرنش يفياستان مازندران تعر يياجغراف

درصد  70بودند و اكنون  يناستان مازندران روستانش يتدرصد جمع 70تا  60 يزمان ينكها يانبا ب وي

 ينينشـ  يـال تـاوان و  يـد با يچرا كشاورز مازنـدران : كرد يحوجود دارد، تصر ينو خوش نش ينشهرنش

و  يدر چـارچوب اجتمـاع   يـد شود با يناست منابع آب شرب تأم را بدهد و اگر قرار يگرد يها استان

  .يردمخصوص به خود صورت گ ياقتصاد

 80بر مصرف  يمبن يرووزارت ن ينور مازندران با انتقاد از ارائه آمارها يامدانشگاه پ يعلم يئته عضو

ا تلفـات  كـرده و چـر   يريگ را اندازه يزانم ينا يچه كس: كرد يدتاك ي،آب در بخش كشاورز يدرصد

 كـل مقـدار   يادعا حاصل جمع مصرف شرب و صنعت منها يندر واقع ا. محاسبه نشده است يستمس

به طور مجـزا مـورد محاسـبه     يگستردگ يلبه دل يمصرف آب است و تاكنون مصرف بخش كشاورز

  .قرار نگرفته است

و  يو ارزش اقتصـاد  يموضوع سد و آب بندان از نگاه كارشناسـ  2به هر  يدبا ينكهبر ا يدبا تاك مؤمني

 يدارا يآب بندان زمـان : برشمرد ينگونهبندان مناسب را ا آب يكتوجه كرد، مشخصات  يستيز يطمح

كه عالوه  يداشته باشد، سازوكار يمانند سد خاك يليكرده و شما يداپ يا سازه يتاست كه هو يتاهم

  .شده باشد يساز يوارهدمتر بوده و  4عمق حدود  يآب، دارا يرهو ذخ يجمع آور ي،بر بازچرخان

خاص خـود را   يايگاه چند منظوره آب مزا يرهها بواسطه ذخ آب بندان ياياح ينكهبر ا يدبا تاك مؤمني

اما توسـعه آب بنـدان    يمندار يارفعال استان در اخت يها از حجم آب بندان يقيآمار دق: دارد اضافه كرد
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در اسـتان خواهـد    فيدكرده چراكه به مصرف م نيجامعه را تأم يروان يتآنها امن يايو اح يها، بهساز

  .يدانجام

مازنـدران سـبب شـده تـا      يـاي جفراف ينكهرا مطرح كرد و با اشاره به ا يدر سدساز گاه يهواژه تگ وي،

اما مازندران  يستن يگرد يها هدف ما خشك شدن استان: استان باشد، افزود يكوهستان در نقاط مرز

هزار متـر   7 انكشاورز در مازندر يك ينزم يتمالك. ها را بپردازد تاناس يرسا ينيتاوان خوش نش يدنبا

 ينكـه را تنها بخـاطر ا  يزندگ ينحال ما ا كند، يم ينخانوار را تأم يك يزندگ يزان،م ينمربع بوده كه ا

  .ندارد يهو توج يستقابل درك ن يم،خود آب شرب ندارد معلق كن ياليدر و يربوميغ يفرد

اسـتان مازنـدران    يكشمكش، بحث و تبادل نظر بر سر حفظ و حراست از منابع آباستاد دانشگاه،  اين

ـ  يريتو مجموعه تحت مد يوزارت جهاد كشاورز يرا در مقابل كاهل كـرد و   يفتوصـ  يجـه نت يآن ب

فاجعـه   يكـاربر  ييراتو اعمال تغ يدر عدم حفظ اراض يمجموعه جهاد كشاورز يسهل انگار: گفت

ـ    يبرا يشمندانت كارشناسان و اندو رغب يلعدم تما سبببار،   يمداخله در امور حفاظـت از منـابع آب

  .شده است

  مازندران يسناخبرنگاران ا يتيعنا يهو راض يسادات يدنو يداز س گزارش
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خبرگزاري اقتصاد نيـوز   - شده است؟ يشتركشور نسبت به سال گذشته چند درصد ب يسدها يورود

  15/02/1398مورخ 

  

مهرمـاه   يكشور از ابتـدا  يها آب به سد يدهد كه ورود يسدها نشان م يتوضع ينآخر: يوزن اقتصاد

 297ال گذشـته  كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـ     يدهمترمكعب رس يلياردم 64.08سال گذشته تاكنون به 

  .درصد رشد داشته است

تاكنون بـه   يجار يسال آب يكشور از ابتدا هاي يبارندگ يزانم يزان،به نقل از م يوزگزارش اقتصاد ن به

درصد  129مدت مشابه سال گذشته ) يليمترم 139(با  يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهرس يليمترم 319

  .داشته است يشدرصد افزا 45لندمدت مدت متوسط ب) يليمترم 219(با  يسهو در مقا

خـود را   يـر قرن اخ يمن يسال آب ينتر موجب شده است تا كشور ما پربارش ها يبارندگ يشيافزا روند

كشـور هـم فراتـر     يرسال اخ 50 يانگينكشور از مدت م يها استان يتمام يتجربه كند و حجم بارندگ

  .برود

را تجربـه   يمناسـب  ياربسـ  يتوضع يجار يسال آب مناسب هاي يبارندگ يرتحت تاث يزكشور ن هاي سد

 64.08مهرماه سـال گذشـته تـاكنون بـه      يكشور از ابتدا يها آب به سد يكه ورود يبه طور كنند يم

مدت مشابه سـال   يمترمكعب يلياردم 16.15 يبا ورود يسهرقم در مقا ينكه ا يده،مترمكعب رس يلياردم

  .داشته است يشدرصد افزا 297گذشته 

 74.39نسبت به سال گذشـته بـه    يدرصد 60كشور با رشد  يها آب سد يرهذخ يزانل حاضر محا در

 يـزان م. پر شده اسـت  يزكشور ن يها مخزن سد يتدرصد از ظرف 79است و  يدهمترمكعب رس يلياردم

امـر   يناست كه همـ  يدهمترمكعب رس يلياردم 44.31به  يدرصد 202 يشبا افزا يزها ن از سد يخروج

  .دهد يرا م يمناسب ياربس يزراعسال  يدنو
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سـد   83سـد مهـم كشـور حـدود      178 يانباعث شده است تا از م يجار يمناسب سال آب هاي بارش

درصد پـر   100تا  90 ينب شوند يكشور را شامل م يها كل مخازن سد يتدرصد از ظرف 59بزرگ كه 

  .شده باشند

حوضـه   يهـا  درصد مخـازن سـد   78فارس،  يجخل يزحوضه آبر يها درصد مخازن سد 92اكنون  هم

 يهـا  درصـد مخـازن سـد    61هـامون،   يـز حوضـه آبر  يها درصد مخازن سد 70 يه،اروم ياچهدر يزآبر

پـر   يـز سـرخس ن  يـز حوضـه آبر  يها درصد مخازن سد 56و  يخزر و مركز يايدر يزآبر يها حوضه

  .است

اسـتان   يهـا  است تا سد موجب شده يرمناسب چندماه اخ يها در كنار بارش ماه ينفرورد هاي سيالب

 ياسـتان از ابتـدا   يها به سد يكه ورود يبه طور يرند؛قرار گ يمطلوب ياربس يتدر وضع يزخوزستان ن

 چنـين رقم سال گذشـته در   ينا. است يدهمترمكعب رس يلياردم 37.5تاكنون به حدود  يجار يسال آب

  .مترمكعب بوده است يلياردتنها هفت م يزمان

استان بـا   يها خوزستان پر است و آب موجود در مخزن سد يها مخازن سد درصد 94حال حاضر  در

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 23از  يشنسبت به سال قبل به ب يدرصد 74 يشافزا
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خبرگــزاري ايلنــا مــورخ  - اســتان تهــران يبــه مخــازن ســدها يورود يدرصــد 95 يشافــزا

15/02/1398  

  

اسـتان   يها بارش يدرصد 107تهران با اشاره به رشد  يا آب منطقه يو برقاب يآب يساتدفتر تاس مدير

ـ    هاي يبارندگ يدر پ: تهران نسبت به سال گذشته، گفت بـه   يورود يـزان م يجـار  يمناسـب سـال آب

نسبت به سال گذشته بـه   يدرصد 95تاكنون با رشد  يسال آب ين تهران از ابتداپنجگانه استا يسدها

  .است يدهمترمكعب رس يليونم 157و  يلياردم يكاز  يشب

 هـاي  يبارندگ يزانم: مطلب افزود ينا يانبا ب "ياريشهر ينمحمدحس" يرو،از وزارت ن يلناگزارش ا به

 متـر  يليم 176با  يسهرقم در مقا ينبوده است كه ا متر يليم 364تاكنون  يسال آب ياستان تهران از ابتدا

 يشدرصد افـزا  56و  107شاهد حدود  يبمدت متوسط بلندمدت، به ترت متر يليم 233سال گذشته و 

  .است يافته

  
و  يلياردم يكاز  يشتاكنون را ب يجار يسال آب يپنجگانه استان از ابتدا يبه سدها يورود يزانم وي
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متـر مكعـب    يليونم 592رقم در مدت مشابه سال گذشته  ينا: ب دانست و افزودمترمكع يليونم 157

  .داشته است يشمخازن نسبت به سال گذشته افزا يدرصد ورود 95بوده كه 

استان تهـران   يمخازن سدها يتتهران به وضع يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب يساتدفتر تاس مدير

 905بـه  ) الر، ماملو و طالقـان  يركبير،ام يان،لت(استان يدهاآب موجود در مخزن س: اشاره كرد و افزود

 يشافـزا  بمترمكعـ  يليـون م 235با سال گذشته  يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهمترمكعب رس يليونم

  .است يافته

آب رهـا شـده از   : صورت گرفته در مخـازن سـدها، گفـت    يريتو مد يبا اشاره به رهاساز شهرياري

دسـت سـدها و    يينپـا  يطچرا كه با توجه به شرا رود؛ يبه هدر نم  يطياشر يچتهران تحت ه يسدها

آبخـوان و   يـه آب به منظـور تغذ  يزانم ينا يعتامناطق طب يندر ا يمصنوع يهتغذ يها احداث حوضچه

  .گيرد يمورد استفاده قرار م يرزمينيز يها آب يبخش دلتعا

 يسازمان هواشناسـ  بيني يشبا اشاره به پ تهران يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب يساتدفتر تاس مدير

ـ : خاطرنشان كرد اسـت كـه در    يـن از ا يحـاك  يـر خـرداد و ت  يبهشـت، انحـراف بـارش ارد   بينـي  يشپ

بلنـد مـدت    يـانگين بـا م  يسـه هـا در مقا  بـارش  يدرصـد  25 يشاستان شاهد افـزا  يبرا ماه يبهشتارد

  .شركت قرار دارد ينا يامه عملكردتهران در برن يمخازن سدها يريتبود كه مد يمخواه ها ندگيبار
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  15/02/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  - كشور خارج شد هاي ينتر از فهرست پربارش گيالن

  

ـ در سال  دهد، يكشور نشان م يآمار بارندگ جديدترين بـارش در اسـتان    يـزان م يشـترين ب يجـار  يآب

گذشــته، از فهرســت  يهــا متفــاوت بــا ســال يدر رونــد يالنو اســتان گــ يدهلرســتان بــه ثبــت رســ

  .خارج شده است ها ينتر پربارش

اسـتان   يجـار  يها، در سال آب استان يتجمع يبر اساس گزارش بارندگ يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

 يـب ترت بـه  متـر  يلـي م 91.7و بلوچستان با  يستانو استان س يبارندگ متر يليم 143و  هزار يكلرستان با 

  .شوند يكشور محسوب م يها استان ينتر بارش و كم ينتر پربارش

كشور كنار رفته و پس  يها استان ينتر ها از فهرست پربارش پس از سال يالناساس، استان گ ينهم بر

 966بـا   يـاري بخت و و چهارمحـال  متـر  يلـي م 12 هـزار  يكبا  دبويراحم و يلويهكهگ يها از لرستان، استان

  .ندا شده يمعرف 97-98 يكشور در سال آب يها استان ينتر ركورددار پربارش متر، يليم

 143.27بـا   يو خراسـان جنـوب   متـر  يليم 111با  يزد يها و بلوچستان، استان يستانپس از س همچنين

  .اند زارش شدهكشور گ يها استان ينتر بارش كم متر يليم

ـ   يكشـور از ابتـدا   يهـا  حجم بارش است، يگزارش حاك اين  14تـا  ) اول مهرمـاه ( 97-98 يسـال آب

 متر يليم 190از حدود  يرساله اخ 11 يانگينبا م يسهكه در مقا يدهرس متر يليم 319.3به  98 يبهشتارد

  .برخوردار بوده است يشافزا

مدت مشـابه   يط ها يبارندگ يزانكشور، م يك  درجه يزآبر يها حوضه يتجمع ياساس آمار بارندگ بر

  .گزارش شده است متر يليم 140ها  حوضه يندر ا 96-97 يسال آب

سـاله از   50بلندمدت  يانگينشده و نسبت به م يشتردرصد ب 128گذشته  يبارش، از سال آب يزانم اين

ـ  ( يـر ساله اخ 11 يانگينبا م يسهدرصد و در مقا 45 ـ   تـا  86-87 ياز سـال آب  68از ) 96-97 يسـال آب
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  .درصد رشد برخوردار بوده است

 متر، يليم 525عمان با  يايو در فارس يجخل يزبارش امسال در حوضه آبر يزانگزارش، م يناساس ا بر

 يـز آبر  حوضـه  ينتـر  اغلـب پربـارش   يـن، ا از يشكه تا پ متر يليم 485.8خزر با  يايدر يزاز حوضه آبر

  .گرفته است ييشپ شده، يكشور محسوب م ياصل

 220سـاله حـدود    50 يـانگين نسـبت بـه م   مـاه،  يبهشتارد 14از اول مهرماه تا  يآمار بارش تجمع در

  .شود يمشاهده م يشافزا متر يليم

 يـز بـارش و حوضـه آبر   متـر  يليم 525.1عمان با  يايفارس و در يجخل يزاساس، حوضه آبر ينهم بر

  درجـه  يـز آبر يهـا  حوضه يبارندگ يزانم ينو كمتر ينيشتراز ب يببه ترت متر يليم 100شرق با  يمرز

  .اند برخوردار بوده يك

ـ  يبارندگ يزانگزارش، م يناساس ا بر از  يشـتر درصـد ب  7شـرق   يدر حوضـه مـرز   يجـار  يسال آب

  .گزارش شده است يرساله اخ 50متوسط بلندمدت 



181  

 يخطـر بـرا   نـگ ؛ زقرار دارند ينرانش زم يدر معرض خطر جد يغرب يجانشهرستان آذربا 12

  15/02/1398نشريه شبزينه مورخ  - صدا درآمد مسئوالن به

  

قـرار گـرفتن در    ينو مراتع و همچنـ  ياهين پوشش گرفت يندر كنار از ب رويه يب يو چرا سالي خشك

قـرار داده   ينشش استان در معرض خطر رانش زم يفرا در رد يغرب يجانآذربا يمالياه -كمربند آلپ

 رنـد، ها قرار دا كوه يكه رو ييها ها و سنگ در ماه گذشته باعث شده كه خاك يدشد يها بارش. است

مختلـف كشـور    يبـا توجـه بـه قـرار گـرفتن روسـتاها       .باشـند  يينبه سمت پا يزشهرلحظه آماده ر

از جملـه رانـش و    هـايي  يدهها وقوع پد رودخانه يهها و حاش در دامنه كوه يغرب يجانخصوص آذربا به

بهـاره   شديد يها بارش. داشته باشد يدر پ يو ماد يانسان يرناپذ جبران يامدهايپ تواند يم ينلغزش زم

ـ  متعدد در هاي يالبو س يلو وقوع س از منـابع   يانتبـه صـ   تـوجهي  يمناطق مختلف كشور در كنار ب

قرار داده كـه   يعيطب يايبال يدر معرض خطر جد يراخ يها سال يكشور را ط زيست، يطو مح يعيطب

در  افيـايي خـاص جغر  يطشـرا  يـل به دل يغرب يجانشمال كشور از جمله آذربا يها استان يانم يندر ا

و  يعـي منـابع طب  يبتخر يلبه دل يغرب يجانآذربا. قرار دارد يعيطب هاي يدهپد ينا يبا خطر باال يستل

ـ  يچرا ي،كشاورز هاي ينمراتع به زم يلو تبد ياهيپوشش گ مراتـع و   يـت چهـار برابـر ظرف   رويـه  يب

جنـوب گلسـتان،    رسـتان، مازندران، ل يها به همراه استان هيماليا –در كمربند آلپ  يريقرارگ ينهمچن

 يعيمحدوده وسـ  يافته، بر اساس مطالعات انجام. است پذير يبآس ياررانش بس و كردستان از نظر يالما

 يه،سردشت، بوكان و تكاب، اشنو يه،سلماس، اروم ي،شوط، خو يها شهرستان ياز شهرها و روستاها

سـاز   هـا عوامـل انسـان    آن ينتـر  كه مهم يليبا توجه به عوامل و دال دژ ينمهاباد، ماكو و شاه يرانشهر،پ

 يـاي بال يباال يها عمق و خسارت. كوه قرار دارند يزشو ر ينرانش زم يمعرض خطر جد است، در

زنـگ   دهد يدر مناطق مختلف كشور رخ داد، نشان م ماه يناز آن در فرورد يدر كشور كه بخش يعيطب
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ـ  يجـان كشور از جملـه آذربا  يها از استان يليگوش خ يخب يتر هشدار خطرات بزرگ بـه صـدا    يغرب

در  يعـي طب يـاي موضـوع وقـوع بال  . يستكه فعالً گوش مسئوالن بدهكار آن ن يهشدار درآمده؛ زنگ

مختلـف وارد   يهـا  به بخش يجبران يرقابلهنگفت و غ يها بوده و ساالنه خسارت يجد ياراستان بس

  .ضرورت است يك يمل هاي يهسرما ظحف يدر راستا يعيطب يايبال بار يانلذا كاهش آثار ز سازد، يم

   

  قرار دارند ينرانش زم يدر معرض خطر جد يغرب يجانن آذرباشهرستا 12

ـ  يجـان درباره علت قرار گرفتن اسـتان آذربا  يغرب يجانبحران آذربا يريتمد مديركل  يسـت در ل يغرب

 يها در سال يمتعدد يو انسان يعيعوامل طب: در كشور گفت ينشش استان در معرض خطر رانش زم

 يرعبـاس ام. يـرد قـرار گ  ينخطر رانـش زمـ   يدر معرض جد يفعل يطموجب شده استان در شرا يراخ

و از  يسـال  خشك ينسبتاً جوان بوده و در پ سازي ينساختار زم ياستان دارا ينا كه ينا يانب اب يجعفر

 يـزان م: دام خـاك اسـتان سسـت شـده اسـت، افـزود       رويه يب يدر كنار چرا ياهيرفتن پوشش گ ينب

 ينكـه ا يانبا ب يو. مناطق كشور باالست يرنسبت به سا يناستان در بحث بحران رانش زم يريخطرپذ

قـرار   يعـي طب يو بـال  يـد تهد يناستان در معرض خطر ا ييو روستا يمختلف مناطق شهر هاي شبخ

 يـد قـرار دارنـد كـه با    يشهرستان استان در خطر باالتر 12است كه  يدر حال ينا: دارند، اظهار داشت

بـر  : اضـافه كـرد   يجعفـر . شود يشيدهاند يعيطب يو بال يدتهد ينمقابله با ا يهرچه زودتر راهكارها

مجاور شـهر شـوط، جنـوب     هاي يناز زم يعيو خاك استان محدوده وس شناسي ينمطالعات زم اساس

 يـوه، از منطقـه ز  يو بخشـ  يندر اطـراف نوشـ   يكـوچك  يـه قطور، شمال شرق و غرب سـلماس، ناح 

  .تندهس ينمستعد رانش زم يارسردشت، بوكان و تكاب بس

   

  در حال انجام است يندرباره مناطق در معرض خطر رانش زم يكارشناس مطالعات
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 يمـه خصوص در ن به ي،غرب يجاندر استان آذربا كه ينا يانبا ب يغرب يجانبحران آذربا يريتمد مديركل

بـه شـهر مـاكو و     مشـرف  يآهكـ  هـاي  يـواره د: سنگ وجود دارد، افزود يزشر يآن احتمال باال يغرب

ـ  ياز جمله مناطق دژ يناز توابع شهرستان شاه يطاس كند يروستا  يـده پد ااز استان بوده كه همواره ب

از  يدر زمـان حاضـر بخـش اعظمـ     كـه  يـن بـر ا  يـد با تأك يجعفر. هستند يبانگر به سقوط سنگ دست

گرفتـه   بر اساس مطالعـات انجـام  : و سقوط سنگ قرار دارد، گفت ينمساحت استان در خطر رانش زم

 يرانشـهر، پ يه،جنوب سرو، غـرب اشـنو   ي،شمال غرب سلماس، قوشچ يرورق،ماكو، غرب ف يشهرها

. شـوند  يمـ  يـد تهد يعـي طب يدهپد ينهستند كه با ا ييبوكان، تكاب و سردشت از جمله شهرها باد،مها

 يروسـتا  13 ينرانش زمـ  يصورت جد به كه ينبا اشاره به ا يغرب يجانبحران آذربا يريتمد يركلمد

 يروستاها بـر اسـاس مطالعـات كارشناسـ     يناز ا يمشكل تعداد ينحل ا يكرده و برا يدهداستان را ت

 يمخمـور و بلغچـ   ي،و گوگرد در خو ياكلت عل يروستاها: گفت شوند، يبه مناطق امن منتقل م شده

در معـرض   يتكاب از جمله روستاها يجالويسردشت به همراه سار يوززرد و ن يچالدران، كان يسفل

ـ   يروستاها كه ينبا اشاره به ا يو. مطالعه هستند يازمندو ن ينزم رانش يدتهد در  الغگوگرد و قاشـقا ب

واقـع در   يوهدر سردشـت و سـ   ينـه بصـره و مامـه ز   يپـاره، آبـاد در چا  در تكاب، بابل يترمكچ ي،خو

 يازمنـد و ن ييجا كه در دست جابه شوند يرا شامل م ينرانش زم يددر معرض تهد يسلماس روستاها

 شناسـي، و كار يمطالعـات  يانجام كارهـا  يازمندروستاها ن ينرفع مشكالت ا: هستند، گفت سازي يمنا

  .است يژهموقع اعتبارات و به يقروستاها به همراه تزر ينا يمشاركت مسئوالن و اهال

راسـتا   يـن در ا: است، گفت يدهدر جهان به ثبت رس يعيطب ينوع بال 47حدود  كه ينا يانبا ب جعفري

 يو. نوع آن اتفاق افتاده 25تعداد  يناست كه از ا بيني يشدر استان قابل پ يعيطب ياينوع بال 34وقوع 

 يسـرمازدگ  و ينرانـش زمـ   يل،سـ : افـزود  يسـال جـار   يدر استان ط يعيطب يايبا اشاره به وقوع بال

ن امسال است كه تـاكنو  ماه ينفرورد يدر استان ط داده يحوادث رو ينتر از مهم يمحصوالت كشاورز
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 يخسـارت مـاد   يالر يليونم 689هزار و  662 ينو رانش زم يلنداشته، اما س يدر پ يحادثه جان يچه

  .به استان وارد كرده است

   

  شده است ييشناسا يغرب يجاندر آذربا ينمورد نقشه رانش زم 600هزار و 2

 يتعـات و وضـع  مطال يندرباره آخر يغرب يجانآذربا يعيو مطالعات منابع طب ياداره مهندس كارشناس

 يناول در معرض خطر رانـش زمـ   يها جزو استان يغرب يجانآذربا: گفت يناستان در حوزه رانش زم

در استان به صدا  يصورت جد به ينزنگ هشدار رانش زم كه ينبر ا يدپاشازاده با تأك ينفرد. قرار دارد

 يو لغـزش اراضـ   ينش زمـ اول خطر و بحران ران يتاكنون در اولو استان هم ينا: درآمده است، افزود

رانـش   كـه  ينبا اشاره به ا يو. يردخصوص صورت گ يندر ا يتوجه جد يددر كشور قرار دارد كه با

شـامل   سـاني عوامـل ان : اضافه كـرد  دهد، يم يرو يعتدر طب يو انسان يعيبه دو علت عوامل طب ينزم

مراتـع توسـط    يتظرف يرابراز چهار ب يشب يچرا يعي،منابع طب رويه يب يبتخر ي،اراض يكاربر ييرتغ

 يها طرح يبر اثر اجرا ينهمچن. شود يم يررودخانه و مناطق خطرپذ يهوساز در حاش دام مازاد، ساخت

پاشـازاده بـا   . شـود  مـي  يجادا ينرانش زم... و يمخابرات يها و احداث دكل ياز جمله سدساز يعمران

در  يهـا  استان يرو سا يغرب يجانر آذرباد ينرانش زم يدعلت تهد ينتر مهم يعوامل انسان كه ينا يانب

 يداز جمله بارش شد يعيعوامل طب يدر كنار عامل انسان: است، اظهار داشت يعيطب يبال ينمعرض ا

بـا اشـاره بـه     يو. رود يمـ  ماربـه شـ   ينرانـش زمـ   يـده پد ياصل يلمتعدد از دال هاي يالبو وقوع س

منطقـه   يـن در ا يلوقـوع سـ   يبرا يعامل ها ارشب ينهرچند ا: بهاره در استان گفت يدشد هاي يبارندگ

كه مناطق مختلف و در معرض  يمرا شاهد بود ها بارش ينمتعدد در استان بر اثر ا هاي يالبنشد، اما س

  .ستقرار داده ا يجد يداستان را مورد تهد ينخطر رانش زم

و عوامـل   يل انسـان عام يوقت: گفت يغرب يجانآذربا يعيو مطالعات منابع طب ياداره مهندس كارشناس
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از كشور از جمله استان ما در معـرض خطـر    يمناطق شود يموجب م دهد، يم يدر كنار هم رو يعيطب

ـ  يجـان الزم در آذربا يـدات تمه ينهزم يندر ا يدكه با يردقرار گ ينرانش زم يبزرگ و جد  بـراي  يغرب

درباره منـاطق   يا ات گستردهمطالع كه ينپاشازاده با اشاره به ا. يرداز فاجعه بزرگ صورت گ يريجلوگ

مورد  600راستا دو هزار و  يندر ا: در استان انجام شده است، عنوان كرد يندر معرض خطر رانش زم

در صـورت ادامـه    ردموارد تا چهـار هـزار مـو    ينو ا شده ييدر استان تاكنون شناسا يننقشه رانش زم

را شـامل   ييو روسـتا  ياطق شـهر منـ  ي،كشـاورز  يگسترش داشته باشد كه اراضـ  تواند يمطالعات م

 يگـر خـاص منطقـه را از د   يدر اسـتان و توپـوگراف   يننقشـه رانـش زمـ    يـاد ز يپراكندگ يو. شود يم

ـ  يجاندر آذربا ينرانش زم يچيدهگسترده و پ هاي يژگيو اكنـون بـر اثـر     هـم : برشـمرد و گفـت   يغرب

در منـاطق   ينران رانـش زمـ  شده و هر لحظه امكان وقوع بح بهاره خاك استان اشباع يدشد يها بارش

ـ  يجانآذربا يعيو مطالعات منابع طب يكارشناس اداره مهندس. است بيني يشمختلف استان قابل پ  يغرب

در  ينزمـ  رانـش دربـاره سـرعت و وسـعت     يا مطالعات گسترده يهدانشگاه اروم يبا همكار: ادامه داد

 يـت اعتبـار مراحـل تثب   ينأمخصوص منطقه گوگرد استان در دست اجراست كه در صورت ت استان به

 بنـدي  يتدر كشور اولو ينرانش زم ياگر درباره هشدار جد: پاشازاده خاطرنشان كرد. شود يم يياجرا

تحـت پوشـش،    يلغزش به همـراه مسـاحت و اراضـ    يزانبا توجه به تعداد پراكنش و م يم،داشته باش

 يدر حال حاضر نقشه پراكنـدگ . ديرمسئوالن قرار بگ ياول توجه جد يتدر اولو يدبا يغرب يجانآذربا

 ينها ا طرح ياجرا يندر ح يياجرا يها ادارات و دستگاه يدو با شده ييشناسا يدمناطق در معرض تهد

  .مناطق را مورد توجه قرار دهند

   

  در دست انجام است ينرانش زم يدهالزم درباره مقابله با پد تمهيدات

اسـتان   يـن در ا يندرباره معضل رانش زم يزن يغرب انيجاستاندار آذربا يمعاونت امور عمران سرپرست



186  

رانش  يكاكنون فاز مطالعات ژئوتكن ماه گذشته هم يبا وقوع حوادث متعدد در كشور ط: اظهار داشت

 يمـان پ. يـرد خصوص انجـام گ  يندر ا يكل يزير و برنامه ياست بررس يازدر استان آغازشده و ن ينزم

 يبرخـ  يلگذشته به دل يها در سال: در استان گفت يننش زمرا يآرامون با هشدار نسبت به خطر جد

 يهـا  قرار داشـت، امـا بـه دنبـال بـارش      ينساز استان در معرض خطر رانش زم و انسان يعيعوامل طب

بر اساس آمار سـازمان  : ادامه داد يو. شود يم يدتهد يصورت جد مناطق پرخطر استان به ماه ينفرورد

كـه در   يبـوده و بـا اقـدامات    متـر  يلـي م 420در استان  يداز سال جدها از آغ مجموع بارش ي،هواشناس

موقع انجام شد، از بروز حوادث تلخ و وقـوع بحـران    به ها يالبها و س رواناب يتانهار و هدا يروبيال

 يتـي و تثب يشـگيرانه پ تو عـدم انجـام اقـداما    يدترشـد  يها شد، اما در صورت وقوع بارش يريجلوگ

 يآمادگ يجادآموزش در ا كه ينا يانآرامون با ب. يمتر باش سخت يامدهايمنتظر پ يدبا يندرباره رانش زم

 ينقش محور يعيو كاهش خسارات حوادث طب يسرعت امدادرسان يشافزا يي،اجرا يها دستگاه يانم

 يطاست كه با توجه بـه شـرا   زايي حوادث خسارت ينتر مهم يالبزلزله و س ين،رانش زم: دارد، گفت

و  سازد يوارد م يو جوامع انسان يدو مراكز تول ها يرساختبه ز يجد هاي يبمواره آسكشور ه يمياقل

حـوادث تلـخ   . قـرار دارنـد   يـا بال يـن ا يـد در معـرض تهد  نفـري  يليونم سه يكنزد يتدر استان جمع

 يسـال در ذهـن مـردم بـاق     يهـا  آن هنوز ادامـه دارد و سـال   يكه تبعات و خسارات ماد ماه ينفرورد

هـا   از سـال  يعـت نداده است، بلكـه خشـم طب   يرو يردو سال اخ يا يك توجهي يبر اثر بخواهد ماند، 

به مسئوالن داد  يجد يسر برآورد و هشدار باره يك به يعياز منابع طب يانتبه ص توجهي يو ب يبتخر

  .داشته باشد يدر پ ريناگوارت يامدهايپ تواند يم ها توجهي يب ينكه تداوم ا
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 ينتـر  بـارش  و بلوچسـتان كـم   يستانو س ينتر پربارش لرستان كشور؛ يها بارش يتوضع ينآخر

  15/02/1398خبرگزاري ميزان مورخ  - كشور يها استان

  

و اسـتان   يدهبارش در استان لرستان به ثبت رسـ  يزانم يشترينب يجار يدر سال آب -يزانم برگزاريخ

  .خارج شده است ها ينتر گذشته، از فهرست پربارش يها متفاوت با سال يدر روند يالنگ

س ، بر اسـا )پاون( يرووزارت ن يرسان اطالع يگاهبه نقل از پا يزانم يگروه اقتصاد خبرگزار گزارش به 

 متـر  يلـي م 143و  هـزار  يـك اسـتان لرسـتان بـا     يجار يها، در سال آب استان يتجمع يگزارش بارندگ

 تـرين  رشبـا  و كـم  ينتـر  پربـارش  يـب ترت بـه  متـر  يليم 91.7و بلوچستان با  يستانو استان س يبارندگ

  .شوند يكشور محسوب م يها استان

كشور كنار رفته و پس  يها استان ينتر رشها از فهرست پربا پس از سال يالناساس، استان گ ينهم بر

 966بـا   يـاري بخت و و چهارمحـال  متـر  يلـي م 12 هـزار  يكبا  بويراحمد و يلويهكهگ يها از لرستان، استان

  .ندا شده يمعرف 97-98 يكشور در سال آب يها استان ينتر ركورددار پربارش متر، يليم

 143.27بـا   يو خراسـان جنـوب   متـر  يليم 111 با يزد يها و بلوچستان، استان يستانپس از س همچنين

  .اند كشور گزارش شده يها استان ينتر بارش كم متر يليم

ـ   يكشـور از ابتـدا   يهـا  حجم بارش است، يگزارش حاك اين  14تـا  ) اول مهرمـاه ( 97-98 يسـال آب

 متر يليم 190از حدود  يرساله اخ 11 يانگينبا م يسهكه در مقا يدهرس متر يليم 319.3به  98 يبهشتارد

  .برخوردار بوده است يشافزا

مدت مشـابه   يط ها يبارندگ يزانكشور، م يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع ياساس آمار بارندگ بر

  .گزارش شده است متر يليم 140ها  حوضه يندر ا 96-97 يسال آب

سـاله از   50 بلندمدت يانگينشده و نسبت به م يشتردرصد ب 128گذشته  يبارش، از سال آب يزانم اين
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ـ  ( يـر ساله اخ 11 يانگينبا م يسهدرصد و در مقا 45 ـ    86-87 ياز سـال آب  68از ) 96-97 يتـا سـال آب

  .درصد رشد برخوردار بوده است

 متر، يليم 525عمان با  يايو در فارس يجخل يزبارش امسال در حوضه آبر يزانگزارش، م يناساس ا بر

 يـز حوضـه آبر  ينتـر  اغلـب پربـارش   يـن، ا از يشكه تا پ رمت يليم 485.8خزر با  يايدر يزاز حوضه آبر

  .گرفته است يشيپ شده، يكشور محسوب م ياصل

 220سـاله حـدود    50 يـانگين نسـبت بـه م   مـاه،  يبهشتارد 14از اول مهرماه تا  يآمار بارش تجمع در

  .شود يمشاهده م يشافزا متر يليم

 يـز بـارش و حوضـه آبر   متـر  يليم 525.1عمان با  يايفارس و در يجخل يزاساس، حوضه آبر ينهم بر

درجـه   يـز آبر يهـا  حوضه يبارندگ يزانم ينو كمتر يشتريناز ب يببه ترت متر يليم 100شرق با  يمرز

  .اند برخوردار بوده يك

ـ  يبارندگ يزانگزارش، م يناساس ا بر از  يشـتر درصـد ب  7شـرق   يدر حوضـه مـرز   يجـار  يسال آب

  .ده استگزارش ش يرساله اخ 50متوسط بلندمدت 
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  16/02/1398نشريه سبزينه مورخ  -ي با بارندگ يرونق كشاورز

  

وپنجـه نـرم    دسـت  يسـال  هاست بـا خشـك   ها كه سال استان يبرخ يژهو در كشور به يراخ هاي بارندگي

نقـل   به »ينهسبز«به گزارش . ها شده است شدن سدها و قنات بيراو س يسبب رونق كشاورز كنند يم

 ينـه تنهـا در اسـتان مـرز     يخـوب  ياربسـ  هاي يگذشته شاهد بارندگ يها امسال برخالف سال يرنا،از ا

 يدر بخش كشـاورز  يژهو به يآب يازهاياز ن يكه بخش مهم يمكه در سراسر كشور بود يجنوب خراسان

ـ  . كرده است ينتأم يآت يها سال يدو شا يسال جار يرا برا  ييزپـا  ياز ابتـدا  يـران در ا يآغاز سـال آب

چهارمـاه از   مسـال ا. يابد يسال بعد ادامه م يورشهر 31مهر تا  يكمكه از  يبترت يناست، به ا) مهرماه(

 يـن كـه ا  يا گونـه  از بـاران نبـود؛ بـه    يمدت خبـر  ينگذشت و در ا يجنوب در خراسان يآغاز سال آب

 يـاني پا يبه روزها 97هرچه سال . قشر كشاورز و دامدار را نگران كرده بود يژهو بهموضوع همه مردم 

فـرو   يجنوب زده خراسان ليسا بر سر مردم استان خشك يزن ياله كم قطرات رحمت كم شد يم تر يكنزد

كارشـناس  . يمبـود  يخـوب  هـايي  يدر استان شـاهد بارنـدگ   98 ينفرورد ييابتدا يو روزها ريخت يم

 متـر  يلـي م 4/132 يبهشـت نهـم ارد  يانتا پا يجار يسال آب ياز ابتدا: گفت يجنوب خراسان يهواشناس

 متر يليم 7/39تنها  ها يبارندگ يزانم يبازه زمان ينسال قبل تا ا كه يدر استان ثبت شد؛ درحال يبارندگ

ر د هـا  يبارنـدگ  يـانگين م ينهمچنـ : افـزود  يجـواد نخعـ  . است ينوع ركوردشكن يكبود كه در واقع 

 يو. دهـد  ينشـان مـ   يشدرصد افزا 28است كه تاكنون نسبت به بلندمدت  متر يليم 4/103بلندمدت 

 متـر  يليم 4/140 يركوهتر مربوط به شهرستان زم يليم 4/145با  يبترت به ها يبارندگ ترين يشب: كرد يانب

 يجنـوب  سـان خرا يكارشناس هواشناس. شهرستان طبس بوده است متر يليم 8/128و  يناتشهرستان قا

 يـانگين و نسـبت بـه م   يشافـزا  متـر  يلـي م 29تاكنون نسبت به بلندمـدت   ها يبارندگ يزانم: اظهار كرد

 ياديز يها كم و بدموقع خسارت يها بارش ذشتهگ يها سال. دهد يدرصد رشد نشان م 28بلندمدت 
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شـدن   يزاعث سـرر ب يبر رونق كشاورز ها افزون بارش  يناما امسال ا كرد؛ يوارد م يبه بخش كشاورز

گفـت اقتصـاد اسـتان     تـوان  يم يبيطور تقر به. ها شده است استان يبرخ يزداريآبخ يها سدها و سازه

ـ   واسـت   يكشاورز يهبر پا يجنوب خراسان يمرز از محـل   يـز ن يياندرصـد روسـتا   90از  يشدرآمـد ب

چنـان   ذشـته آن سال گ 20 هاي يسال است كه خشك يدر حال ينا شود؛ يم ينتأم يو دامدار يكشاورز

ها هم  و دام يكشاورز يها ها، چاه ها، قنات ها، چشمه و جان استان نفوذ كرده كه درختان، باغ يشهدر ر

. آوردنـد  يمـ  يكشاورزان بـه مشـاغل كـاذب و مهـاجرت رو     روز هآن در امان نمانده و روزب يباز آس

افـزوده   ارزش درصـد در  29در اشـتغال و   يدرصـد  31بـا سـهم    يجنـوب  خراسـان  يبخش كشـاورز 

. خود اختصاص داده است خطه از كشور را به يندر درآمد مردم ا ييسزا سهم به ي،اقتصاد هاي يتفعال

حلقه چـاه   299هزار و  رشته قنات، سه 525هزار و  شش لشام يمنبع آب 720هزار و  11حاضر  درحال

 هـاي  يسـال  اثـر خشـك  بـر   يـر اخ يها چشمه در استان وجود دارد كه در سال 149و دوهزار و  يقعم

هـر چنـد بـا بـارش بـاران و راه افتـادن       . رفته است ينمنابع خشك شده و از ب يناز ا يبخش درپي يپ

 ياستان وارد شد، امـا از سـو   يبه بخش كشاورز ير خساراتياخ يها از آن در هفته يناش هاي يالبس

 يو مهندسـ  يو امور فن آب، خاك يرمد. كرد يرينبخش را خوشحال و كامشان را ش ينفعاالن ا يگرد

قبـل   يهـا  امسال نسـبت بـه سـال    ها يبارندگ يزانم: هم گفت يجنوب خراسان يسازمان جهاد كشاورز

 500دوهزار و  يراخ هاي يبارندگ يدرپ: افزود يغالم سنمحمدح. شكر دارد يخوب بود و جا ياربس

 يانب يو. منطقه داشته است يدر رونق كشاورز ييسزا به يرشد كه تأث ياستان آبده ينرشته قنات هواب

در شهرستان طبس كه در دشت واقـع شـده خشـك     يژهو از قنوات به ياديحاضر تعداد ز درحال: كرد

آب، خـاك و   يرمـد . قنوات خواهد شـد  ينا يايسبب اح درازمدتدر  ها يشده است كه ادامه بارندگ

امسـال سـبب    هـاي  يارندگب: كرد يحتصر يجنوب خراسان يسازمان جهاد كشاورز يو مهندس يامور فن

بـه   يـاز ها ن شده و مزارع و باغ تر يطوالن شود يانجام م يكشاورز يها كه توسط چاه ياريشده مدار آب
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از  يشمدت خاموش بوده و ب يندر ا يكشاورز يها چاه يبرخ: داد دامها يو. داشته باشند يتر آب كم

در مصرف آب  يخوب ييجو خود سبب صرفه موضوع ينها نبود كه ا مزارع و باغ ياريبه آب يازن ماه يك

هم  يجنوب خراسان يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره. شده است يدر بخش كشاورز

 700تا  600در استان موجود است كه ساالنه حداقل  يحلقه چاه كشاورز رهزا اكنون حدود سه: گفت

در : پـورجعفر افـزود   يدسـعيد س. شـود  ياسـتخراج مـ   يبخـش كشـاورز   يمترمكعب آب بـرا  يليونم

شـد و   يـري صورت موقـت آبگ  كه در ارتفاعات استان بود به ييها ها و قنات چشمه يراخ هاي يبارندگ

 يتبا ظرف يسد مخزن اكنون هفت: كرد يانب يو. نگه داشته شود شخامو يكشاورز يها سبب شد چاه

 يمترمكعـب بـرا   يليـون م 7/4 يترفبا ظ ينمترمكعب در استان وجود دارد كه تنها سد نهر يليونم 58

شـركت   يبـردار  معاون حفاظت و بهره. شود يها استفاده م در دشت يرهاساز يبرا يآب شرب و مابق

تاكنون : مترمكعب عنوان كرد و گفت يليونم 260مخازن استان را  سريك يجنوب خراسان يا آب منطقه

درصـد در   50حـداقل   يه و از طرفـ شد يساز در استان هوشمند يحلقه چاه كشاورز 800و  هزار يك

 يمدر استان داشته باشـ  يهر چقدر هم كه بارندگ: كرد يدتأك يو. شده است ييمصرف آب صرفه جو

مـردم و كشـاورزان ماننـد     يملذا تقاضا دار گردد؛ يبرنم يروند قبل به يرزمينيآب ز يها سفره يتوضع

هم بـا   يجنوب خراسان ين جهاد كشاورزسازما يسرئ. را در دستور خود قرار دهند ييجو گذشته صرفه

: است، گفـت  يمحصوالت كشاورز يدعوامل مؤثر بر تول ينتر از مهم يكي يمياقل يتوضع كه ينا يانب

مؤثر بر مقدار رطوبت قابـل اسـتفاده    يفاكتورها ينتر از مهم يكي يبارندگ قليمي،ا يپارامترها يندر ب

را بـر   يرنقش و تأث ترين يشب يبارندگ كه ينا يانبا ب يغالمرضا قوس. محصول است يدتول يزانو م ياهگ

هـم   يبارنـدگ  ييـرات نسـبت بـه تغ   يبخش كشاورز: دارد، افزود يمحصوالت كشاورز يدتول يشافزا

هم پـراكنش خـوب، بـه     يامسال دارا هاي يبارندگ: كرد يانب يو. است تر پذير يبهم آس وتر  حساس

مـؤثر بـود و    ييزهو كشت پا يمحصوالت زراع يژهو به ياهگ يو در زمان مناسب بود كه برا يكاف يزانم
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بـا   يجنـوب  خراسـان  يسازمان جهاد كشـاورز  يسرئ. داشتند يبهره را از بارندگ ترين يشب ييزهكشت پا

در درجه نخسـت  : است، عنوان كرد يمكشت د يراستان ز يهزار هكتار از اراض 10از  يشب كه ينا بيان

محصوالت  يدتول يشعامل سبب افزا يننشود ا يآب و كم يتنش خشك دچار ياهسبب شد گ ها يبارندگ

 سـبب  هـا  يالبو سـ  يراخ هاي يبارندگ ياز طرف: شد يادآور يو. ازجمله گندم و جو شد ييزهكشت پا

 يـد تأك يقوسـ . بوده است يرگذارتأث ياهانگ يازآب مورد ن ينقنوات شد كه باز هم در تأم يبرخ يآبده

شـده   ياز حد خاك كشـاورز  يشب يسال گذشته سبب شور 20 هاي يسال ككه خش  ييجا از آن: كرد

 يو. آن كاسـته شـود   يشسته شده و از شور ياديتا حد ز يامسال سبب شد اراض هاي ياست بارندگ

 ييسبب آب شـو  ها يكرده بود؛ اما بارندگ يجادا ياهانگ يبرا هايي يتخاك محدود يشور: اضافه كرد

به  يرينبا آب ش تواند يم ياهبود خارج شد؛ لذا گ ياهگ يشهده طوقه و ركه در محدو يمزارع شد و نمك

  .خود ادامه دهد ياتح
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  16/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - دارند  يژهو حساسيت يه اروم  ياچهبه در  مردم  :يريجهانگ

  

بود و مـردم   يكننده ا يينكار مهم و تع يهاروم ياچهدر يتبهبود وضع: جمهور گفت يساول رئ معاون

سراسر كشور و به خصوص مردم شـمال غـرب كشـور همـواره نسـبت بـه سرنوشـت ايـن درياچـه          

  .حساسيت ويژه اي داشته و دارند

عصر امـروز   يهاروم ياچهنجات در يجلسه كارگروه مل زدهمينيابه نقل از فارس، » تابناك«گزارش  به

  .جمهور برگزار شد يسمعاون اول رئ ياستبه ر) دوشنبه(

 يـه اروم ياچـه در يـاء اح يجلسه با اشاره به اقدامات خوب انجام شـده بـرا   يندر ا يريجهانگ اسحاق

سر كشور و به خصـوص  بود و مردم سرا يكننده ا يينكار مهم و تع ياچهدر ينا يتبهبود وضع: گفت

  .داشته و دارند يا يژهو يتحساس ياچهدر ينمردم شمال غرب كشور همواره نسبت به سرنوشت ا

 يتبا وجود همه محـدود : شد و خاطرنشان كرد يادآوريمنابع بودجه دولت را  يتمحدود جهانگيري

  .مواجه شود يبا كند يهاروم ياچهنجات در يطرح ها و برنامه ها يكه روند اجرا يماجازه ده يدها نبا

و سازمان برنامـه و بودجـه خواسـت     يهاروم ياچهدر يايستاد اح يرخانهجمهور از دب يساول رئ معاون

و  ينتـدو  يهاروم ياچهنجات در يجهت استمرار طرح ها يازمورد ن يمنابع مال ينتأم يبرا ييراهكارها

  .تداوم داشته باشد يزن 98در سال  ياچهدر يننجات ا يتا برنامه ها يانديشندب يريتداب

اسـتان خاطرنشـان    يـن ا يلبا اشاره به سخنان استاندار كردستان در خصوص مسا ينهمچن جهانگيري

اسـتان   يـن مـردم ا  يمبگـذار  يـد مورد توجه دولت بوده است و نبا يشهاستان كردستان هم يلمسا: كرد

خـوب دولـت بـه     يكارهـا  يماجازه دهـ  يدنبا. دارد ياحساس كنند كه دولت نسبت به آنها كم توجه

  .كنند يفخواهند دولت را تضع يدهد كه م يكوچك بهانه به دست كسان يضعف ها يبرخ رخاط

ـ    ينكـه جلسه با اشاره بـه ا  يندر ا يزن يستز يطسازمان حفاظت مح رييس هـزار   7از  يشتـا كنـون ب
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 يـه اروم اچـه يطـرح نجـات در  : شـده، گفـت   يگذار يهسرما يهاروم ياچهدر ياياح يتومان برا يلياردم

منطقه  ينو نشاط در مردم ا يدموجب ام ياچهدر ينا يتداشته و بهبود وضع يشرفتدرصد پ 80حدود 

  .است دهش

حضـور   يـز و كردسـتان ن  يشـرق  يجـان آذربا ي،غرب يجاناستانداران آذربا يرو،ن يرجلسه كه وز ينا در

طـرح   يـاتي از برنامه عمل يگزارش يه،اروم ياچهدر يايستاد اح يقو تلف يزيدفتر برنامه ر يرداشتند، مد

  .ارائه كرد 98در سال  ياچهدر يننجات ا

با توجه بـه  : گفت يده،رس يدر حال حاضر به تراز مطلوب يهاروم ياچهدر يتوضع ينكهبا اشاره به ا وي

 ياچـه خوشبختانه رونـد در  يه،اروم ياچهو اقدامات صورت گرفته در جهت نجات در يراخ يبارش ها

  .دامه داردا ياءبه سمت اح

و  ياچـه حوضـه بـه در   يورود روان آب هـا  يلتسـه  ياچه،در يبرا يدآب از منابع جد ينتام تجريشي

ـ  يرا از جمله برنامـه هـا   يهاروم ياچهدر يزدر مصارف آب در حوضه آبر ييصرفه جو  يرو بـرا  يشپ

و  يـرو ن برداشت از منابع آب توسـط وزارت  يريتمد 98در سال : برشمرد و افزود ياچهدر يننجات ا

دنبـال   يـه اروم ياچـه در يـاي كمـك بـه اح   يدر راستا يوزارت جهاد كشاورز يمصرف از سو شكاه

  .خواهد شد

تـراز   ييـرات و تغ يـز بارش در حوضـه آبر  يزانم يسهدر خصوص مقا يحاتيبه ارائه توض ينهمچن وي

مشـابه   يختـار نسبت بـه   يبهشتارد 12 يخدر تار يهاروم ياچهتراز در: پرداخت و گفت يهاروم ياچهدر

 يـاء فـاز دوم مرحلـه اح   يرود پـس از اجـرا   يداشته است و انتظار مـ  يشمتر افزا يسانت 88سال قبل 

  .يمباش ياچهتراز در يمتر يك يششاهد افزا يهاروم ياچهدر

 يهو انتقـال پسـاب تصـف    يهاروم ياچهبه در يلوهانتقال آب از رودخانه زاب و سد س ينهمچن تجريشي

منـابع آب   ينطرح تام يرا از پروژه ها يهاروم ياچهبه در يهو شهر اروم يزر تبرفاضالب شه يخانه ها
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پـروژه هـا،    اين يازاعتبار مورد ن يندر صورت تام: عنوان كرد و گفت يهاروم ياچهدر ياءاح يبرا يدجد

  .سرعت خواهد گرفت يهاروم ياچهدر ياءروند اح

 يجلسـه هـر كـدام در سـخنان     يـن در ا يـز ان نو كردسـت  يشرق يجانآذربا ي،غرب يجانآذربا استانداران

برنامـه   يحارائه كردنـد و بـه تشـر    يهاروم ياچهنجات در ياز اقدامات صورت گرفته در راستا يگزارش

  .پرداختند يهارو ياچهدر ياستان خود برا يآت يها

را  يياراهكارهـ  يـه اروم ياچهدر ياءستاد اح يرخانهجلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه و دب ينا در

  .كنند ينتدو يهاروم ياچهدر ياءاح يجهت استمرار طرح ها يمنابع مال ينتام يبرا

  



196  

  17/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يابد ادامه  98در سال  يهاروم ياچهنجات در: يريجهانگ

  

بـا اشـاره بـه     يـه اروم ياچـه نجـات در  يجلسه كارگروه ملـ  يازدهميندر  يجمهور يساول رئ معاون

و  يـا سـتاد اح  يرخانهاز دب ييخواستار ارائه راهكارها ياچه،مردم نسبت به سرنوشت در يژهو يتحساس

  .شد 98در سال  يهتداوم طرح نجات اروم يسازمان برنامه و بودجه برا يزن

نجات  يجلسه كارگروه مل يازدهمين ي،جمهور يسمعاون اول رئ يخبر يگاهاز پا» تابناك«گزارش  به

ـ    »يرياسحاق جهانگ« ياستبه ر) دوشنبه(عصر امروز  يهاروم ياچهدر  يسبرگزار شـد و معـاون اول رئ

بهبـود  : افزود يهاروم ياچهدر ياياح يجلسه با اشاره به اقدامات خوب انجام شده برا يندر ا يجمهور

بود و مردم سراسر كشور و به خصوص مـردم شـمال    يكننده ا يينكار مهم و تع ياچهدر ينا يتوضع

  .دارند يا يژهو يتحساس ياچهدر ينغرب كشور همواره نسبت به سرنوشت ا

 يتبا وجود همه محـدود : شد و خاطرنشان كرد يادآوريمنابع بودجه دولت را  يتمحدود جهانگيري

  .مواجه شود يبا كند يهاروم ياچهنجات در يطرح ها و برنامه ها يكه روند اجرا مياجازه ده يدها نبا

و سازمان برنامه و بودجـه   يهاروم ياچهدر يايستاد اح يرخانهاز دب يجمهور يسادامه معاون اول رئ در

 يـه اروم ياچـه نجات در يجهت استمرار طرح ها يازموردن يمنابع مال ينتأم يبرا ييخواست راهكارها

  .داشته باشد اومتد يزن 98در سال  ياچهدر يننجات ا يتا برنامه ها يانديشندب يريكنند و تداب ينتدو

 يليـارد از هفت هزار م يشتاكنون ب ينكهجلسه با اشاره به ا يندر ا يزن يستز يطسازمان حفاظت مح رييس

 80حـدود   يهاروم ياچهطرح نجات در: شده است، گفت يگذار يهسرما يهاروم ياچهدر ياياح يتومان برا

  .شده است طقهمن ينو نشاط در مردم ا يدموجب ام ياچهدر ينا يتداشته و بهبود وضع يشرفتدرصد پ

حضـور   يـز و كردسـتان ن  يشـرق  يجـان آذربا ي،غرب يجاناستانداران آذربا يرو،ن يرجلسه كه وز ينا در

طـرح   يـاتي از برنامه عمل يارشگز يه،اروم ياچهدر يايستاد اح يقو تلف يزيدفتر برنامه ر يرداشتند، مد

  .ارائه كرد 98در سال  ياچهدر يننجات ا

بـا  : اسـت، گفـت   يدهرسـ  يدرحال حاضر به تراز مطلوب يهاروم ياچهدر يتوضع ينكهبا اشاره به ا وي
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خوشبختانه رونـد   يه،اروم ياچهو اقدامات صورت گرفته در جهت نجات در يراخ يتوجه به بارش ها

  .دامه داردا ياءبه سمت اح ياچهدر

و  ياچهحوضه به در يورود روان آب ها يلتسه ياچه،در يبرا يدآب از منابع جد ينتام »يشيتجر مسعود«

نجـات   يرو برا يشپ يرا از جمله برنامه ها يهاروم ياچهدر يزدر مصارف آب در حوضه آبر ييصرفه جو

رو و كـاهش  يـ سـط وزارت ن برداشـت از منـابع آب تو   يريتمد 98در سال : برشمرد و افزود ياچهدر ينا

  .دنبال خواهد شد يهاروم ياچهدر يايكمك به اح يدر راستا يوزارت جهاد كشارز يمصرف از سو

تـراز   ييـرات و تغ يـز بـارش در حوضـه آبر   يزانم يسهدرخصوص مقا يحاتيبه ارائه توض ينهمچن وي

مشـابه   يخبت بـه تـار  نس يبهشتارد 12 يخدر تار يهاروم ياچهتراز در: پرداخت و گفت يهاروم ياچهدر

 يـاء فـاز دوم مرحلـه اح   يرود پـس از اجـرا   يداشته است و انتظار مـ  يشمتر افزا يسانت 88سال قبل 

  .يمباش ياچهتراز در يمتر يك يششاهد افزا يهاروم درياچه

 يهو انتقال پساب تصف يهاروم ياچهبه در »يلوهس«و سد » زاب«انتقال آب از رودخانه  ينهمچن تجريشي

منـابع آب   ينطرح تام يرا از پروژه ها يهاروم ياچهبه در يهو شهر اروم يزفاضالب شهر تبر يخانه ها

پروژه هـا،   ينا يازاعتبار مورد ن يندر صورت تام: عنوان كرد و گفت يهاروم ياچهدر ياياح يبرا يدجد

  .سرعت خواهد گرفت يهاروم ياچهدر يايروند اح

 يجلسـه هـر كـدام در سـخنان     يـن در ا يـز و كردسـتان ن  يقشر يجانآذربا ي،غرب يجانآذربا استانداران

 يحارائـه كردنـد و بـه تشـر     يـه اروم ياچـه نجـات در  ياز اقدامات صـورت گرفتـه در راسـتا    يگزارش

  .پرداختند يهاروم ياچهدر ياستان خود برا يآت يها برنامه

را  ييراهكارهـا  يهمارو ياچهدر يايستاد اح يرخانهجلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه و دب ينا در

  .كنند ينتدو يااح يجهت استمرار طرح ها يمنابع مال ينتام يبرا
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  18/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يافت درصد كاهش  60تاالب ها  يمساحت خشك

  

بـارش   ينكـه ا يـان با ب يستز يطسازمان حفاظت مح يتاالب يها يستمدفتر اكوس يرمد - يرناا - مهاباد

نشـان   يمـاهواره ا  يرتصاو يبررس: بود، گفت ياتيح يارتاالب ها بس ياياح يدر كشور برا يراخ يها

  .است يدهدرصد رس 22به  55درصد كاهش از  60تاالب ها با  يدهد مساحت خشك يم

  

  يافتدرصد كاهش  60تاالب ها  يخشك مساحت

ـ : افـزود  يرنـا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يميباقرزاده كر مسعود  45از بـارش هـا    يشپ

  .كمتر شده است يارهم اكنون بس يزانم يندرصد خشك شده بود كه ا 90تا  10 ينتاالب مهم كشور ب

و شـادگان   يمو، هـورالعظ مهم كشور از جملـه مهـارل   ياز تاالب ها ياريهم اكنون بس: اضافه كرد وي

 يدهدرصـد رسـ   40به  يزآب تاالب هامون ن يزانو م يريو آبگ ياها به طور كامل اح يبارندگ ينبراثر ا

  .است

بـر  : كرد ياندرصد آب برخوردار شده است، ب 40تا  30از  يزن يانتاالب جازمور ينكها يانزاده با ب باقر

گـرد و غبـار شـده بـود،      يدور كامل خشك و كانون تولكه به ط يزقم ن يها تاالب ها يبارندگ يناثر ا

  .يمتاالب ها هست يندر ا يزشده و شاهد حضور پرندگان ن يااح

 يـزان م: گذاشته است، ادامـه داد  يهاروم ياچهدر يرا بر رو يرتاث يشترينبارش ها ب ينا ينكها يانبا ب وي

 يشمترمكعـب افـزا   يليـارد م 2از  يشهم اكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ب يهاروم ياچهآب در

 ياچـه در يـن ا يآب ازامر باعث شده تا تر يناست كه ا يدهمترمكعب رس يليارداز چهار م يشو به ب يافته

  .متر برسد يسانت 70متر و  271و  يكهزاربه 

جالـب و   ياراز اتفاقـات بسـ  : گفـت  يسـت ز يطسازمان حفاظت محـ  يتاالب يها يستمدفتر اكوس مدير
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حل شدن نمك هـا در عمـق آن اسـت كـه براسـاس عمـق        ياچهدر ينحجم آب ا يشاباارزش در افز

  . است يدهمتر رس يسانت 30از  يشبه ب يزانم ينانجام شده ا يها يسنج

شـرب،   يبخـش هـا   يآب موجـود در كشـور بـرا    يـد، وام يراز دولت تدب يشپ: اظهار داشت باقرزاده

 يـت آن هـم بـا اولو   يستز يطحقابه مح يازدهماما در دولت  يافت يم يصو صنعت تخص يكشاورز

 يسـت ز يطحفظ محـ  يتدولت نسبت به اهم يشد كه نشان از آگاه يينبعد از آب شرب تع يعنيدوم 

  . دارد

 يريتها به مـد  تاالب يايبر اختصاص اعتبار مربوط به اح ياخبار مبن يدر خصوص برخ ينهمچن وي

 يطيشـرا  ينها در چن تاالب يراز يستن يتدرس يمتصم ينا: اضافه كرد ياسالم يدر مجلس شورا يلس

توانـد   يم ماقدا يندارند كه ا يااح يها برنامه يو اجرا يريتبه مد يازها وارد شده است، ن كه آب به آن

گذشـته   يموخـ  يتبه وضع يطبرنامه ها وارد ساخته و دوباره شرا ينبه روند ا يريلطمات جبران ناپذ

  .بازخواهد گشت

هكتار در كشور وجود دارد  يليونتاالب شناسنامه دار به مساحت سه م 105ون هم اكن يرناگزارش ا به

رامسـر بـه    يونكنوانسـ  يجهان يتداشته و در سا يجهان يارهايتاالب ارزش و مع 25تعداد  ينكه از ا

  .است يدهثبت رس

 ياآب، ارزش هـ  ينها، كنترل گرد و غبار، تـام  يندهجذب آال ي،و خشكسال يالبغذا، كنترل س تامين

از  يهـا و تفـرج و گردشـگر    يمخـرده اقلـ   يلتعد يستي،هوا، تنوع ز يكربن، پاكساز يرهذخ ي،فرهنگ

  .با ارزش است يبوم ها يستز ينا يايجمله مزا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - درصد رشد كرد126كشور  يبارش ها ي؛ ميزانجار يسال آب ياز ابتدا

18/02/1398  

  

درصـد  126امسال بـا   يبهشتارد 17مهر گذشته تا  يكشور از ابتدا يها يبارندگ يزانم -يرناا -تهران

 يشناسسازمان هوا ينيب يشها ادامه دارد و طبق پ يكه بارندگ يدمتر رس يليم 319.5به  يرشد در حال

  .شود يم يتنقاط كشور تقو يشترها در ب بارش) يبهشتارد 19(فردا 

  

  درصد رشد كرد126كشور  يبارش ها ميزان

 يـن ا يـت بـا تقو  يبر اساس اعـالم سـازمان هواشناسـ    يرنا،ا يگزارش روز چهارشنبه گروه اقتصاد به

 افتـد  يها اتفاق م در شمال غرب كشور بارش يجتدر ابتدا در غرب و جنوب غرب و به يجو ياناتجر

 نـاطق از م يها و ارتفاعات البرز برخـ  كه دامنه شود يبارش م يركشور درگ يغرب يمهو روز جمعه در ن

  .را دارند يطشرا ينا يزمركز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق كشور ن

 يمناطق كشور از جمله برخ يشترو بلوچستان ب يستانس يجز هرمزگان، بوشهر و مناطق جنوب به امروز

البـرز، سـواحل    يهـا  ارتفاعات و دامنه يل،اردب ي،غرب يجانآذربا ي،شرق يجانآذربا يها از مناطق استان

 جنـوبي جنوب غرب، شمال شرق، شرق، جنوب شرق به جز منـاطق   ي،زاگرس جنوب يها خزر، دامنه

اهنـد  با رعد و برق و وزش باد همراه خو يو بلوچستان بارش پراكنده خواهند داشت كه گاه يستانس

  .بود

. كرد يركشور را درگ يو هشتم اسفند سال گذشته آغاز و همه استان ها يستاز ب يدشد يها بارندگي

 يگذاشت و البته اسـتان هـا   يممستق يركشور تاث يآب يبارش ها البته بر شاخص بارش حوضه ها ينا

را  بويراحمدو  يلويههگو ك ياريكرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بخت يالم،گلستان، مازندران، ا
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  .قرار داد ياضطرار يطدر شرا

دهـد حجـم    ينشـان مـ   يـران منـابع آب ا  يريتآب شـركت مـد   يـه گزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

ـ     يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش  141.5(گذشـته   يتاكنون نسبت بـه دوره مشـابه سـال آب

درصد رشد  44) متر يليم 222.6(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيندرصد و نسبت به م126) متر يليم

  .كرد

  .سال بعد ادامه دارد يورشهر يانشود و تا پا يمهر هر سال آغاز م ياز ابتدا يآب سال

  

  ياصل يبارش ها در حوضه ها* 

 ي،فالت مركز يه،اروم ياچهعمان، در يايفارس، در يجخزر، خل يايشامل در يحوضه اصل 6ما  كشور

  .ه قوم داردشرق و قر يمرز

متر  يليم 525.1عمان  يايفارس و در يجحجم بارش ها در حوضه خل يانگينگزارش، م يناساس ا بر

درصد رشد برخوردار بوده است  176از ) متر يليم 190.4(پارسال  يسال آب يانگينبود كه نسبت به م

  .دارد يدرصد 51رشد ) 346.8(ساله  50دوره  يانگينو نسبت به م

 يلـي م486.6 يجار يخزر در سال آب يايحجم بارش ها در حوضه در يانگينگزارش، م يناساس ا بر

درصـد رشـد را نشـان     58و حدود ) 307.3(دوره مشابه پارسال  يانگينمتر گزارش شد كه نسبت به م

  .دهد يم

متر بـوده اسـت كـه بـا      يليم 327.9كشورمان در دوره درازمدت  يحوضه آب ينا يبارش ها ميانگين

  .همراه شده است يرصدد48 يرشد

ـ  يزن يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در ميانگين متـر بـود كـه     يلـي م 460.4 يجـار  يدر سال آب

 50دوره  يـانگين درصد رشـد و نسـبت بـه م   36حدود ) 339.2(دوره مشابه پارسال  يانگيننسبت به م
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  .برخوردار بود يدرصد 59 ياز رشد) 290.3(ساله 

 63متـر بـود كـه رشـد      يلـي م 282.8سـاله   يـازده در دوره  يـه اروم چهيابارش ها در حوضه در حجم

  .آن گزارش شده است يبرا يدرصد

 يليـون م 800و  يليـارد م 4بـه   ياچهحجم آب در يهاروم ياچهبارش ها در حوضه در يشبا افزا همزمان

  .يدمترمكعب رس

شد كه نسبت بـه   متر گزارش يليم 262.3 يزحوضه قره قوم ن يگزارش، حجم بارش ها ينا براساس

رشد ) 195.6با (ساله  50درصد رشد كرد و نسبت به دوره  144) 107.4(دوره مشابه پارسال  يانگينم

  .داشت يدرصد 34

متر بود كه نسبت به  يليم 199.7 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يبارش ها در سال آب حجم

است كـه در دوره   يدر حال ينا. يافتشد درصد ر138حدود ) 83.9(پارسال  يدوره مشابه در سال آب

  .داشته است يدرصد34متر بارش با رشد  يليم 149.6حوضه  يندرازمدت ا

متر بـود كـه نسـبت بـه دوره      يليم 100شرق  يگزارش، حجم بارش ها در حوضه مرز يناساس ا بر

 يشـتر درصد ب5ساله  50دوره  يانگيندرصد رشد كرد و نسبت به م189) متر يليم 34.6(مشابه پارسال 

  .شد
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  21/02/1398، خبرگزاري تابناك مورخ مقابله با بحران فرونشست تهران يبرا يتختانتقال پا

  

 يجاداز منطقه و ا يعيت سطح وسبه صورت نشس يبه شكل آرام، نامحسوس و دائم ينزم فرونشست

فـراوان بـه    يهـا  بر خسارت يش،عالوهو در صورت افزا شود يم ياننما ينترك و شكاف در سطح زم

  .كمك خواهد كرد ينزم يناگهان يها ها، به نشست و انواع سازه يربناهاز

  

  :نوشت يادداشتيدر  يعبدالمحمد ينبه نقل از فارس، مع» تابناك«گزارش  به

با رشد مصرف آب . مصرف آب در آن منجر شده است يشدر شهر تهران به افزا يتجمع يباال تراكم

دور از  يـت تعـداد از جمع  يـن ا يآب برا ينو بحران تأم ينفرونشست زم يكنزد يندهدر آ يتختدر پا

 يكه مقابله جد يمتر نشست داشته است و درصورت 2گذشته تهران حدود  يها دهه يط. يستذهن ن

  .شهر خواهد شد ينبه كشور و مردم ا يباعث بوجود آمدن خسارات هنگفت يردگصورت ن آنبا 

از  يريو جلـوگ  يتخـت بحران انتقـال پا  ينا يريتمد يراه برا ترين يكه اصول دهد يها نشان م بررسي

  .از مهاجرت افراد به آن است يناش يتجمع رويه يب يشافزا

ـ  يشافـزا . شـود  يو تهران محسـوب مـ   يرانمهم ا يها از چالش يكيبه شهر تهران  آبرساني  يـه رو يب

آب در تهـران از  . منابع آب شده است ينشهر نسبت به تأم ينآب ا يادتهران باعث مصرف ز يتجمع

 يهـا  كـه بـا توجـه بـه سـال      يشودم ينتام يرزمينيپنجگانه و بخش ز يسدها يعني يدو بخش سطح

درصد مصرف آب  75تا  65ور متوسط به ط. شود يدو بخش برقرار م ينا ينب يپربارش، تعادل مصرف

ـ  ينبا ا. است يرزمينيز يها آن از آب يو ما بق يسطح يها تهران از آب در  يرزمينـي آب ز يالنحال ب

 ها نپرشدن آ يزاناز م يشترتهران ب يرزمينيز يها معنا كه مقدار برداشت از آب يناست؛ بد يتهران منف

  .است
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  يد؟آ يچگونه بوجود م يچالش كم آب*

 يـت از ظرف يشـتر ب يا منطقـه  يـا  يا استفاده از آب به صورت نقطـه  يچگال يت،ورت تراكم جمعص در

ـ  چـالش كـم   يجـاد باعـث ا  يطـي مح يـت از ظرف يشآن محدوده خواهد شد و استفاده ب يكاكولوژ  يآب

 يدرصد وسـعت كشـور، تراكمـ    1در  يتجمع يليونم 13.5به عنوان نمونه، شهر تهران با . خواهد شد

ـ  يننفر گزارش شده است؛ بنابرا 49كه تراكم كشور  يفر دارد درحالن 996معادل  از  يشتراكم تهران ب

كوچـك   يكشور در مساحت يتختمعناست كه پا ينموضوع بد ينا. برابر تراكم در كل كشور است 20

بـه تهـران مهـاجرت كـرده و      يـران ا يجا يكشور است و اقشار مختلف از جا يتعمده جمع يزبانم

  .اند امرار معاش خود انتخاب كرده يرا برا يتختپا

  

  ها يپنجم آب كشور توسط تهران يكمصرف *

شهر تهـران شـده اسـت كـه      يرزمينيآب ز يانهمصرف سال يزانم يشموجب افزا يتجمع يشافزا اين

منـاطق و   يرسا يبه منابع آب يانداز امر، دست ينا يجاز نتا يكي. است يهاروم ياچهبرابر با حجم كل در

مبـدأ   هردر شـ  يـادي ز ياجتمـاع  يهـا  امر بحران ينا. منطقه خواهد بود ينآب ا ينتأم يبرا انتقال آن

، مجموع مصرف آب 1390در سال  يطبق برآورد وزارت راه و شهرساز. خواهد كرد يجادانتقال آب ا

 يـافتي مطابق اطالعات در. مترمكعب بوده است يليونم 865و  يلياردم 4 يانهكرج، سال -در منطقه تهران

درصـد از   20 كرج، –منطقه تهران  يرزمينيآب ز ي، حجم مصرف1395-1396در سال  يرواز وزارت ن

  .كل كشور است

  

  يتختدر پا يكم آب يامدپ ينتر فرونشست خطرناك*

بـه شـكل    ينفرونشست زمـ . است ينفرونشست زم يرزميني،آب ز رويه يبرداشت ب يامدهاياز پ يكي
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ترك و شـكاف در سـطح    يجاداز منطقه و ا يعيشست سطح وسبه صورت ن يآرام، نامحسوس و دائم

ها و  و انواع سازه يربناهافراوان به ز يها عالوه بر خسارت يش،و در صورت افزا شود يم ياننما ينزم

  .كمك خواهد كرد ينزم يناگهان يها نشست يعنيبه فروچاله  ي،كشاورز هاي مينز

 ينفرونشسـت زمـ   ي،ماهواره ا يران بر اساس تصاودر پونسدام آلم يشناس ينعلوم زم يقاتتحق مركز

نخسـت   يهـا  عـدد تهـران را در رتبـه    يـن كرده اسـت كـه ا   يريگ اندازه متر يسانت 25تهران را ساالنه 

  .قرارداده است يادر دن ينفرونشست زم

  

  راه حل مقابله با فرونشست تهران ينتر ياصول يتختانتقال پا*

 ينمسـئول . اسـت  يرناپـذ  مقدار برگشت ينمتر بوده است كه ا 2فرونشست تهران حدود  يزانم تاكنون

از جملــه كــاهش  ييراهكارهــا يتخــت،پا ينِزمــ يشــتراز فرونشســت ب يريهمــواره بــه منظورجلــوگ

 يشـنهاد را پ... هـا و   هـا و آبخـوان   سـد  يـق منـابع از طر  يـن ا يهتغذ يرزميني،از منابع آب ز يبردار بهره

  .دهند يم

توجه داشت مشكل  يداست؛ اما با يدو مف يدهپسند ينفسه اقدام يشاره شد فكه ا ييها چند راهكار هر

  .مصرف است يشتهران و به تبع افزا يتروز به روز جمع يشافزا يرزمينيدر كاهش منابع ز ياصل

 يـن كه وجـود دارد ا  يباشند؛ اما سوال يحال حاضر ممكن است راه حل مناسب يطاقدامات در شرا اين

ـ   يطبا توجه به شرا يندهآ يها در سال يااست، آ  يكشـور و بـاالخص تهـران و رونـد صـعود      يكـم آب

 شـكل بـا م  يـا افراد ساكن در تهران بود  يازن يمنابع، پاسخگو ينبا ا توان يم يتختپا يتجمع يشافزا

  شد؟ يمآب روبرو خواه ينتأم

ز امكانـات و  اسـتفاده ا  يآن هم برا يتختكشور در پا يتاز حد جمع يشمعتقدند تمركز ب كارشناسان

 يهـا بـرا   حـل  راه تـرين  ياز اصـول  يكيدر تهران خواهد شد و  يآب بحران كم يبرا يكسب شغل عامل
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ـ  يشخواهد بود تا بتوان از افـزا  يگرد يبه مكان يادار - ياسيس يتختآن، انتقال پا يريتمد  يـه رو يب

  .نمود يريشهر جلوگ ينا يتجمع

  

  تاس يعالوه بر فرونشست در تهران جد يلخطرس*

از شرق به غرب عبارتند از دارآباد،  يبها به ترت رودخانه ينتهران زهكش هفت رودخانه است؛ ا شهر

 باشد يم يلومترمربعك 320ها  حوضه ينمجموع مساحت ا. دربند، ولنجك، دركه، فرحزاد، وسك و كن

انـدك   هصـل و فا يـاد ز جنوبي – يشمال يبش ير،شهر و حوضه آبگ ينب ياداختالف ارتفاع ز يلو به دل

ها  حوضه ينا. باشند يم خيز يلس ياربارش از حوضه، بس يافترودخانه و بخش در يبخش خروج ينب

 يـان عمود بر جر يها سطح شهر تهران و سازه يرشده به همراه سطوح نفوذناپذ ياد هاي يژگيو يلبه دل

تهران را با بحران  رشهكنند و كالن يجد ي به مخاطره يلرا تبد يلس توانند يم) ها يلانسداد مس( يلمس

 يران،منطقـه شـم   1366سـال   يلاز جملـه سـ   هايي يلسابقه س يتهران دارا ينكها يژهمواجه سازند به و

 يي،روبنـا  يها عالوه بر سازه يلمخاطره س. باشد يم... پل آزادگان و  يبتهران، تخر يمترو يآبگرفتگ

  .كند يم يدتهد يزمترو را ن نظير ييربنايز يها تهران، سازه ييندر پا  ينفرونشست زم يلبه دل

 يـا هـا بسـته    رودخانه يلاست كه مس ينها در شمال تهران ا حوضه يبخش خروج هاي يژگياز و يكي

 يهـا  سـازه  يو نـابود  يلس يبه مفهوم چندبرابر كردن انرژ ها يلانسداد مس يا يتنگ شده است و تنگ

 دسـت باال هاي يلمس يهشده داخل و حاش اديجا يها سازه  ابتدا در پشت يلاست چرا كه س دست يينپا

از  يمـي ها و آزاد شـدن حجـم عظ   سازه ينا يبو پس از انباشت، موجب شكستن و تخر شود يسد م

  .كنترل آب در باالدست وجود ندارد يبرا يسد يچه ينكها يژهبه و شود يآب در مدت زمان كم م

در باالدست باعث شده است تا مردم  شمال تهران به تفرجگاه مردم يها رودخانه يشدن حواش تبديل

سـاخت و سـاز    يـن و هـر روز بـر ابعـاد ا    يرندبگ يدهرا ناد يلها مخاطره س آن يرونق اقتصاد يلبه دل
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شـرق بـه    هـاي  برگـردان  يلها به سـ  آن يوستنها در وسط شهر و پ رودخانه يرمس ييرتغ. شود يافزوده م

رخـداد   دسـت،  يينشهر در پا يببه كم شدن ش شهر تهران است و با توجه هاي  يژگياز و يكيغرب، 

كنـد و عـالوه بـر مغـروق      يترا به سمت داخل شهر هـدا  يلس يانجر تواند يخوزستان م يرنظ يليس

                 .ها وارد متروها شود ساختن سازه

   

           

 ياه شهر، خسارت يكمربوط به  هاي يرساختز يبا نابود تواند يمثل زلزله م يدر كنار مخاطرات سيل

 ياسـي س هـا  يتاستقرار فعال. باشد يتختشهر پا يناگر ا يژهبه كشور وارد كند به و يو تلفات جان يمال

 پـذير  يبشدت آسـ  بهشهر را در برابر مخاطرات  يندر تهران، ا... و  يآموزش ي،بانك ي،درمان ي،و ادار

 يسـه و گلستان قابـل مقا  مثل خوزستان ييبا شهرها پذيري يبشهر از نظر آس ينا ينكهمضافاَ ا كند؛ يم

بحـران خواهـد    يـر كشور درگ يريتدر تهران، مد ها يرساخترفتن ز يناز ب يا يبچرا كه با آس يست؛ن

  .خواهد كرد يجد يبشد و اقتصاد كشور را دچار آس

 يهحاشـ  يدر شهر تهران قلع و قمع بناها يلمخاطره س يريتمطرح در ارتباط با مد يشنهاداتاز پ يكي
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. در دارآباد و دركه اسـت  يژهگانه تهران به و هفت يها رودخانه يخروج يها بخش يامرودخانه در تم

باالدسـت و   رقلع و قمع بناهـا د  ياست ول بري ينهو هز  زمان يندفرآ دست يينپا يها رودخانه يضتعر

از  يريهـا و جلـوگ   و كانال يجذب يها به سمت چاه يلس يتها به منظور هدا رودخانه يهحاش يضتعر

در  يو مـال  يبـار جـان   فاجعـه  يهـا  ممكن و موثر است و خسـارت  يدر نقطه شروع امر يلشت سانبا

در صـورت   شـور ك يريتمـد  يتامن تواند يراهكار نم يناما ا. رساند يرا به حداقل م يلهنگام وقوع س

 يتـي خطـر امن  توانـد  يمـ  يو ادار ياسـي و انتقال مركز س يتمركززدائ يكند ول ينوقوع بحران را تضم

مطالعـات نشـان    ينا يجنتا. يدرا كم نما) بحران يريتمركز مد(كشور  ياسيو س يريتيجه بخش مدمتو

ـ  گزينه يناست و موثرتر يشدن ياز تهران امر يو ادار ياسيكه انتقال مركز س دهد يم  يدر تمركززدائ

  .باشد ياز تهران م



209  

خبرگـزاري تسـنيم    -شود  يخردادماه پر م يمهسد كرج ن/ يزدر آستانه سرر يانماملو و لت يسدها

  22/02/1398مورخ 

  

سد طالقـان تـا خردادمـاه امسـال ادامـه       يزسرر ينكهتهران با اشاره به ا يا شركت آب منطقه مديرعامل

هـا   از مخـزن آن  يشدن هسـتند و بخشـ   يزدر آستانه سرر يانماملو و لت يسدها: داشت، گفتخواهد 

  .نگه داشته است يخال ياحتمال هاي يالبكنترل س يبرا

  شود يخردادماه پر م يمهسد كرج ن/ يزدر آستانه سرر يانماملو و لت سدهاي

تهـران   يا كت آب منطقهشر يرعاملمد يرضو يدحسنس يم،تسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

سـد تـا خردادمـاه     يـن ا يزصورت گرفته سرر بيني يشبر اساس پ: سد طالقان، گفت يزبا اشاره به سرر

  .امسال ادامه خواهد داشت

 يليـون م 20سد ماملو حـدود  : شدن هستند، ادامه داد يزآماده سرر يانماملو و لت يسدها ينكها يانب وي

بـه   مـاه  يبهشـت ارد يسازه تا انتهـا  ينا كنيم يم بيني يشدارد كه پفاصله  يزبه سرر يدنمترمكعب تا رس

  .برسد يزمرحله سرر

ـ    يزن ياندرصد سد لت 90حدود : تهران افزود يا شركت آب منطقه مديرعامل  15تـا   10 ينپر شـده اسـت و ب

  .ستنگه داشته ا يدست خال يينو ممانعت از بروز مشكل در پا ياحتمال هاي يالبس يدرصد مخزن آن برا

 ياحتمـال  هـاي  يالبكنترل س يمترمكعب از حجم مخزن برا يليونم 50 يزدر سد كرج ن: ادامه داد وي

اواسـط خردادمـاه    يزسد ن ينا كنيم يم بيني يشنگه داشته است كه پ يخردادماه خال يلو اوا يبهشتارد

  .برسد يزبه مرحله سرر

سـد واقـع شـده     ينا يزف در حوضه آبربر يرهحجم ذخ يشترينكه ب يزدر سد الر ن: كرد يحتصر رضوي

  .يمآن داشته باش يبردار سد را از زمان بهره ينآب ا يرهذخ يشترينب يمامسال بتوان كنيم يم بيني يشاست پ
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خبرگـزاري اقتصـاد نيـوز مـورخ      - دالر يليـارد م 1.5: سـد دز  ياچـه از در يمين يروبيال ينههز

22/02/1398  

  

اكنون  هم: در پشت سد دز گفت يسازمان آب و برق خوزستان با اشاره به مشكل تجمع ال مديرعامل

  .است يافتهمترمكعب رسوب در پشت سد تجمع  يليونم 600از  يشب

 يكشـنبه امروز  "يزدجوفرهاد ا"، )پاون(يرووزارت ن يرسان اطالع گاهيبه نقل از پا يوزاقتصادن گزارش به

حدود پنج دالر اسـت   يروبيهر مترمكعب ال ينههز يبراساس برآورد جهان: در جمع خبرنگاران افزود

طـول  . دالر اسـت  يلياردم 1.5از آن حدود  يمين يروبيال ينهسد دز هز ياچهكه با توجه به مساحت در

در باالدسـت عامـل    يـزداري بـه مخـزن در ارتبـاط اسـت و آبخ     يرسـوب ورود  يزانعمر سدها به م

  .سد است ينورود رسوب به ا يبرا يميمستق

 يروبـي عمر سد دز دو موضوع ال يشبه منظور افزا: كرد يدسازمان آب و برق خوزستان تاك مديرعامل

 يشطـرح افـزا   يروبـي، برتـر نسـبت بـه ال    ينهگز ينب ينشده بود كه در ا يشنهادارتفاع سد پ يشو افزا

وارد  سـوب ر يـزان م يعتـا برسد طب يبردار به بهره يزن يارياگر سد بخت يارتفاع سد بوده است؛ از طرف

  .خواهد كرد يداشده به سد دز كاهش پ

 ينـه در زم يو خـارج  يبـا حضـور كارشناسـان داخلـ     يمدت مطالعات متعدد يندر ا: شد يادآور وي

 يطـرح بـه لحـاظ فنـ     يـن ا ياجـرا  يـه اول هاي يبراساس بررس ارتفاع سد انجام شده است كه يشافزا

  .اتخاذ خواهد شد المللي ينپنل ب يك يلآن پس از تشك يينها گيري يمندارد، اما تصم يمشكل

: دانست و افزود ييباال ياربس ينههز يرودخانه را دارا يروبيسازمان آب و برق خوزستان ال مديرعامل

 يـن و سـپس ا  يـل رودخانه تكم يشود تا مطالعات مهندس يدهامات داقد يگردر كنار د يستيمهم با ينا

  .شود ييبه صورت توامان اجرا ها يتفعال
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 يالباز دوره س يفعل يطدر شرا: استان خوزستان، گفت يآب به سدها يبا اشاره به كاهش ورود وي

  .يما شده يالبو وارد دوره پساس يما عبور كرده

در رودخانه كـارون در مقطـع    يروبيمترمكعب ال يليونم 10د كه حدو يدر صورت: اضافه كرد ايزدجو

 يـن ا يركه تـاث  يافتكاهش خواهد  متر يسانت 30حدود  يالبيس يطاهواز انجام شود، سطح آب در شرا

 70حـدود   يسـتي مقولـه با  يـن انجام مطلوب ا يبرا يست؛ن يادز يالبكنترل س يبرا يروبيحجم از ال

  .است ياديز گذاري يهسرما يازمنداقدام ن ينخش انجام شود كه اب يندر ا يروبيمترمكعب ال يليونم

مجموعه  ينتوسط ا يزن يناز ا يشپ يروبيمسئله ال: شد يادآورسازمان آب و برق خوزستان  مديرعامل

 يـت در اولو يروبـي بحـث ال  يعتاطب ها يتاولو يگربا توجه به د يرشده بود، اما در چند سال اخ يگيريپ

  .قرار نگرفته بود

 يـك  يطـ : كرد و گفـت  يدتاك بر يالبرودخانه و احداث كانال س يبه مهندس يبر لزوم توجه جد يو

انجـام شـده كـه     يروبـي مترمكعـب ال  يليـون م 4.2در رودخانه كارون در مقطع اهواز حدود  يردهه اخ

 يصسـازمان تخصـ   يـن كه بـه ا  يبراساس اعتبارات يعتاداشته است و طب ينهتومان هز يلياردم 25حدود 

  .انجام خواهد شد يزن يروبيكار ال شود يم ادهد

 ياز ابتـدا  ينكـه بـر ا  يداز سخنان خود با تاك يگريسازمان آب و برق خوزستان در بخش د مديرعامل

عنـوان   يم،ا داشته يآب برق يدساعت تول يگاواتهزار گ 11حدود  ماه يبهشتارد يلتا اوا يجار يسال آب

  .ساعت بوده است يگاواتگ 850ه حدود سه هزار و رقم در مدت مشابه سال گذشت ينا: كرد

ـ  يسازمان هواشناسـ  هاي بيني يشدرباره پ ايزدجو سـازمان  : در كشـور، گفـت   يالباز وقـوع سـ   يشپ

 يكمـ  ينفـرورد  يها آب عنوان كرده بود كه بارش يعال يكشور در جلسه بهمن ماه شورا يهواشناس

ن يـ ا يعتـا طب. به دو برابر حد نرمـال بـود   يكاد نزدكه رخ د ياز حد نرمال خواهد بود، اما بارش يشترب

  .داشت ياديز يارنسبت به بارش اتفاق افتاده اختالف بس يسازمان هواشناس بيني يشپ
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     -يافـت   يشمترمكعب افزا يلياردم 4از  يشب يهاروم ياچهآب در حجم

22/02/1398  

  

 يراتبـا اشـاره بـه تـاث     يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان يرمد -يرناا -تبريز

نسبت به روز  ياچهحجم آب در: گفت يپهنه آب ينا يايستاد در اح ينو اقدامات ا يراخ يها يبارندگ

 4.04) پارسـال  راول مهـ (يجار يسال آب يمترمكعب و نسبت به ابتدا يلياردم 2.98به سال گذشته مشا

  .است يافته يشمترمكعب افزا يلياردم

  

  يافت يشمترمكعب افزا يلياردم 4از  يشب يهاروم ياچهآب در حجم

 چـه يادر يتوضـع  يندر جمع خبرنگاران در خصوص آخر يكشنبهروز  يساع يلخل يرنا،گزارش ا به

و  يلومترمربـع ك 867نسبت بـه روز مشـابه پارسـال     ياچهاساس وسعت در ينبر ا: اظهار داشت يهاروم

 يشافـزا  يلومترمربـع ك 463هزار و  يك)  يجار يسال آب يابتدا( مهرماه سال گذشته  ينسبت به ابتدا

  .دارد

در  يهاروم ياچهز درو ترا يدهمترمكعب رس يلياردم 5.03از  يشبه ب ياچهاكنون حجم آب در: افزود وي

موقـع   ينبا سال گذشته در همـ  يسهبود كه در مقا متر يسانت 85متر و  271هزار و  يك يبهشتارد 21

  .است يافته  يشافزا متر يمتر سانت يسانت6متر و  يك

 56متـر و   يك) يجار يسال آب يابتدا(مهرماه سال گذشته  ينسبت به ابتدا يشافزا ينا: افزود ساعي

  .دارد يشفزاا متر يسانت

بـه   يـاز اهـداف ن  يشـبرد پ يبـرا  يـا، سـتاد اح  يو فن ييدر كنار اقدامات اجرا ينكها يانبا ب ينهمچن وي

هـا بـا جلـب     موضـوع سـمن   يـن در خصـوص ا : گسترده است، اظهار داشت يفرهنگ هاي يبسترساز
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  .كنند يفاا توانند يرا م يمؤثر يارنقش بس يمردم يها مشاركت

هاسـت و بـا    نهاد از ضرورت مردم يها تشكل يتفعال ي،اجتماع يها مشاركت يشافزا يبرا: افزود وي

 يعملـ  يشـتري ب هـاي  يـت بـا موفق  يـه اروم ياچـه در يايبرنامه اح ي،و مشاركت مردم يوجود هماهنگ

  .شود يم

هـا در واقـع در كنـار     سمن: كرد يانب يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير

  .هستند ياز دموكراس يبهتر امور بوده و نمود يشبردپ يمردم برا يدات شان، ارگان نظارتهمه تعه

مورد  6فعال و  يشرق يجانآذربا يطيمح  يستنهاد در حوزه ز  سازمان مردم 45اكنون : اضافه كرد وي

 يگـر د يها در استان محيطي يستفعال ز يها مراحل ثبت هستند؛ البته مجموع سمن يدر حال ط يگرد

  .است يناز ا يشب يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر

در  يـا اهـداف سـتاد اح   يشـبرد منظور پ  نهاد به  مردم يها گذشته تشكل يها در سال ينكها يانبا ب ساعي

بدون حضـور و مشـاركت مـردم در رونـد     : است، گفت يرموضوع قابل تقد يناند و ا كنار دولت بوده

  .يدرس يمنخواه يمانتظار دار كه يمطلوب يجبه نتا يهاروم ياچهدر ياياح

متـر تـا    274و  يكهـزار در حد فاصل  1372تا سال  1344از سال  يهاروم ياچهتراز در يرنا،گزارش ا به

آغـاز شـد و تـا سـال      ياچهتراز در يبه بعد روند كاهش يختار ينبود، اما از ا يرمتر متغ 278و  يكهزار

  .يدبه ثبت رس يهاروم ياچهمتر از تراز در 8 متر و در مجموع يسانت 40كاهش متوسط ساالنه  1393

حوضـه در   يبارش هـا  يرنداشتن چشمگ ييرو با وجود تغ يهاروم ياچهطرح نجات در يباز تصو پس

همراه شـد كـه    يشاز روند گذشته با افزا ينسبت به تراز احتمال يهاروم ياچهچهار سال گذشته تراز در

  .است ياچهدر يتضعو يتو تثب يدهنده توقف روند كاهش نشان  ينا

شمال غرب كشور و  يآب ينهگنج ينا يايبه اح يدواريام يجار يمناسب سال آب يواسطه بارش ها به

  .شده است يشترب) متر  1272(  ياچهبازگشت به تراز واسط در يبرا يزيتحقق اهداف برنامه ر
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 550است كه  يرانب ادر شمالغر يآب يها بوم  يستز ينو ارزشمندتر يناز مهمتر يكي يهاروم درياچه

 يـن ا يشـتر ب ياهيشده و پوشش گ ييآن شناسا يكاكولوژ يهساله و چند ساله در ناح  يك ياهيگونه گ

  .است يدوست و آبز  يشورپسند، خشك يها  منطقه شامل گونه

بـه   1346منحصر به فـرد از سـال    يكيو اكولوژ يعيطب هاي يژگياز و يبرخوردار يلدل به  ياچهدر اين

  .جزو مناطق حفاظت شده اعالم شد يداغ يونكبودان و قو يرو به همراه جزا يرك ملعنوان پا

ـ  ( رامسر يتبه عنوان سا 1354در سال  يهاروم درياچه از  1356ثبـت و در سـال   ) يالمللـ   ينتـاالب ب

  .اعالم شد يزشده ن جزو مناطق حفاظت  يونسكو يسو

كشور  ياصل يزحوضه آبر 6از  يكي مترمربعيلوك 876هزار و  51با مساحت  ياچهدر ينا يزآبر حوضه

  .است
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هـا امسـال    يتهران/ استان  يشدن سدها يزسر ر :قائم مقام شركت آب و فاضالب تهران خبر داد

  23/02/1398خبرگزاري برنامه مورخ  - نگران كمبود آب نباشند

  

 يزتهـران سـرر   يدر حـال حاضـر تمـام سـدها     ينكـه ا يـان مقام شركت آب و فاضالب تهران با ب قائم

  .داشت يمآب نخواه ينتأم يبرا يا و دغدغه يامسال تابستان، نگران: اند، گفت شده

  

در جمع خبرنگاران حاضـر در شـركت    يكشنبهبرنا؛ محمدرضا احمدنسب ظهر  يرگزارگزارش خب به

آب در سـد   يـره سدها در حال حاضـر ذخ  يتبر اساس آمار وضع كه ينا يانآب و فاضالب تهران با ب

مترمكعب، سد  يليونم 66 يانمترمكعب، سد لت يليونم 407مترمكعب، در سد طالقان  يليونم 148كرج 

 يـره ذخ يبه طـور كلـ  : مترمكعب است، اظهار كرد يليونم 211مترمكعب و سد ماملو  يليونم 105الر 

عدد نسبت به روز مشابه  ينزده شده كه ا ينمترمكعب تخم يليونم 937گانه تهران،  پنج يمنابع سدها

  .داشته است يشدرصد افزا 39سال قبل 

 يزتهـران سـرر   يمـام سـدها  در حـال حاضـر ت   ينكـه ا يـان مقام شركت آب و فاضالب تهران با ب قائم

 يافتـه بهبود  يارتهران نسبت به سال گذشته بس يمنابع آب يتآمار وضع ينبر اساس آخر: اند، گفت شده

  .داشت يمآب نخواه ينتأم يبرا يا و دغدغه يكه امسال تابستان، نگران يا است، به گونه

مترمكعـب،   يليونم 291قان مترمكعب، سد طال يليونم 138سد كرج  يرهسال گذشته ذخ: ادامه داد وي

مترمكعب بـوده   يليونم 168مترمكعب و سد ماملو  يليونم 38مترمكعب، سد الر  يليونم 41 يانسد لت

  .است

 يـره ذخ يزاندر مجموع در روز مشابه سال قبل م كه ينا يانمقام شركت آب و فاضالب تهران با ب قائم

درصـد، در   7.2در سد كرج شاهد : ابراز كرد مترمكعب بوده است، يليونم 675گانه تهران  پنج يسدها



216  

 رصـد د 26.3درصـد و در سـد مـاملو     176.3درصـد، سـد الر    61 ياندرصد، سد لت 39.9سد طالقان 

  .يمهست يمنابع آب يرهذخ يشافزا

 يزتهـران سـرر   يدر حال حاضر تمـام سـدها  : تهران، گفت يسدها يپرشدگ يزاندرباره م احمدنسب

منـابع   يريتبـه منظـور مـد    يا سدها باالست شركت آب منطقـه  يورود كه ينااند، اما با توجه به  شده

  .كند يم يهسدها را تخل

برف در باالدست نسبت  يرهذخ كه ينبا توجه به ا: كرد يحمقام شركت آب و فاضالب تهران تصر قائم

سدها بـاز   يخروج يدبا يلدل يناست، به هم يادها ز رودخانه يورود يافته يشافزا يزقبل ن يها به سال

اقـدام بـه    تاز خسار يريو جلوگ يرزمينيز يها سفره يهبا هدف تغذ يزن يا باشد و شركت آب منطقه

  .كار كرده است ينا

عـدد در   يناست كه ا يهمترمكعب بر ثان 66.9آب به سد كرج  يدر حال حاضر ورود: داشت يانب وي

آب بـه سـد    يورود يشدرصد افزا 66 شاهد يبوده به عبارت يهمترمكعب بر ثان 17.8سال گذشته تنها 

  .يمكرج هست

: اسـت، اظهـار كـرد    يـه مترمكعب بر ثان 100.6آب  يورود يزدر سد طالقان ن كه ينا يانبا ب احمدنسب

 يـه مترمكعب بـر ثان  46شاهد  ياندر سد لت ينبوده، همچن يهمترمكعب بر ثان 24عدد تنها  ينسال قبل ا

ـ   60و در سـد مـاملو   يـه مترمكعب بـر ثان  80.3 يزدر سد الر ن. يمآب هست يورود  يـه ثان رمترمكعـب ب

بـوده   يهمترمكعب بر ثان 6.8و  19.2، 13.9در سال گذشته  يبسدها ثبت شده است كه به ترت يورود

  .است

 354گانـه تهـران    پنج يسدها يدر مجموع ورود كه ينا يانمقام شركت آب و فاضالب تهران با ب قائم

 يبـرا  يريالزم اسـت تـا تـداب    يطشـرا  يـن در ا: كرد يحشده است، تصر زده ينتخم يهمترمكعب بر ثان

موضوع در حال  ينا يا كه در حال حاضر توسط شركت آب منطقه يردخروج آب از سدها صورت گ
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 ينـده آب در تابسـتان آ  ينتأم يبرا يگفت كه حجم آب موجب شده تا نگران يدالبته با. است يتريمد

  .يمنداشته باش

 يارتفـاع بـرف در منطقـه الر بـرا    : برف در تهران، ادامـه داد  يرهذخ يتره به وضعبا اشا نسب احمدي

 يتمساله بهبـود وضـع   ينكه ا يافته يشمتر افزا 7.5متر بوده به  6كه تنها  يبردار از زمان بهره بار يناول

ون به تاكن يجار يآب الس ياز ابتدا ها يبارندگ يزانم ينهمچن Tدهد يبرف را در تهران نشان م يرهذخ

درصد  129مدت مشابه سال گذشته ) يليمترم 139(با  يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهرس يليمترم 319

 يشـي رونـد افزا . داشته اسـت  يشدرصد افزا 45مدت متوسط بلندمدت ) يليمترم 219(با  يسهو در مقا

ربه كند و حجـم  خود را تج يراخ نقر يمن يسال آب ينتر پربارش يرانموجب شده است تا ا ها يبارندگ

  .كشور هم فراتر برود يرسال اخ 50 يانگينها از مدت م استان يتمام يبارندگ

 يليـارد م 64.08مهرماه سال گذشـته تـاكنون بـه     ياز ابتدا يزكشور ن يآب به سدها يورود: گفت وي

ه مدت مشابه سال گذشـت  يمترمكعب يلياردم 16.15 يبا ورود يسهرقم در مقا ينكه ا يده،مترمكعب رس

  .داشته است يشدرصد افزا 297
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خبرگــزاري ايرنــا مــورخ  - درصــد پــر آب شــدند90از  يشســد كشــور بــ 86: يــرووزارت ن

23/02/1398  

  

 178 يانموجب شده تا از م يجار يمناسب سال آب هاي يبارندگ: اعالم كرد يرووزارت ن -يرناا-تهران

طالقـان، سـاوه، البـرز و     يدرجايي،شـه  يسد مهم از جمله سدها 86سد بزرگ كشور در زمان حاضر 

  .درصد پرآب شده باشند 100تا  90 ينب دره يرينش

  

  درصد پر آب شدند90از  يشسد كشور ب 86: يرون وزارت

كشـور از   هـاي  يبارنـدگ  يزانشده، م يادوزارتخانه  يرسان اطالع يگاهاز پا يرناگزارش روز دوشنبه ا  به

رقـم در   يـن است كه ا يدهرس يليمترم 322تاكنون به حدود ) 97مهرماه  يابتدا( يجار يسال آب يابتدا

 يافتـه  يشافزا ددرص 43با مدت متوسط بلندمدت  يسهدرصد و در مقا 114گذشته  يبا سال آب يسهمقا

  . است

ـ  يزمـان  يهـا  بازه ينتر از پربارش يكي يرانموجب شده كه ا يجار يمناسب سال آب هاي بارندگي  يمن

فراتر از مدت متوسط بلندمـدت را بـه ثبـت     يكشور بارندگ يها قرن خود را تجربه كند و همه استان

  .برسانند

 يـر مناسـب چنـدماه اخ   ياربس ينزوالت جو يرتحت تاث يزكشور ن يبه مخزن سدها يآب ورود ميزان

 يكشور از ابتـدا  يبه سدها يورود يزانكه م يبه خود گرفته است به طور يريچشمگ يوند صعودر

 يليـارد م 68.46نسبت به مدت مشـابه سـال گذشـته بـه      يدرصد 291تاكنون با رشد  يجار يسال آب

  .است رسيدهمترمكعب 

ـ    يدرصد 59با رشد  يزكشور ن يآب موجود در مخزن سدها ميزان  40.44ه نسبت به سـال گذشـته ب



219  

آب  يـزان كشـور پـر شـده و م    يدرصد مخـزن سـدها   81است و هم اكنون  يدهمترمكعب رس يلياردم

نسـبت بـه سـال گذشـته      يدرصـد  211رشد  يراخ هاي يالببه منظور كنترل س يزاز سدها ن يخروج

  .است يدهمترمكعب رس يلياردم 47.99داشته و به 

 26درصد و  50تا  40 يندرصد، چهار سد ب 70ا ت 50 ينسد ب 21درصد،  90تا  70 ينسد ب 41 اكنون

  .شده دارند يرهدرصد آب ذخ 40سد كمتر از 
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 -يـه  اروم ياچـه تـراز آب در  يمتريسـانت  15متر و  يك افزايش :اعالم كرد  يبردار سازمان نقشه

  24/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

مالحظـه   قابـل  يشنشـان از افـزا   يا ماهواره يها با استفاده از داده يهاروم ياچهدر يبررس -يرناا -تهران

دارد،  نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 1398در بهار  ياچهدر يناز آب ا متري يسانت 15متر و  يك

متـر مكعـب    يـارد ليم 3.3مربـع و   يلـومتر ك 1093 يزانبه م يببه ترت يزن ياچهمساحت و حجم آب در

  .است يافته يشافزا

  
  

  يهاروم ياچهتراز آب در يمتريسانت 15متر و  يك افزايش

تـراز   ينسـب  ييراتنمودار تغ يكشور با بررس يبردار سازمان نقشه يو امور جزرومد يآبنگار مديريت

در سـال گذشـته    ياچـه در يـن آن با تـراز آب ا  يسهو مقا 1398  سال يبهشتدر ارد يهاروم ياچهرآب د

بـه   تهنسبت به سـال گذشـ   ياچهدر ينبه ا يورود يها آب يشافزا يجهدر نت ياچهنشان داد كه تراز در
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  .است آغاز شده 1397سال  ماه ياز د يشافزا يناست كه ا يافته يشافزا متر يسانت 15متر و  يك يزانم

در سه  تر يقطور دق به ينسال گذشته و همچن 30در  يهاروم ياچهتراز آب در ييراتمحاسبه تغ همچنين

دهنده آن اسـت كـه تـراز     اند نشان به دست آمده يارتفاع سنج يها ماهواره يها سال گذشته كه از داده

بـه   يشـتر يتاب بش يبعد يها روند در سال ينشده و ا يكاهش يشمس 1375از سال  ياچهدر ينآب ا

  . خود گرفته است

تـراز آب،   يششـده اسـت، امـا افـزا     يشـي كُنـد شـده و بعضـاً افزا    يراخ يها روند اگرچه در سال اين

  .را مرتفع كند ياچهدر ينموجود در خصوص ا هاي يمالحظه نبوده و نتوانسته نگران قابل

 يـن ا ياياح يدر راستا ياديز يدام سابقه، يب يبا نرخ يراخ يدر ماهها ياچهدر ينتراز آب ا يشافزا اما

شـده   يـك سال گذشـته نزد  10به تراز  ينكا هم ياچهتراز آب در يكهكرده است؛ به طور يجادا ياچهدر

  . است

دهنـده   نشـان ) Sentinel( ينلماهواره سـنت  يربا استفاده از تصاو ينهمچن ياچهدر ينا يپهنه آب مطالعه

مربـع در   يلومترك 2363.362از  ياچهسطح در كه يطور هاست ب ياچهدر ينمالحظه سطح ا قابل يشافزا

بـه   يسـطح  يشاست كه افزا يافته يشمربع در امسال افزا يلومترك 3455.985به  ينكا سال گذشته هم

  . دهد يمربع را نشان م يلومترك 1092.623 يزانم

 يـن از ا يسر 5ن اند و تاكنو شده يو طراح يجاداروپا، ا يهتوسط اتحاد Sentinel يسر هاي ماهواره«

 يربرداريتصـو  يصورت رادار است كه به يماهواره مدار قطب ينها به فضا پرتاب شده است، ا ماهواره

آب  يطشرا تنو عوارض را در شب و روز بدون در نظر داش ها يدهو قادر است كه پد دهد يرا انجام م

 يآور بـه جمـع   يـز ن ييو هواآب  يطشرا يندر بدتر تواند يم ينهمچن. و اخذ كند يآور جمع ييو هوا

  .بپردازد يناطالعات از سطح زم

كوچك و بزرگ  يراز آن است كه مجموع مساحت كل جزا يحاك يا ماهواره يرتصاو يبررس همچنين
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 115نسـبت بـه سـال گذشـته حـدود       يركبودان، اشـك، آرزو و اسـپ   يراز جمله جزا ياچهدر داخل در

  .است ياچهمالحظه آب در اال آمدن قابلدهنده ب كه نشان يافتهمربع كاهش  يلومترك

 يـن آب موجـود در ا  يـزان گرفت كه م يجهنت توان يم يپهنه آب ينتراز آب و سطح ا يشتوجه به افزا با

 يليـارد م 3.345 يـزان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدوداً بـه م ) 98 يبهشتارد(اكنون  ياچهدر

  . است يافته يشمترمكعب افزا

فاصله  يشمس 70در اواسط دهه  ياچهدر ينتراز ا يممبا ماكز يسههنوز در مقا يهاروم چهياتراز در البته

ـ  يهـا  در امسال و سـال  ياست ادامه نزوالت جو يدو ام) حدود شش متر(دارد  ياديز موجبـات   يآت

  .خود را فراهم آورد يعيطب ياتبه ح ياچهدر ينبازگشت كامل ا
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 يهبر انتقال آب از ترك يدوباره كالنتر يه؛ تأكيداروم چهيانجات در يمبهم برا يويسنار يكتكرار 

  25/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - !يپلماتيكد يدارد يكدر بازگشت از  يرانبه ا

  

كـه   ياسـت، در كشورمان مه يهاروم ياچهبه در يهوان در ترك ياچهانتقال آب از در يبرا يزتنها همه چ نه

مـبهم   يدربـاره طرحـ   يكالنتـر  يسيع يها خالصه اظهارنظر يناتفاق به نفع هر دو كشور است؛ ا ينا

 خصـوص در  هـايي  يشـرفت پ يـد داشته و حـاال نو  يدبودنش تأك ييبر اجرا يشل پاست كه از چند سا

  .دهد يآن را م ياجرا

كـه   ياسـت، در كشورمان مه يهاروم ياچهبه در يهوان در ترك ياچهانتقال آب از در يبرا يزتنها همه چ نه

مـبهم   يرحـ دربـاره ط  يكالنتـر  يسيع يها خالصه اظهارنظر يناتفاق به نفع هر دو كشور است؛ ا ينا

 خصـوص در  هـايي  يشـرفت پ يـد داشته و حـاال نو  يدبودنش تأك ييبر اجرا يشاست كه از چند سال پ

  .دهد يآن را م ياجرا

 يراكشورمان ـ كه اخ  يستز يطسازمان حفاظت مح يسجمهور و رئ يس؛ معاون رئ»تابناك«گزارش  به

در  تواننـد  يكـه دو كشـور مـ    يديو مفمؤثر  يها كرده ـ گام  يدارد يراندر ا يهترك يراورس، سف يابا در

ار يـد د يـن از تفـاهم حاصـل آمـده در ا    يو بهبـود آن در منطقـه بردارنـد، بخشـ     يسـت ز يطمح ينهزم

وجـود   يهاروم ياچهوان به در ياچهامكان انتقال آب از در«كند كه  يدتأك يگرخوانده تا بار د يپلماتيكد

  ».دارد

سـمت داشـت    يهاروم ياچهدر يايتنها در ستاد اح ينترمطرح شد كه كال يبار زمان ينكه نخست ادعايي

در مردادمـاه   ينشست خبـر  يكدر  يكه كالنتر ينرفته بود؛ طرح يستز يطو به سازمان حفاظت مح

 دريبه ق ياچهدر ينآب است؛ ارتفاع آب در ا ياديوان گرفتار ز ياچهدر«: آن گفت يهدر توج 95سال 

ـ      يجادا ياچهدر كف در يهواز يب يطباال آمده كه شرا  ينكـرده و موجـودات داخـل آب در حـال از ب
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  ».رفتن هستند

  
سـخن بـه    يهاروم ياچهوان به در ياچهانتقال آب در يطرف ترك برا يلآن، از تما يروكه پ ينظر اظهار

طـرح صـورت گرفتـه و     يناز مطالعات ا يبخش«: گام جلوتر گذاشته و گفت يك يآمد و كالنتر يانم

 مـدرس  يتمراغه، ترب يها توسط دانشگاه يمياييپروژه از لحاظ ش ينطالعات ام. است يلدر حال تكم

 ياچـه وان كمتـر از در  ياچهدر يشور. ارسال شده است يسآن به سوئ يجصورت گرفته و نتا يهو اروم

 يميايياسـت، از لحـاظ شـ    7.4 يـه اروم ياچـه در PH ينكه، كه با توجه به ا9.2آن  PHاست و  يهاروم

  ».ندارد يها مشكل آن يبترك

  !يپلماتيكد يدارد يكدر بازگشت از  يرانبه ا يهبر انتقال آب از ترك يدوباره كالنتر تاكيد

كـرده بـود، اگـر مطالعـات بخـش       يـد در ادامـه آن تأك  يـه اروم ياچهدر يايستاد اح يسكه رئ اظهاراتي

كه با توجه بـه   يا دهوع. شد يمها خواه مثبت برسد، وارد مذاكره با ترك يجپروژه به نتا ينا يولوژيكيب

در  رسـد  يبه نظـر مـ   يدار،د ينو اظهارنظر صورت گرفته در خصوص ا يهترك يربا سف يو يراخ يدارد
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منتظر حفر كانال انتقال  يدشدن است و با ييفراتر از آن، در آستانه نها يآستانه تحقق قرار گرفته و حت

  !يمباش يرانبه ا يهآب از ترك

سـخن گفتـه    يزآن ن ياجرا ي، درباره چگونگ95در سال  ين نشست خبردر هما يكه كالنتر اي پروژه

انتقـال   يـران آب را تا مرز ا توانند يها م جلوتر از ما هستند؛ آن يها از لحاظ مهندس ترك«كرده  يدو تأك

بـه خـاطر    يـه اروم ياچـه در يشور. وارد شود ياچهآب به قسمت شمال در ينمناسب است كه ا. دهند

 ياسـت كـه در صـورت ورود آب از وان، شـور     ياچـه در يدر ضلع شمال غرب ينمك يها وجود كوه

  ».يابد يكاهش م ياچهدر

در آن نشسـت،   ياز جمله نكات مـورد اشـاره توسـط كالنتـر     يمكه بدان شود يتر م جالب يزمان ماجرا

 يـه ومار ياچهوان به در ياچهمترمكعب آب از در يلياردم 2تا  1.5ورود  يانتقال آب برا ينا يزيطرح ر

و افـزون بـر    هكرد ياكلمه اح يواقع يرا به معنا يهاروم ياچهدر تواند ياز آب كه م ياست؛ حجم بزرگ

 يـه اسـت كـه ترك   يآنقدر جـد  يكه به زعم كالنتر يآفت. آب برهاند ياديوان را از آفت ز ياچهآن، در

كشورمان منتقل كـرده و  ـ تا مرز   يمتگران ق يارـ احتماال بس  يآب را با احداث كانال ينشود، ا يراض

  !بگذارد يارماندر اخت

 يـك حـدود   يمكه بدان ياما نه زمان رسد، يبه نظر م يزانگ يالو خ ياييرو ياديكه تا حدود ز دورنمايي

 يطهـا در سـازمان حفاظـت محـ     سرپرست وقت دفتر امور تـاالب  يمي،مسعود باقرزاده كر يش،سال پ

در  هكـرد  يدتأك يوان خبر داده و حت ياچهآب در يبكتر ييكشورمان از فقدان مطالعات شناسا يستز

 يـك تنها در حد  يزو استعالم نشده و همه چ يو مجموعه تحت امرش نظرخواه يخصوص از و ينا

 يـه اروم ياچـه در يـاي سـتاد اح  يرياز زمان شكل گ يگرد هاي يدهكه به همراه انبوه ا اي يدها! است يدها

  .شود ينجو امكان س يمطرح شده و قرار بوده بررس
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  27/02/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يران ا يها بارش يتوضع ينآخر

  

ـ  ييروز ابتدا 235بارش در  يليمترم 322.1ثبت  با  يـزان در م يدرصـد  107 يرشـد  ي،جـار  يسال آب

هـا   نسبت به متوسط آمار بـارش  يدرصد 42 يگذشته و رشد يمشابه سال آبها نسبت به مدت  بارش

  .است يدهدر درازمدت به ثبت رس

  
منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

 98 يبهشـت دو پـنجم ار  يستتا ب 97از اول مهر  يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 322.1بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 235(

و  يشدرصـد افـزا   42) متر يليم 227(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 107) متر يليم 156(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 235شده در  بارش ثبت ترم يليم 322.1مجموع  از

  .روز نخست بهار است 56سهم  متر يليم 98.1سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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  28/02/1398خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  -يتخت پا يهسد حاش 6 يتوضع ينآخر

  

 يهحاشـ  يمتر مكعـب آب پشـت سـدها    يليونم 1050از  يشباعث شد تا ب 98خوب بهار  هاي بارش

سـد   5 يرانپروژه در حال سـاخت نمـرود و مـد    يشد تا به سراغ مجر يا جمع شود و بهانه يتختپا

  .يمشو يارا جو تختيپا يهحاش يآب ي سازه 6 روزهاي ينا يتو وضع يمبرو يگرد

از  يقسـمت  يهمچـون امـداد الهـ    ييآغاز شـد كـه گـو    يخوب يها با بارش 98گزارش مشرق، بهار  به

مـدت در اكثـر    يبا قطع برق و آب بعضاً طـوالن  97مشكالت كشور را حل كرد، استان تهران تابستان 

 28 شاندار تهـران از كـاه  شد كه است يمقدر وخ آن 97 يرماهت ياوضاع در ابتدا. ها مواجه بود شهرستان

هـزار مگـاوات بـرق در تهـران      4بـا كمبـود   : استان خبر داد و گفت يندر ا ينزوالت آسمان يدرصد

  .كاهش حجم آب پشت سدها عنوان كرد يزكمبود را ن ينا يلاز دال يكيمواجه است و 

. اجه نخواهد بودبا مشكل آب مو يگرد 98آب و فاضالب، استان تهران تابستان  يرعاملبه گفته مد اما

 90اسـتان تهـران از پـر شـدن      يا آب منطقه يبردار خوب معاون حفاظت و بهره يروزها ينبا ادامه ا

 يط كنـون ياطالع از شـرا  يشد تا برا يا بهانه ينهم. خبر داد يتختپا يهحاش يسدها يتظرف يدرصد

 يهـا  مجموعه ينا رانيبا مد يروزكوهساخت سد نمرود در ف يتتهران و وضع يهپنج گانه حاش يسدها

  .يموگو بپرداز به گفت يآب

  شد يآب رهاساز يهمترمكعب برثان 28/ سد ماملو پر شده است  يتدرصد ظرف 70

: اظهار داشـت  يمجموعه آب ينا يتوضع ينسد ماملو درباره آخر يبهره بردار يرزاد مد يخان عليرضا

مترمكعـب   يليـون م 238مقدار  ينا است كه از يشمترمكعب گنجا يليونم 350 يسد دارا ينا ياچهدر

  .شده است يريآن آبگ

 50شدن  يزدر زمان سرر يو حجم دب يدهشدن نرس يزسد هنوز به مرحله سرر ينا: در ادامه افزود وي
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اسـتفاده در   يمتر مكعـب بـرا   13و  يمصنوع يهتغذ يمتر مكعب آب برا 15متر مكعب بوده و اكنون 

  .شده است يرهاساز يحوزه كشاورز

خـودش حركـت    يردر مس يشهآب هم: به مردم خاطرنشان كرد يهسد ماملو در توص يبهره بردار مدير

شهروندان مطمـئن باشـند    يم،سكونت كن ياانجام داده و  يساخت ساز يرمس يندر ا يدو ما نبا كند يم

  .است يقبل يزيو برنامه ر يريتبا مد ها يتمام رها ساز

  

  !سد طالقان پر شده است يتدرصد ظرف 102

 يـت مربـع بـا ظرف   يلـومتر ك 12.4مساحت  يسد دارا ينا: سد طالقان گفت يرمعلم مد يمحمدعل سيد

 19 يخمترمكعـب آب اسـت كـه از تـار     يليـون م 430 يمترمكعـب در حـال حاضـر دارا    يليونم 420

  .سد صورت گرفت يزسرر يماه سال جار يبهشتارد

 يمقدار حجم به علت ارتفاع آب برا ينا :داشت يانسد ب يمترمكعب حجم باال يليونم 10درباره  وي

 يددست سد طالقان و سف يينبه سمت پا يهمتر مكعب بر ثان 60است و اكنون حدود  يزخروج از سرر

جهـت   يـاران تونـل بـه سـمت منطقـه ز     يقمتر مكعب آب از طر 30مقدار  ينرود منتقل و عالوه بر ا

  .شود يو آب شرب ارسال م يمصارف كشاورز

مخـازن   يـره امسـال ذخ  يبا توجه به آوردهـا : داشت يانمخازن سدها ب يرن درباره ذخاسد طالقا مدير

 يباشد تا اگر زمـان  يدبا ينهمصرف آب شرب به صورت به يتما در بحث رعا يكردخوب بوده اما رو

  .نشود يجادا يمشكل يمبرخورد يبه خشكسال

  شود يتهران ارسال م 4و  3خانه شماره  يهبه تصف يانآب لت/ پر شده است  ياندرصد سد لت 86

سـد اظهـار    يـن ا يفعلـ  يطو كالن درباره شرا يانلت يروگاهسد و ن يبهره بردار يرمد ييارسطو عليرضا

 يو رانشـ  يريآبگ يتمترمكعب است كه با توجه به محدود يليونم 76 يتظرف يدارا يانسد لت: داشت
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  .كعب استمتر م يليونم 70در نظر گرفته شده  يتبودن منطقه حداكثر ظرف

 يسد با نسبت ورود يمترمكعب است و خروج يليونم 62حجم آب موجود در مخزن : ادامه داد وي

 يـق از طر يـق دق يـزي و برنامـه ر  يمناسـب بهـره بـردار    يهـا  اسـت و بـا روش   يرمتغ ياچهآب به در

  .رسانيم ينم يزوقت حجم آب را به مرحله سرر يچو ما ه شود يم يهآب تخل ينتورب هاي يچهدر

 هـا  يالبسـ  يكو عبور از پ يدر اواخر خردادماه سال جار: گفت يانسد لت يدرباره برنامه آب رسطوييا

و  3خانه شـماره   يهمصارف شرب به تصف يو آب را برا رسانيم يمترمكعب م يليونم 70را به  يتظرف

  .كنيم يتهران ارسال م 4

و گذرانـدن   يحتفـر  يكه بـرا  يزانيعز :داشت يانبه شهروندان ب يهدر توص يانسد لت يبهره بردار مدير

 يطتوجه داشـته باشـند كـه اكنـون در شـرا      كنند ياستان تهران مراجعه م هاي ياچهاوقات فراغت به در

 يرهايدر مسـ  يالبيممكن اسـت سـ   يقهكه ظرف مدت چند دق يمقرار دار يالبيو س يبهار يرگبارها

 يـن از هرگونـه حادثـه در ا   يريجلـوگ  يامنظور بـر  ينها رخ دهد به هم ياچهها و اطراف در رودخانه

  .مكان ها اتراق نكنند

  شود ياستفاده م يرزمينيز يها سفره يهتغذ يآب الر برا/ سد الر پرشده است  يتدرصدظرف 16 نها

مخزن در تراز نرمـال   يتظرف: سد اظهار داشت ينا يتوضع ينسد الر درباره آخر يرمد ياصغر مفيد

 يليـون م 150 يدارا حاضر كعب بوده كه با توجه به فرار آب در حالمتر م يليونم 960 يتظرف يدارا

  .متر مكعب آب است

نصف تـراز   يباًتقر يعنيمترمكعب  يليونم 341كه تجربه شده  يحجم آب ينتاكنون باالتر: ادامه داد وي

  .نرمال است

ط شـركت  طبق برنامـه منـابع و مصـارف آب كـه توسـ     : تابستان گفت يدرباره برنامه آب ياصغر مفيد

 يرزمينـي ز يها سفره يهتغذ يحجم آب برا يناز ا يو بخش كنيم يعمل م شود يمنابع اعالم م يريتمد
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  .گيرد يمورد استفاده قرار م

 يرا بـا اسـتخرها   ينجـا مردم ا: دما خاطرنشان كرد يشيسد الر با اشاره به روند افزا يبهره بردار مدير

  .است يادز يشدگ متفاوت است و احتمال غرق يارسب ها ياچهشنا در در يطشرا. يندنب يكسانشنا 

  

  پر شده است يركبيرسد ام يتدرصد ظرف 93

 يحجـم فعلـ  : مترمكعب دانست و گفـت  يليونم 183كل را  يتظرف يركبيرسد ام يرمد يانفتوك مهدي

  .است يدهشدن نرس يزمتر مكعب است كه هنوز به آستانه سرر يليونم 170آب 

بهار  يلدر دستور كار است و از اوا يرزمينيز يسفره ها يمصنوع يهر تغذدر حال حاض: ادامه داد وي

  .نگه داشته شود يينپا ياحتمال يها يالبكنترل س يشروع شده تا سطح مخازن برا يرهاساز

 يكشـاورز  يحجـم آب بـرا   يهـر سـاله مقـدار مشخصـ    : داشـت  يانسد ب يدرباره برنامه آب فتوكيان

  .شود يم يرهاساز

زمـان   يـك آب در : آب خاطرنشان كـرد  يريتدر مد ييصرفه جو ياز مردم برا ضمن درخواست وي

و  ييزبارش در پـا  يندهاگر در سال آ شود يم يهم رهاساز يو بخش يرهذخ يكوتاه وارد سد شده بخش

مطـرح   ييآب و صـرفه جـو   يريتدوبـاره مـد   يممصرف نداشـته باشـ   يريتزمستان كم باشد و ما مد

  .شود يم

   

  شده است ييپروژه اجرا 83/ اعتبار  يلياردم 350ظار نمرود در انت سد

 يتظرف: پروژه اظهار داشت يروند اجرا يندرباره آخر يروزكوهپروژه سد نمرود ف يتنها مجر اردشير

هـزار و   3 يـل تكم يشده و برا ييپروژه اجرا ياتدرصد عمل 83مترمكعب بوده و  يليونم 137مخزن 

  .دارد يازاعتبار ن يالر يليونم 500
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وجـود   يتادامه روند فعال يكه برا يمشكل ينشروع شده و مهمتر 84پروژه از سال  ينا: ادامه داد وي

  .ها در حال انجام است يگيريمنظور پ ينا ياعتبار الزم بوده كه برا يندارد تام

در  هـا  يمـت ق يشاعتبار و افزا ينعدم تأم: شدن پروژه خاطرنشان كرد يتنها درباره علت طوالن اردشير

ـ   يدهآن د يدروستا كه محل جد يك ييجابجا ينمتعدد و همچن يزمان ها  هـاي  يرسـاخت ز يشـده ول

  .كرده است يساخت را طوالن يشرويالزم را ندارد روند پ

  :كرد يتهران را جمع بند يهحاش يسدها يتوضع يلبه صورت جدول ذ توان يم يانپا در

  )درصد(حجم آب   )متر مكعب يليونم( يتظرف    نام سد  رديف

  70        350    سد ماملو  1

  102        420    سد طالقان  2

  86        76      يانسد لت  3

  16        960      سد الر  4

  93        183    يركب يرسد ام  5

  يزيكيف يشرفتدرصد پ 83  سد نمرود  6

  متر مكعب يليونم 1050 - متر مكعب يليونم 1989  كل جمع

  

 يريتا مناسـب دانسـته و دربـاره مـد    آب امسال ر يرذخا يتختپا يهحاش يسدها يبهره بردار مديران

ـ  يروزها يناست كه در ا اي يدواژهكل ييجو اتفاق نظر داشتند اما صرفه ينهمصرف به  يخوب و فراوان

  .فراموش شود يدنبا يزن
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  28/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يافت  يشدرصد افزا 277سدها  يورود

  

سـال   يبه سدها از ابتـدا  يورود يرمقاد: كشور گفت يها از سد يبردار گروه بهره يسرئ -يرناا-تهران

  .داشته است يشدرصد افزا 277مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه  يلياردم 71.6معادل  يآب

  

  يافت يشدرصد افزا 277سدها  ورودي

 يليـارد م 40.9اكنون : روز شنبه افزود »نژاد يعسكر يدوح« يرووزارت ن يرسان  اطالع يگاهگزارش پا به

  .شده است يساز يرهكشور ذخ يمترمكعب آب در مخزن سدها

مترمكعب گزارش شده كـه   يلياردم 50.6 يزن يسال آب ياز سدها از ابتدا يخروج يزانم: ادامه داد وي

  .دهد يرا نشان م يشدرصد افزا 215ابه مش ينسبت به سال گذشته در بازه زمان

كشور،  يبردار سد مهم در حال بهره 178تعداد  ينكها يانكشور با ب يها از سد يبردار گروه بهره رئيس

شـده در مخـازن    يـره آمار، آب ذخ ينبر اساس آخر: مترمكعب دارند، گفت يلياردم 50معادل  يتيظرف

رشـد   ازان شده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل   مترمكعب عنو يلياردم 40.9كشور معادل  يسدها

  .برخوردار شده است يدرصد 56

كـه   ييسـد و تعـداد سـدها    91دارنـد   يدرصد پرشدگ 90از  يشرا كه ب ييتعداد سدها نژاد، عسكري

  .سد عنوان كرد 26دارند  يدرصد پرشدگ 40كمتر از 

 يمخـزن سـدها   يموجـود : وددرصد اعالم كرد و افز 82مخازن سدها را حدود  يدرصد پرشدگ وي

  .داشته است يشمترمكعب افزا يليونم 420كشور نسبت به هفته گذشته 

 يالبكشور در چند مرحلـه وقـوع سـ    يسدها: كرد يحكشور تصر يها از سد يبردار گروه بهره رئيس

 يالبيسـ  هـاي  يـان از جر يآب ناش يمو تنظ سازي يرهدر مهار، ذخ ينقش مهم ي،جار يمهم در سال آب
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  .كردند يفاا

 يحـداكثر  ينتـأم  يكلـ  يكردمنابع و مصارف سدها با دو رو يزير برنامه ينكهبا اشاره به ا نژاد عسكري

: خاطرنشـان كـرد   پذيرد، يصورت م يترسال يطدر شرا يحداكثر سازي يرهو ذخ يخشكسال يطدر شرا

بـه   ريزي برنامه محقق نگردد، يوقوع خشكسال يلدل به مخزن به شده بيني يشپ يكه آوردها يطيدر شرا

آب شـرب   يفـي و ك يكمـ  ي،مسـائل فنـ   يبـرا  يديكه تهد يكه بتوان تا حد شود يم يبازنگر ينحو

  .مند شد آب مخازن بهره يروجود نداشته باشد از ذخا

توسـط   سـازي  يـره مهار آب و حداكثر ذخ يزن يالبو وقوع رخداد س يترسال يطدر شرا: ادامه داد وي

مصـارف در   ينتـأم  يبـرا  شـده  يـره كه بتوان از منابع آب ذخ ييتا جا پذيرد، يمخازن سدها صورت م

  .بهره برد يندهآ يها سال
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - صـادر كـرد   يهـزار تـن آب مجـاز    768 يـران ا؛  در سال گذشته

29/02/1398  

  

در  ياخبار است، هم چنان شاهد صادرات آب مجـاز  ينتر كه بحران آب همواره سرخط مهم درحالي

ـ  يباال يزانم يلدل مانند هندوانه، به يمحصول يان،م ينو در ا يممختلف هست يها عرصه  يكـه بـرا   يآب

كـه   رنـد باو يـن شناسان بر اكه كار يدرحال. است يدانم ينتاز ا يكه شود، يصرف م يرانآن در ا يدتول

  .يستمحصوالت ن ينگونصادرات ا يبرا يهيهم توج يراخ هاي يبارندگ يحت

كاالها و محصوالت به كار  يندفرا يدكه در روند تول شود يگفته م يبه آب ي،آب مجاز يسنا،گزارش ا به

 يـا  يبـه آن مجـاز   ،شود ينم يدهد ييشده، در محصول نها آب استفاده ينا كه ينا يلبرده شود اما به دل

 چـون  هـم  هـايي  يخـوراك  يـه ته يـا و  يدر محصـوالت مصـنوع   يآب حتـ  يـن ا گويند؛ يم يآب پنهان

مصرف شـده و  » آب«هم  يسكويتآرد گندم ب يدتول ينهفته است، چراكه برا يزو شكالت ن يسكويتب

آب  ،ياست كه فقط آب داخـل بطـر   ينتصورمان ا خريم، يم يآب معدن يبطر يككه  يزمان يحت يا

  .آب مصرف شده است يزن يخود بطر يدتول يكه برا ياست، در حال

آب  يتـر ل 10حـدود   A4كاغـذ   يك يهته يآب و برا يترل 135مرغ،  تخم يك يدتول يمثال برا عنوان به

 يلـو ك يـك دست آوردن  به يبرا ينچن هم. يستكه وزن كاغذ پنج گرم هم ن يدر حال شود، يمصرف م

 يـك  يـد تول يتـن آب و بـرا   15گوشت قرمـز گـاو    يلوك يك يو برا تريل 4000گوشت مرغ، حدود 

  .شود يآب مصرف م يترهزار ل 400وزن دارد، حدود  تن يككه  يمعمول يخودرو

عنـوان   بـه  يـاز و پ ينـي زم يبس ي،آمار ارائه شده، هندوانه، گوجه فرهنگ ينبر اساس آخر يان،م ينا در

 يبـرا  يچنـدان ارزآور  يند كه اتفاقـاً از نظـر ارزشـ   هست يمحصوالت صادرات ينتر و عمده ترين يشب

ارزش دارد كه  تسن 20كمتر از  ي،هندوانه صادرات يلوگرمعنوان مثال، هر ك چراكه به. اند كشور نداشته
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 يهـا منفـ   آن يارزش صـادرات  يـريم، در نظـر بگ  يـز محصوالت را ن ينمصرف آب در ا يزانالبته اگر م

بـر را بـه    ارزش و آب كـم  يتن محصـول كشـاورز   ها يليونساالنه م يرانكه ا يمعن ينبه ا. خواهد بود

ـ  يارهـا، بسـ   آن يآب صرف شده برا يو ارزش واقع كند يصادر م يگرد يكشورها  يمـت از ق تـر  يشب

  .هاست آن يصادرات

آب  ي،گفت كه آب مجـاز  يدبا يحاًبلكه صر يستن يرواقعيغ يبه معنا يصفت مجاز كه ينمهم ا نكته

و حجـم   يـزان در م يـزي ر و برنامه يريتو مد يدمكان تول يو فرهنگ يمياقل يطشرا. ستا يكامالً واقع

طـور   به. كاال در مناطق مختلف جهان متفاوت است يككاال مؤثر و قطعاً مقدار آن درباره  يآب مجاز

 يدر حـال  يـن و ا كننـد  يدر طول روز استفاده م يآب مجاز يترل 1400 يانگينطور م به يامثال، مردم آس

  .كنند يمصرف م يآب مجاز يترل 4000روزانه حدود  يكا،و مردم شمال آمر يياناست كه اروپا

باورنـد كـه كشـت و     يـن كه كارشناسان بر ا كشد يم يدكعنوان صادركننده هندوانه را  يدر حال ايران

بـا توجـه بـه     يـران، خشك ا يمهدر نقاط خشك و ن ينيزم يبچون هندوانه و س يصادرات محصوالت

و صـادرات آب   كنـد  يتـر مـ   را بغـرنج  ييمشكل اشتغال و مهاجرت روسـتا  ي،منابع آب يدشد يبتخر

  .منسجم در صادرات محصوالت است هاي ياستاز نبود س يناش يمجاز

  

  97هزار تن هندوانه در سال  768حدود  صادرات

ابتـدا تـا   از  يـران از آن است كـه ا  يدر سال گذشته حاك يرانگزارش، اطالعات گمرك ا يناساس ا بر

مختلـف   يدالر به كشـورها  يليونم 158هزار تن هندوانه به ارزش حدود  768سال حدود  ينا يانتها

قطـر،   ن،عراق، عمـا  يا،برتان ي،قبرس، استون يجان،آذربا يش،ارمنستان، اتر يكشورها. صادر كرده است

  .دحوزه بودن يندر ا يرانا يمقاصد صادرات يهسور يعرب يجمهور يه،روس يونفدراس

 يناز آن است كـه در نخسـت   يطبق روال ادامه دارد و آمارها حاك يزن يهندوانه در سال جار صادرات
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 يدالر بـه كشـورها   يليـون م 31هزار تن هندوانـه بـه ارزش حـدود     115حدود  يرانا ي،ماه سال جار

 كردهدر صا يهسور يعرب يجمهور ي،سوئد، اسلوون يه،روس يونقطر، فدراس ي،پاكستان، لهستان، رومان

  .است

  

  يستن يهندوانه منطق صادرات

صادرات هندوانه اصـالً   كه ينبر ا يدبا تاك يسناوگو با ا در گفت -كارشناس - ياقتيل يمانراستا ا ينا در

اقـدام بـه صـادرات     يـد دارد، نبا يمحدود يكه منابع آب يرانمانند ا يكشور: داد يحتوض يستن يمنطق

  .كند يمحصول ينچن

كه در اثـر   يتياز موقع يدبا: در كشور صورت گرفته است گفت يراًكه اخ هايي يبارندگ با اشاره به وي

را  ينـي زم يـر ز يهـا  و آب يآب يرذخا يدو نبا يمآمده به نحو احسن استفاده كن يشپ يراخ هاي يبارندگ

  .يمهدر ده

امـا  : ر كـرد عرضـه شـود، اظهـا    يـا به دن يدبا يرانكه محصوالت ا ينا يانكارشناس حوزه آب، با ب اين

ماننـد   يكشور صدمه وارد نكند، به نظر من محصـول  يستز يطعرضه شود كه به مح يدبا يمحصوالت

ـ  يالنكشت شود كه ب يدر مناطق يدبا يرانهندوانه در ا و صـرفاً در جهـت رفـع     دهـد  ياجـازه مـ   يآب

  .باشد يداخل نيازهاي

  .يمآب كوشا باش يساز يرهو در ذخ يمرا بدان يراخ هاي يقدر بارندگ يدبا: كرد يدتاك وي



237  

  28/02/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - از مخازن سدها يبر سكه بهره يدو رو

  

  از سد دز در استان خوزستان يريجهانگ بازديد

 يرمقـاد  دهـد  يمطلوب است و آمارها نشـان مـ   يراخ هاي يندگبار يهسا يرز يرانا يو روز سدها حال

 277مترمكعب بوده كه نسبت به مـدت مشـابه    يلياردم 71.6معادل  يسال آب يها از ابتدا به آن يورود

 يترسـال  ورهآن را نشـانه آغـاز د   تـوان  يكه به اعتقاد كارشناسان نم ياتفاق. داشته است يشدرصد افزا

 يراز ذخـا  توان يم يگربه عبارت د. بهره برد يمقابله با خشكسال يمخازن برا نياز ا توان يدانست اما م

اسـتفاده   يترسـال  يطدر شـرا  يحداكثر سازي يرهو ذخ يخشكسال يطدر شرا يحداكثر ينسدها در تأم

  .كرد

 هـا  يبارنـدگ  يـل گذشـته بـه دل   يها برخالف سال يرانامسال دغدغه بحران آب در ا يسنا،گزارش ا به

ـ  ينگواه ا يزمطلوب سدها ن يتوضع. شده است تر رنگ كم و  يموضوع است كه امسال تابستان، نگران

  .داشت يمآب نخواه ينتأم يبرا يا دغدغه

و  يورود يزاندرباره م -كشور  ياز سدها يبردار گروه بهره يسرئ -نژاد يعسكر يدراستا، وح ينا در

: اظهـار كـرد   98 يبهشـت ارد 24تـا  ) اول مهرمـاه ( 97-98 يسال آب يكشور از ابتدا يسدها يخروج

 دتمترمكعب بـوده كـه نسـبت بـه مـ      يلياردم 71.6معادل  يسال آب يبه سدها از ابتدا يورود يرمقاد

ـ  ياز سدها از ابتدا يخروج يزانم. داشته است يشدرصد افزا 277مشابه   يليـارد م 50.6 يـز ن يسال آب

را نشـان   يشدرصـد افـزا   215مشـابه   يمترمكعب گزارش شده كه نسبت به سال گذشته در بازه زمان

  .دهد يم

مترمكعـب   يليـارد م 50معـادل   يتـي كشور، ظرف يبردار سد مهم در حال بهره 178اساس، تعداد  ينا بر

 يليـارد م 40.9كشـور معـادل    يشـده در مخـازن سـدها    يـره آب ذخ يرو،دارند و بنا بر اعالم وزارت ن
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. برخـوردار شـده اسـت    يدرصد 56بل از رشد مترمكعب عنوان شده كه نسبت به مدت مشابه سال ق

درصد  40كه كمتر از  ييسد و تعداد سدها 91دارند  يدرصد پرشدگ 90از  يشرا كه ب ييسدها ادتعد

  .سد است 26دارند  يپرشدگ

مخـزن   يدرصـد اعـالم و گفتـه شـده كـه موجـود       82مخازن سدها حدود  يدرصد پرشدگ همچنين

داشـته اسـت و بـه گفتـه      يشمترمكعـب افـزا   يليـون م 420كشور نسـبت بـه هفتـه گذشـته      يسدها

 يطدر شـرا  يحـداكثر  ينتـأم  يكلـ  يكـرد منـابع و مصـارف سـدها بـا دو رو     يزير برنامه نژاد يعسكر

 يا كـه آورده  يطيدر شـرا  پـذيرد؛  يصورت مـ  يترسال يطدر شرا اكثريحد سازي يرهو ذخ يخشكسال

 شـود  يمـ  يبازنگر يبه نحو يزير ود، برنامهمحقق نش يوقوع خشكسال يلدل به مخزن به شده بيني يشپ

 يرآب شرب وجود نداشته باشـد از ذخـا   يفيو ك يكم ي،مسائل فن يبرا يديكه تهد يكه بتوان تا حد

  .مند شد آب مخازن بهره

توسـط مخـازن سـدها     سـازي  يرهمهار آب و حداكثر ذخ يزن يالبو وقوع رخداد س يترسال يطشرا در

 ينـده آ يهـا  مصـارف در سـال   ينتأم يبرا شده يرهبتوان از منابع آب ذخكه  ييتا جا پذيرد، يصورت م

 يـران ا رد يخشكسـال  يهـا  دوره يـان آسا پا يلس يها باورند كه باران ينالبته كارشناسان بر ا. بهره برد

 يدوره خشكسال يانپا ينا شود يالبته گفته م. يستمزمن كشور ن ياست و پر شدن سدها درمان كم آب

ندارد كه  يهنوز روش يدر هواشناس يرانا يراز. آغاز نخواهد شد يگركه د يستن يمعن نياست اما به ا

بـر   توانند يم يآمار هاي شالبته رو. كرد بيني يشپ يندهآ يرا برا يو تر سال يخشكسال يها بتوان دوره

  .كنند يينتب يندهها را در آ دوره يناند، فقط احتمال وقوع ا اساس آنچه در گذشته رخ داده
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خبرگزاري اقتصاد نيوز مورخ  - شده است يمعراق مانع ورود آب به هورالعظ:استاندار خوزستان 

28/02/1398  

  

مـانع ورود آب بـه بخـش     يخارج ينفت يكت هاشر يهكشور عراق به توص: خوزستان گفت استاندار

  .شده است يمچذابه در هورالعظ يعراق

 يببـا تكـذ   يرنـا با ا ياختصاص يشامگاه شنبه در گفت وگو يعتيغالمرضا شر يوز،گزارش اقتصادن به

منطقـه چذابـه    يريآبگ يبر ممانعت شركت نفت برا يمبن يهااز خبرگزار يكيدر  يبه نقل از و يخبر

وجـه   يچبه هـ  يعنوان ينبا چن ينرات منتشر شده به نقل از من در نشست امروز ستاد اربعاظها: افزود

  .صحت ندارد

در بخش : شده و مرطوب است، ادامه داد يريآبگ يمتاالب هورالعظ يرانيبخش ا ينكهبر ا يدبا تاك وي

كـرده   يريگاستان خوزستان جلـو  يراخ يالباز س يكشور از ورود آب ناش ينتاالب، مقامات ا يعراق

  .استان خوزستان بوده است يراخ يزگردهاياز آن عامل ر يكه بخش عمده ا

 يـت فعال ينكـه منطقه از خاك عراق عالوه بـر ا  يندر ا ينكهخوزستان با اشاره به ا ينتام يشورا رئيس

 ينفت يحوضچه ها يراخ يالبدر س: كند، افزود يعمل م يزگردكانون ر يكوجود دارد به عنوان  ينفت

 وصخصـ  يـن در ا يراننفت ا يشده است و شركت مل يريدر هور آبگ يرانيود مربوط به بخش اموج

  .نداشته است يممانعت

بـه   يمهـورالعظ  يدر بخـش عراقـ   ينفت يها يتدر خصوص فعال يزن يناز ا يشپ: شد يادآور شريعتي

كـرده   يريگاز ورود آب جلـو  يساتحفاظت از تاس يشركت ها برا ينداده بودم و ا يحرسانه ها توض

 قباره وارد مذاكره با كشـور عـرا   يندر ا يرانوزارت خارجه ا يناز ا يشاست كه پ يدرحال يناند و ا

  .شده بود
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 يبـر ورود آب بـه بخـش هـا     يمبنـ  يـران كشـور ا  يبا درخواست ها يمقامات عراق: داد يحتوض وي

  .مختلف تاالب به جز منطقه مذكور موافقت كردند

) ماه يبهشتارد 20(دولت در استان خوزستان جمعه هفته گذشته  يعال ندهيگزارش، نما يناساس ا بر

از  يبخشـ  يـه بحران شهرستان خرمشهر اعالم كـرد كـه بـه منظـور تخل     يريتمد يهماهنگ يدر شورا

متـر مكعـب آب از    100صورت گرفته ، كشور عراق با ورود  يپلماتيكخوزستان با اقدامات د يالبس

آن بـه سـمت    يتاز ورود آب به نهر عدن و هدا يله موافقت كرد ولخوزستان به رودخانه دج تسم

  .اروند رود مخالفت كرد

و  يـران سوم از آن در ا يككشور، در خوزستان قرار دارد كه  يدر جنوب غرب يمهورالعظ يمرز تاالب

  .دوسوم در عراق واقع است

نكـرده   يافـت در) كننده اش يهمنابع تغذ(از كرخه و دجله  يآب يچدر تابستان سال گذشته ه هورالعظيم

  .بود
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  29/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - فراتر رفت يليمترم 323كشور از  يبارش ها يزانم

  

درصـد  105امسال بـا   يبهشتارد 29مهر گذشته تا  يكشور از ابتدا يها يبارندگ يزانم -يرناا -تهران

  .هفته ادامه دارد  ينا يانها تا پا يكه بارندگ يدمتر رس يليم 323.4به  يرشد در حال

  

  فراتر رفت يليمترم 323كشور از  يبارش ها ميزان

 دهد يها نشان م يبررس ينتازه تر يران،منابع آب ا يريتآب شركت مد يهگزارش دفتر مطالعات پا به

ـ      يجار يسال آب يكشور از ابتدا يحجم بارش ها گذشـته   يتاكنون نسـبت بـه دوره مشـابه سـال آب

 42) متـر  يلـي م 228.3(مشـابه درازمـدت    يهـا  دوره يانگيندرصد و نسبت به م105) يليمترم 158.1(

  .رشد دارد رصدد

كشور ادامـه دارد،   نقاط يشتردر ب يبهار يها هفته بارش ينتا آخر ا ياساس اعالم سازمان هواشناس بر

  .معابر، تگرگ و صاعقه وجود دارد يرودخانه ها، آبگرفتگ يلشدن مس يالبيرو احتمال س يناز ا

  .سال بعد ادامه خواهد داشت يورشهر يانمهر هر سال آغاز و تا پا ياز ابتدا يآب سال

  

  ياصل يبارش ها در حوضه ها* 

فـالت   يـه، اروم ياچـه عمـان، در  يـاي رس، درفا يجخزر، خل يايشامل در يحوضه اصل 6 يدارا ايران

  .شرق و قره قوم دارد يمرز ي،مركز

 يليمتـر م 528.1عمـان   يايفارس و در يجحجم بارش ها در حوضه خل يانگينگزارش، م يناساس ا بر

درصد رشد برخوردار بوده و نسبت  153از ) متر يليم209(پارسال  يسال آب يانگينبود كه نسبت به م

  .دارد يدرصد 50رشد ) 351.5(ساله  50 دوره يانگينبه م
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 يليمتـر م 496.5 يجار يخزر در سال آب يايحجم بارش ها در حوضه در يانگينگزارش، م يناساس ا بر

  .دهد يدرصد رشد را نشان م 49حدود ) 333.7(دوره مشابه پارسال  يانگينگزارش شد كه نسبت به م

 يكه با رشـد  يدرس يليمترم 341.9درازمدت به كشورمان در دوره  يحوضه آب ينا يبارش ها ميانگين

  .همراه شد يدرصد45

بود كه نسـبت   يليمترم 472.7 يجار يدر سال آب يزن يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در ميانگين

سـاله   50دوره  يـانگين درصـد رشـد و نسـبت بـه م     26حـدود ) 374(دوره مشابه پارسـال   يانگينبه م

  .است يدرصد 55رشد  يدارا) 305.9(

 يدرصـد  60بود كه رشد  يليمترم 295.7ساله  يازدهدر دوره  يهاروم ياچهبارش ها در حوضه در حجم

  .آن گزارش شده است يبرا

مترمكعـب   يليـارد از پـنج م  ياچـه حجـم آب در  يهاروم ياچهبارش ها در حوضه در يشبا افزا همزمان

  .يدمترمكعب رس يلياردم 5.29گذشت و به 

اعـالم شـد كـه نسـبت بـه       يليمترم 271.1 يزحوضه قره قوم ن يم بارش هاگزارش، حج ينا براساس

رشـد  ) 204.4بـا  (ساله  50درصد رشد كرد و نسبت به دوره  97) 137.3(دوره مشابه پارسال  يانگينم

  .داشت يدرصد 33

بود كه نسبت بـه   يليمترم 202.1 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يبارش ها در سال آب حجم

است كـه در دوره   يدر حال ينا. يافتدرصد رشد 109حدود ) 96.9(پارسال  يمشابه در سال آبدوره 

  .داشت يدرصد32بارش با رشد  يليمترم 153.6حوضه  يندرازمدت ا

بود كه نسبت به دوره مشـابه   يليمترم 105.5شرق  يگزارش، حجم بارش ها در حوضه مرز يناساس ا بر

  .شد يشتردرصد ب9ساله  50دوره  يانگينرشد كرد و نسبت به مدرصد 163) يليمترم 40.1(پارسال 
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  30/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - گذشته ينسبت به سال ها يهاروم ياچهحال خوش در

  

هفته هـا   يآن ط يكرهها به پ ياز بارندگ يورود آب ناش يلتسه يهدر سا يهمارو ياچهدر -يرناا -اروميه

به تـراز   يدنكند و در آستانه رس يگذشته تجربه م يرا برخالف سال ها يحال خوش يراخ يو ماه ها

  .قرار دارد يمتر 272و  يكهزار

  

  گذشته ينسبت به سال ها يهاروم ياچهخوش در حال

دهه قبل تـا زمـان    يناز چند يزحوضه آبر ينا يرودخانه ها يروبيو ال يسردهنه ساز يرناگزارش ا به

از  يمورد غفلت قرار گرفته بـود و بـه گفتـه كارشناسـان آب ناشـ      يهاروم ياچهدر يايستاد اح يلتشك

  .شد يو كم عمق بخار م يا يهدر مناطق حاش ياچهدر يكرهبه پ يتهدا يبه جا يبارندگ

 يـاي سـتاد اح  يطرح ها يمنابع در قالب اجرا ينهبه يريتب و مدانتقال آ ياساس روان ساز ينهم بر

  . را از حالت كما درآورده است يهاروم ياچهدر يگر،د ياز سو يبارندگ يشسو و افزا يكاز  ياچهدر

برداشته شد  يدو ام يركار آمدن دولت تدب يبا رو يهاروم ياچهدر يتوضع يتتثب ينخست برا يها گام

و  يسـردهنه سـاز   يروبـي، شـد كـه ال   يبآن تصو يتبهبود وضع ير راستاد يگانه ا 27 يو طرح ها

 ينزودبازده ا ياز طرح ها يتنها بخش يزحوضه آبر ياز محل سدها ياچهاختصاص مستمر حق آبه در

  . رود يبه شمار م تادس

 ياچـه در ياياح يتاكنون دولت برا 1393از سال  يغرب يجانآذربا يشركت آب منطقه ا يرعاملگفته مد به

اعتبارات  ينداده و متناسب با ا يصسازمان تخص ينبه ا يالر يلياردم 600هزار و  2انهار  يروبيو ال يهاروم

  . شده است يروبيتر از انهار اليلومك 290و  يهاروم ياچهبه در يمنته ياصل ياز رودخانه ها يلومترك 113

از انهار  يلومترك 254از رودخانه ها و  يلومترك 105 يروبيال ياتعمل ينكهبا اشاره به ا» دانشجو كيومرث«
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 يروبيال ياتاز عمل يعحجم وس ينا ياجرا: كرد يانشركت انجام شده، ب يناز محل اعتبارات ا يزاستان ن

  . است يهاروم ياچهدر تنجا يو كارگروه مل يهاروم ياچهدر يايستاد اح ي،استان يمرهون تالش ها

استان را از جملـه اقـدامات مهـم     يمهم آب يساتتاس يو بازساز يمورد سردهنه ساز 70 ينهمچن وي

و  ياچـه در يكـره انتقال آب بـه پ : برشمرد و گفت يهاروم ياچهانتقال آب به در يلتسه يشركت برا ينا

  . آن موثر بوده است يتدر بهبود وضع يمنابع آب يريتمد

مترمكعب  يليونم 560 يجار سال يندر فرورد ينكها يانبا ب يغرب يجانآذربا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

 ياچـه در يـاي اح يدر قالب طـرح هـا  : كرد يانشد، ب يرهاساز يهاروم ياچهاستان به سمت در يآب از سدها

شـده   يرهاساز يهچه اروميامترمكعب آب به سمت در يليونم 600و  يلياردتاكنون سه م 1393از سال  يهاروم

  . است 97- 98 يمربوط به سال آب مترمكعب يليونم 160و  يلياردم يك يزانم ينكه از ا

در  يو گسـترده ا  يعاقدامات وسـ  يغرب يجاناستاندار آذربا يدبا تاك يسال جار يلاوا: گفت »دانشجو«

 يدر راسـتا  يـز امـر ن  يـن به عمل آمـد كـه ا   يزها در نقاط حادثه خ يالبمقابله با س يسطح استان برا

  . بوده است يدتراز آن مف يشو افزا ياچهروان آبها به در يتهدا

روز اول سـال   10 يطـ  يرپـذ  يباستان در نقـاط آسـ   ياز رودخانه ها يلومترك 74 يروبيال: افزود وي

  . يدراستا به سرانجام رس ينبود كه در ا ياز جمله اقدامات مهم يجار

انتقـال   يلتسـه  يها بـرا  يزيبا اشاره به برنامه ر يزن يشرق يجانآذربا يشركت آب منطقه ا مديرعامل

 ياز رودخانـه هـا   يلـومتر ك 156از  يشپنج سال گذشته ب يشركت ط ينا: گفت يهاروم ياچهدر آب به

  .كرده است ييو بازگشا يخود سامانده يها يترا در محدوده فعال ياچهبه در يمنته

 يراز مسـ  يلـومتر ك 80 يتـوان بـه سـامانده    يمـ  ياتعمل ينا ياز جمله بخش ها: غفارزاده افزود يوسف

  .اشاره كرد يچا يصوف يلومترو پنج ك يمردق چا يلومترك 15 ي،قلعه چا يلومترك 14 ،يچا يرودخانه آج

 406مسـدود،   يرمجـاز حلقـه چـاه غ   650از سـه هـزار و    يشب ينمدت همچن يندر ا: اضافه كرد وي
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و از اضـافه   يـده برچ ياردسـتگاه موتـور پمـپ ثابـت و سـ      383رودخانه هـا و   يهاستخر زهكش حاش

  .شد يريمترمكعب آب جلوگ يليونم 20برداشت ساالنه 

 يمترمكعـب آب از سـدها   يليونم 96تاكنون  يهاروم ياچهدر يايكمك به اح يدر راستا: كرد يانب وي

  .شده است يرسراز يپهنه آب ينبه سمت ا يشرق يجاندر آذربا ياچهدر ياقمار

 يـن ا »ينانآ«و » خورخوره« يرودخانه ها يروبيال: گفت يزكردستان ن يشركت آب منطقه ا مديرعامل

  . سال گذشته انجام شد يط يهاروم ياچهدر يزاستان در حوضه آبر

 يبـا شـركت هـا    ييو در قالب قراردادها يلومترك 2.5در مجموع به طول  يروبيال ينا: خرم افزود كامران

  . نداشت يشركت در پ ينا يبرا يا ينهشهرستان انجام شد و هز ينمجوز برداشت شن و ماسه در ا يدارا

آب  يرمجـاز غ يسال گذشته در خصوص مسدود كردن چـاه هـا   يط» كردستان« ينكهبا اشاره به ا وي

حلقه چـاه   359سال گذشته به واسطه مسدود كردن : را كسب كرد، اظهار داشت يرتبه نخست كشور

  . و برگشت داده شد يرهمترمكعب آب به نفع آبخوان ها ذخ يليونم 6،31در استان  يرمجازغ

 يالر يلياردهزار م 30از  يشتاكنون ب يدو ام يردولت تدب ينكهبا اشاره به ا يزن يغرب يجانآذربا استاندار

رودخانـه هـا و    يرمسـ  يروبـي ال يهدر سا يهاروم ياچهدر: كرده، گفت ينههز يهاروم ياچهدر ياياح يبرا

  . قرار دارد يمناسب يتآن در وضع يكرهروان آبها به پ ياصول يتهدا

 ياچـه بـه در  »يبسـ  يكـان «انتقال آب از سـد   يا،طرح ستاد اح ينبزرگتر: افزود ريياشهر محمدمهدي

تونـل   ينشده است و ا يحفار يلومترك 28تونل انتقال آن حدود  يلومترك 35بوده كه تاكنون از  يهاروم

  . رسد يم يبه بهره بردار يتا اواخر سال جار

 يهطـرح سـرما   يـن در ا يـال ر يليـارد هـزار م  17تاكنون دولـت  : اظهار داشت يغرب يجانآذربا استاندار

  . منتقل شود ياچهبه در يبس يمترمكعب آب از سد كان يليونم 600كرده است تا حدود  يگذار

وارد  يهاروم ياچهبه در يزن يزو تبر يهاروم يمترمكعب پساب شهرستان ها يليونم 250: گفت شهرياري
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  . انجام شده است يزطرح انتقال ن ينا يشود و كارها يم

 ياصـالح و بازسـاز   ي،سـردهنه سـاز   يزن يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

 ياچـه در يتوضـع  يـت تثب يموفق در راسـتا  يبرنامه ها يگررودخانه ها را از د يرهايها و آبگ يچهدر

  . استده سردهنه اصالح ش 65حوضه،  ينسردهنه موجود در ا 82از كل : كرد يانبرشمرد و ب يهاروم

 ياچـه به در يآبرسان ياقدامات موثر در راستا يگررا از د يلوهاحداث سد س ينهمچن» سرخوش فرهاد«

سـاالنه   يان،است و با احداث كانـال انتقـال آب جلـد    يدهسد به اتمام رس ينا: دانست و اظهار داشت

  . خواهد شد يرسراز ياچهمترمكعب آب به در يليونم 95حدود 

 يـه اروم ياچـه رود در جنـوب در  يمينهرود بـه سـ   ينهموفق طرح اتصال زر يه به اجرابا اشار ينهمچن وي

در كمتـر از   يخـاك  يـات مترمكعب عمل يليونطول داشت، حدود سه م يلومترك 25طرح كه  يندر ا: گفت

  . فراهم شد روميها ياچهرود به در يمينهرود و س ينهزر يانتقال آب رودخانه ها ينههشت ماه انجام شد و زم

از اقـدامات   يگـر د يكـي  يـه اروم ياچهدر يكرهانتقال مستمر و بدون هدررفت آب به پ يرناگزارش ا به

 يكـان «طـرح انتقـال آب از سـد     يرود و اجـرا  يبه شمار مـ  يجانآذربا يآب يننگ ياياح يبرا ياساس

افـق   رتونـل كـه د   ينرود؛ قطر ا يآنها به شمار م يناز برجسته تر يلومتريك 36تونل  يقاز طر »يبس

متـر در نظـر    6.3كنـد،   يم يرسراز يهاروم ياچهمترمكعب را ساالنه به در يليونم 640معادل  يطرح آب

  . گرفته شده است

و حجـم آب   ياچـه تـراز در  يشافـزا  يه،اروم ياچهدر يايمختلف اح يطرح ها يدر اجرا ياصل هدف

 يدندر آستانه رسـ  ياچهن دراست و هم اكنو يمتر 1274.1 يكبه تراز اكولوژ يدنموجود در آن تا رس

ـ     يقرار دارد؛ رقم يمتر 1272به تراز قابل توجه   ياچـه در يبـرا  يـا رو ينـوع  يشكه تـا چنـد سـال پ

  .شد يم وبمحس
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  30/02/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كه فروكش نكرد يعطش

  

 يـز نقاط كشور گاه از آمار بلندمـدت ن  يشتردر ب 97-98 يسال زراع يبارش ها يزانم - يرناا - سمنان

نبـرده   يناست كه اثر آن را از ب يبه حد يراخ يسال ها يو شدت خشكسال يداريپا يفراتر رفت، ول

  .همچنان پابرجاست يو عطش و تشنگ

  

  كه فروكش نكرد عطشي

 يدما يشبه صورت افزا يرانمختلف جهان متفاوت است اما در ادر نقاط  يلماق ييرتغ يرنا،گزارش ا به

و  يكنواخـت  يم،مال يمساله سبب شده تا بارش ها ينكه ا ياست، به گونه ا يبارش يمرژ ييرهوا و تغ

  . شود يلآسا تبد يلپراكنده و س يجامد گذشته به بارش ها

دهـد   يكشور نشان م يواشناسسازمان ه يو هشدار خشكسال يشپا يگزارش دفتر مركز مل ينتر تازه

ـ     97-98 يسال آب يكشور از ابتدا يحجم بارش ها گذشـته   يتاكنون نسبت بـه دوره مشـابه سـال آب

  . داشت يشدرصد افزا 39.8مشابه درازمدت  يها دوره يانگيندرصد و نسبت به م 108.4

بود، امـا   98 يبهشتو ارد يندر فرورد يمطلوب يها يكشور شاهد بارندگ ينكهگفته كارشناسان، با ا به

آسـا، همچنـان در كشـور از جملـه اسـتان       يلسـ  يبارش ها ينچند ساله، با وجود ا يها يخشكسال

  . سمنان تداوم دارد

ادامـه   2050دما تـا سـال    يشو روند افزا يماقل ييراتاز آن است تغ يحاك يقاتتحق يجها و نتا تحليل

خشـك   يمـه نقاط خشـك و ن  يبرا يول رد،يگ يرا دربرم ينكره زم يخواهد داشت كه تمام بخش ها

  . خواهد داشت يملموس تر ياثرها يرانمانند ا

اوج  يـداري دمـا، پا  يشافزا ي،سال ها به صورت خشكسال يندر ا يماقل ييرآثار تغ ينو بارزتر مهمترين
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ماننـد ثبـات    يو حـد  يجـو  يهـا  يـده پد يشدر زمسـتان، افـزا   يينپـا  يباال در تابستان و دما يدما

  . شود يدما عنوان م يناگهان ييراتگرما و سرما و تغ يطشرا نيدتريشد

و  يسـاله رگبـار   25درصد نوع بارش ها در استان سـمنان در دوره بلنـد مـدت     40 يرنا،گزارش ا به

  . است يافته يشدرصد افزا 60از  يشرقم اكنون به ب ينپراكنده بود كه ا

 يـن فراتـر رفـت بـا ا    يليمترم 144.7ن سمنان از تاكنون در استا 97-98 يسال زراع يها از ابتدا بارش

  . است يارد ينا يرگ يبانهمچنان گر يوجود خشكسال

درجـه   يمو ن يكدر استان سمنان نسبت به بلندمدت تا  98تابستان  يهوا ي،فصل يها ينيب يشپ طبق

  . شود يگرم تر م يگرادسانت

متوسـط   يگراددرجه سـانت  يمو ن يكو تا بود  96از تابستان  يدترهوا شد يدر سمنان گرما 97 تابستان

  . يافت يشهوا افزا يدما

 يدخشك است كه بـا تشـد   يمهدرصد مناطق خشك و ن 55هكتار وسعت استان سمنان  يليونم 9.7 از

و  يبـاد  يشفرسـا  يهـا  كـانون   يشافـزا  يـاهي، كاهش پوشش گ ي،با كاهش بارندگ يماقل ييرتغ يدهپد

  . گذشته گزارش شده است يها  در سال يابانزاييب يدهپد يددتش يرزميني،ز يها  فرونشست سطح آب

 يشكـه بـا افـزا    شـود  يمـ  يـد مترمكعـب در اسـتان سـمنان آب تول    يليـون م 250و  يلياردم يك ساالنه

  . آب مواجه است يمترمكعب يليونم 150استان با كمبود حدود  ينا ي،متوال يها  يخشكسال

  

  فراتر رفت  يليمترم 144.7بارش ها در سمنان از ** 

تا  97مهر  ياستان، از ابتدا ينا يها يبارندگ يزانم: استان سمنان گفت ياداره كل هواشناس سرپرست

 101.7نسبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته كـه       يليمترم 144.7 يزانبه م 98 يبهشتو دوم ارد يستب

  . يافت يشدرصد بود افزا
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 يو هشـدار خشكسـال   يشپـا  يعالم مركـز ملـ  براساس ا: افزود يرنادر گفت و گو با ا يمصطفو ايرج

 يششـده، افـزا   يـاد  يزانبه م 97-98 يدر سال آب ياستان با ثبت بارندگ ينكشور، ا يسازمان هواشناس

  . درصد نسبت به بلندمدت دارد 47.3 يزانبه م يبارندگ

بـارش   ثبت متوسط يزانامسال م يبهشتو دوم ارد يستتا ب يجار يسال زراع ياز ابتدا: كرد يانب وي

و در بلندمـدت   71.7گذشته  يعدد در مدت مشابه سال زراع ينبود كه ا يليمترم 140.3استان سمنان 

  . ثبت شد يليمترم 98.2

بـارش نسـبت بـه     ييـر كشـور در شـاخص درصـد تغ    ياسـتان هـا   ينسمنان در ب: ادامه داد مصطفوي

  . قرار دارد يجدول كشور يها يانهبهتر از م يطبلندمدت، در شرا

 98.3بـا   يـالم درصد و ا 90.2استان لرستان با : شد يادآوراستان سمنان  ياداره كل هواشناس رستسرپ

 يدارنـد و اسـتان هـا    يبـازه زمـان   ينبا بلندمدت در ا يسهبارش ها را در مقا يشافزا يشتريندرصد ب

و  0.2 در مدت مذكور را نسبت به بلندمدت با يكاهش بارندگ يشترينو بلوچستان ب يستانكرمان و س

  . درصد كاهش دارند 5.1

  

  گرمتر آغاز شد  يگراددهم درجه سانت 6بهار سمنان امسال ** 

در استان نسبت به مدت مشـابه بلنـد مـدت     98 ينفرورد يهوا يمتوسط دما: اظهار داشت مصطفوي

  . گرمتر بود يگراددرجه سانت 0.6

اسـت كـه    يا بلند مـدت، عـدد بزرگـ   ب يسههوا در مقا يمتوسط دما يشافزا يزانم ينا: كرد يدتاك وي

  . را به دنبال دارد يرمصرف آب و تبخ يشافزا

: كـرد  يحدر سـمنان اشـاره و تصـر    يماقلـ  ييرتغ ياستان سمنان به اثرها ياداره كل هواشناس سرپرست

گذشـته رخ داده كـه    يدر دهـه هـا   يراخ يزمستان در سال ها ينتابستان و سردتر يگرما يدترينشد
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  . استان است يندر ا يماقل ييرغاثرات ت يانگرب

آب در بخـش   يشترهوا منجر به مصرف ب يمتوسط دما ياز فزون يناش يرتبخ يشافزا: ابراز داشت وي

  . شود يم يو كشاورز يدنيآشام يها

امسـال نسـبت بـه     ينكل كشور در فرورد يدما: كرد ياناستان سمنان ب ياداره كل هواشناس سرپرست

  . است يافته يشگراد افزا يسانت درجه 0.6بلند مدت مشابه 

  

   يدرصد مساحت سمنان متاثر از خشكسال 98.5** 

 يردرصد مساحت استان تحت تـاث  98.5در مجموع : استان سمنان گفت ياداره كل هواشناس سرپرست

 98 ينفـرورد  يانساله تا پا 10و تعرق استاندارد شده دوره  يربراساس شاخص بارش، تبخ يخشكسال

  . قرار دارد

: كـرد  يـان اسـت، ب  يدشد يخشكسال يردرصد مساحت سمنان تحت تاث 45 ينكهبا اشاره به ا مصطفوي

متوسـط   يخشكسال يردرصد تحت تاث 29.2 يف،خف يخشكسال يردرصد مساحت استان تحت تاث 2.8

  . است يدشد ياربس يسمنان متاثر از خشكسال يدرصد عرصه ها 21.5و 

 يردرصد از مساحت كل كشور تحـت تـاث   8.8: شد يادآورنان استان سم ياداره كل هواشناس سرپرست

و تعـرق   يـر براسـاس شـاخص بـارش، تبخ    يدشـد  يارو بسـ  يدمتوسط، شـد  يف،خف يها يخشكسال

  . قرار دارد 98 ينفرورد يانساله تا پا 10استاندارد شده دوره 

  

  با وجود بارش ها ادامه دارد  يخشكسال** 

 يچند ساله، بـا وجـود بـارش هـا     يها يخشكسال: منان گفتاستان س ياداره كل هواشناس سرپرست

  . استان تداوم دارد ين، همچنان در ا98سال  يآسا يلس
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نسبت به مدت مشابه سـال گذشـته    98 -97 يسال آب يمتوسط بارش ها يشافزا: خاطرنشان كرد وي

  . يستن يآغاز ترسال يانگرو بلندمدت، ب

از  يعوامل انسان: كرد يانب يم،اقل ييرتغ يدهدر رخداد پد يعيو طب يبا اشاره به دو عامل انسان مصطفوي

  . شده است يماقل ييرشدن سبب تغ يو صنعت يگلخانه ا يگازها يدجمله تول

 يبارش هـا  يماقل ييرتغ: كرد يحشده است، تصر يبارش يالگو ييرباعث تغ يماقل ييرتغ ينكها يانبا ب وي

 يلآسـا تبـد   يلو سـ  يپراكنده، رگبـار  ين را به بارش هااستان سمنا ينو جامد در ا يكنواخت يم،مال

  . كرده است

اسـتان سـمنان،    يابـاني ب يمـه و ن يابـاني ب يماستان سمنان، با اشاره به اقلـ  ياداره كل هواشناس سرپرست

تنهـا از شـدت    يدر مدت زمان كوتـاه و بـه صـورت رگبـار     يدشد يها تعداد بارش: خاطرنشان كرد

  .يستموثر ن يكاهد و در بلندمدت بر خشكسال يم يراخ يهاسال  يمتماد يها يخشكسال
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  30/02/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يه اروم ياچهتنها راه نجات در

  

 يـه اروم ياچـه تنها راه نجات در: گفت يغرب يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير

  .است يآبرسان يها از پروژه يبهره بردار

با توجه به رها  يهاروم ياچهتراز در يشبا اشاره به افزا يسناسرخوش در گفت و گو با خبرنگار ا فرهاد

 ياچـه تـراز و حجـم آب در   يشعوامل سبب افـزا  يناگرچه ا: بهار امسال افزود هاي يو بارندگ يساز

 ياچـه و تنهـا راه نجـات در   يستآب دور از انتظار ن يروند كاهش يرما با آغاز فصل گرما و تبخشدند ا

  .شود يمحقق م يآبرسان يها امر با افتتاح پروژه يندائم در طول سال است كه ا يآبرسان

از سـد كـرم آبـاد پلدشـت،      يـري جمهور به استان و آغاز آبگ يسالوقوع رئ يببا اشاره به سفر قر وي

 يلوهطرح سـد سـ   يارياز شبكه آب يسردشت و بخش يسد مخزن ي،خو يالپوشبو يح سد انحرافافتتا

برسـد   ريبه بهره بـردا  تر يعچنانچه هرچه سر يهاروم ياچهبه در يآبرسان يها پروژه: ادامه داد يرانشهرپ

  .يدرس يمخواه يكزودتر به تراز اكولوژ

: افـزود  ياچـه در يبا اشاره به تراز فعل يغرب يجانبادر آذر يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير

 يسـانت  10متـر و   يكاست كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1271.92 يهاروم ياچهدر يتراز فعل

  .داشته است يشمتر افزا

 ياچهوسعت در: مربع است گفت يلومترك 254هزار و  3 يهاروم ياچهدر يوسعت فعل ينكها يانبا ب وي

  .داشته است يشمربع افزا يلومترك 890با مدت مشابه سال گذشته  يسهدر مقا يهاروم

مترمكعـب   يليـون م 320و  يليـارد م 5 يهاروم ياچهموجود در در يحجم آب فعل ينكها يانبا ب سرخوش

متر مكعب بـود كـه    يليونم 180با  يلياردم 2سال گذشته  يهاروم ياچهحجم آب در: كرد يحاست، تصر

  .است يافته يشمترمكعب افزا يليونم 140و  يلياردم 3گذشته  نسبت به مدت مشابه سال
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  30/02/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - كشور يها بارش يدجد يركوردها

  

درصـد  105امسـال بـا    يبهشتارد 29اه سال گذشته تا مهرم يكشور از ابتدا هاي يبارندگ يزانم:  ايرنا

بـه گـزارش دفتـر    .هفتـه ادامـه دارد   ينا يانتا پا ها يكه بارندگ يدرس متر يليم 323.4به  يرشد در حال

 يهـا  حجم بارش دهد ينشان م ها يبررس ينتر تازه يران،منابع آب ا يريتآب شركت مد يهمطالعات پا

ـ   تاك يجار يسال آب يكشور از ابتدا ) متـر  يلـي م 158/ 1(گذشـته   ينون نسبت به دوره مشـابه سـال آب

  .درصد رشد دارد 42) متر يليم 228/ 3(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيندرصد و نسبت به م105

نقاط كشور ادامـه دارد،   يشتردر ب يبهار يها هفته بارش ينتا آخر ا ياساس اعالم سازمان هواشناس بر

. معـابر، تگـرگ و صـاعقه وجـود دارد     يگرفتگ رودخانه ها، آب يلشدن مس يالبيرو احتمال س يناز ا

 6 يدارا ايـران . سال بعد ادامه خواهـد داشـت   يورشهر يانمهر هر سال آغاز و تا پا ياز ابتدا يسال آب

 يمـرز  ي،فـالت مركـز   يـه، اروم ياچـه عمان، در يايفارس، در يجخزر، خل يايشامل در يحوضه اصل

 يـاي فارس و در يجها در حوضه خل حجم بارش يانگينگزارش، م ينر اساس اب. شرق و قره قوم دارد

درصـد رشـد    153از ) متـر  يليم209(پارسال  يسال آب يانگينبود كه نسبت به م متر يليم 528.1عمان 

 يـن بـر اسـاس ا  . دارد يدرصـد  50رشـد  ) 351.5(سـاله   50دوره  يانگينبرخوردار بوده و نسبت به م

گـزارش   متـر  يلـي م 496/ 5 يجار يخزر در سال آب يايها در حوضه در ارشحجم ب يانگينگزارش، م

. دهـد  يدرصـد رشـد را نشـان مـ     49حـدود  ) 333/ 7(دوره مشابه پارسـال   يانگينشد كه نسبت به م

 يكه با رشد يدرس متر يليم 341/ 9كشورمان در دوره درازمدت به  يحوضه آب ينا يها بارش يانگينم

ـ   يـز ن يهاروم ياچهها در حوضه در حجم بارش گينيانم. همراه شد يدرصد45 / 7 يجـار  يدر سـال آب

بـه   نسـبت درصد رشد و  26حدود ) 374(دوره مشابه پارسال  يانگينبود كه نسبت به م متر يليم 472

  .است يدرصد 55رشد  يدارا) 305/ 9(ساله  50دوره  يانگينم
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 يدرصد 60بود كه رشد  متر يليم 295/ 7ساله  يازدهدر دوره  يهاروم ياچهها در حوضه در بارش حجم

از  ياچهحجم آب در يهاروم ياچهها در حوضه در بارش يشهمزمان با افزا. آن گزارش شده است يبرا

گـزارش، حجـم    يـن براسـاس ا . يدمترمكعـب رسـ   يليـارد م 5/ 29مترمكعب گذشـت و بـه    يلياردم 5

/ 3(دوره مشابه پارسال  يانگينبت به ماعالم شد كه نس متر يليم 271/ 1 يزحوضه قره قوم ن هاي رشبا

حجـم  . داشـت  يدرصـد  33رشـد  ) 204.4بـا  (سـاله   50درصد رشد كرد و نسبت به دوره  97) 137

بود كه نسبت بـه دوره   متر يليم 202/ 1 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يها در سال آب بارش

اسـت كـه در دوره    يدر حـال  يـن ا. يافـت درصد رشد 109حدود ) 96/ 9(پارسال  يمشابه در سال آب

  .داشت يدرصد32بارش با رشد  متر يليم 153/ 6حوضه  يندرازمدت ا
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خبرگــزاري ايرنــا مــورخ  -يــه اروم ياچــهدر يــايپســاب در اح يمترمكعبــ يليــونم 300ســهم 

31/02/1398  

  

 يـاي اح يبـرا  يهاروم ياچهدر يايراهكار مصوب ستاد اح 27استفاده از پساب از جمله  -يرناا -اروميه

شـود كـه در چهـار سـال      يدر سال محسوب م يمترمكعب يليونم 300با سهم آب آورد  يپهنه آب ينا

  .شده است ييو اجرا يفتحقق آن، تعر يكالن برا يگذار يهبا سرما يمهم يگذشته طرح ها

  

  يهاروم ياچهدر يايپساب در اح يمترمكعب يليونم 300 سهم

 يبـرا  يطـي مح يسـت و فاقـد مشـكالت ز   يراهكار علمـ  يكانتقال پساب به عنوان  يرنا،گزارش ا به

از  يكـي و به عنوان  1393در سال  يپهنه آب ينا يايستاد اح يلپس از تشك يهاروم ياچهآب در يشافزا

در دستور كـار قـرار گرفـت و اكنـون بخـش       ياچهدر يتبهبود وضع يانه مصوب براگ 27 يطرح ها

  .است يمربوط به آن در حال بهره بردار ياز طرح ها يمهم

نسـبت بـه    يبخشـ  ينـان بـا اطم  يهاروم ياچهدر يايستاد اح يو سخنگو يقو تلف يزير دفتر برنامه مدير

 يدرصـد محتـوا   99.9: گفـت  يهاروم ياچهدردر انتقال پساب به  يطيمح يستز ياستانداردها يترعا

 كم يزانم يناست كه اگر ا يدرصد آن مواد آل) 0.1(صدم  يكدهد و تنها  يم يلفاضالب را آب تشك

  . ماند يم يهم از آب جدا شود، همان آب باق

ـ  يست،ن يها موضوع بد مصرف فاضالب ينكها يانبا ب »يشيتجر مسعود«  ياسـتانداردها  يـت رعا يول

كـه   يمدار يدخاطر تاك ينبه هم: رسد، افزود يبه نظر م يامر ضرور يندر ا يو بهداشت ييطمح يستز

  . شود ياچهشده و منطبق با استانداردها وارد در يهفاضالب تصف

و  يشـرق  يجـان آذربا يمترمكعـب پسـاب از اسـتان هـا     يليـون م 300تـا   250قرار اسـت  : افزود وي
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  . خواهد شد يتخصوص رعا ينه همه استانداردها در اشود ك يهاروم ياچهوارد در يغرب يجانآذربا

 يفنـ  يطي،مح يستمانع ز يچه يهاروم ياچهبه در يشده شهر يهانتقال فاضالب تصف: اظهار داشت وي

  . كند يم يترا رعا يو تخصص يهمه مسائل فن ياندارد و ستاد اح يو بهداشت

قـرار  : گفـت  يـز طرح ن ينا يمجربه عنوان  يغرب يجانآذربا يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل

بـه بسـتر    يطـي مح يستز يمنف يراتشده و فاقد تاث يهمترمكعب پساب تصف يليونم 105است ساالنه 

  .شود يتهدا يهاروم ياچهدر

 يـه، خانـه نقـده، مـدول اول و دوم فاضـالب اروم     يهبا در نظر گرفتن پساب تصف: افزود ياكبر رسول

 يـا خطـوط   يقمترمكعب پساب از طر يليونم 60اكنون حدود  سلماس و بوكان هم ياندوآب،مهاباد، م

  . شود يم يتهدا ياچهدر يكرهرودخانه ها به پ

خانه فاضالب گلمان  يهتصف يال،ر يلياردم 468 يزانبه م 1397اعتبار سال  يصبا تخص: اضافه كرد وي

اعتبـار   يالر يارديلم 200 يصو در صورت تخص يدرس يبه بهره بردار يراخ يماه ها يط يزن يهدر اروم

تـا   يزن اروميهخانه فاضالب  يهمدول سوم تصف يه،اروم ياچهدر ياياز محل اعتبارات اح يدر سال جار

  . افتتاح خواهد شد يسال جار يورشهر يانپا

فاز اول خط انتقال  يشپ يچند ينكها يانبا ب يغرب يجانآذربا يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل

بـا در نظـر   : اظهار داشت يد،به اتمام رس يلومتربه طول هفت ك يزن يهاروم خانه فاضالب يهپساب تصف

 يمـابق  ي،در سـال جـار   يـال ر يلياردم 150 يزاناعتبار الزم به م يصگرفتن اعتبار سال گذشته و تخص

  . شود يم يلتكم يورشهر يانهم تا پا يلومترخط انتقال به طول چهار ك

هزار و  6بالغ بر  يبا اعتبار يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر يهاشركت در شهرستان  ينا: كرد يانب اكبري

 يلـومتر، ك 100بـه طـول هـزار و     يو اصل يفاضالب فرع ياحداث شبكه جمع آور يالر يلياردم 228

 30متر مكعب در شـبانه روز و احـداث    563هزار  115 يتفاضالب به ظرف يخانه ها يهاحداث تصف
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  . اده استپمپاژ را دستور كار قرار د يستگاها

 ي،شـبكه فرعـ   يلـومتر ك 300و  يافتاعتبار در يزانم يناز ا يالر يلياردم 900و  يكهزار: اضافه كرد وي

هـزار و   6 يزانخانه فاضالب به م يهتصف يتظرف يشپمپاژ و افزا يستگاهواحد ا 6و خط انتقال،  ياصل

  . متر مكعب در شبانه روز انجام شده است400

استان  ينا يخانه ها يههم در خصوص انتقال پساب از تصف يشرق يجانرباآذ يآب منطقه ا مديرعامل

در دسـتور   يرو عجب ش يزتبر يدر حال حاضر انتقال پساب فاضالب شهرها: گفت يهاروم ياچهبه در

  .شركت قرار دارد ينكار ا

ست كـه  ا يلومترك 52 يهاروم ياچهبه در يزطول طرح انتقال پساب فاضالب تبر: غفارزاده افزود يوسف

  .شده است ييآن اجرا يلومترك 6.5در دست اجرا بوده و تاكنون  يلومترك 10قطعه اول به طول 

طول دارد كـه   يلومترك 9 يزن يهاروم ياچهبه در يرطرح انتقال پساب شهرستان عجب ش: اضافه كرد وي

  .به اجرا درآمده است يلومترك 6 يزان،م يناز ا

 يكـره اسـتان بـه پ   يشـهرها  يخانه ها يهتصف يقال پساب خروجانت يطرح ها يبا اجرا: كرد يانب وي

وارد  يشـرق  يجـان شده از آذربا يهمترمكعب پساب تصف يليونم 123ساالنه حدود  يه،اروم ياچهدر يآب

  .شود يم يپهنه آب ينا

ـ  يجـان در آذربا يـه اروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير شـده   يهپسـاب تصـف  : گفـت  يـز ن يغرب

 يـن ا ييشود كه اقدامات اجرا يم يرسراز ياچهدر ينبه ا يهاروم ياچهدر يزهر حوضه آبرش 12فاضالب 

  . پروژه ها در دستور كار قرار دارد

 يانـدوآب، بوكـان، سـلماس، م   يـه، فاضالب اروم يساتو توسعه تاس يلتكم: كرد يانسرخوش ب فرهاد

 يه،سامانه فاضالب اشـنو  ياجرا دژ و مطالعه و ينشاه يه،فاضالب گلمان اروم يساتتاس يجادنقده و ا

شهر، تازه شهر، چهاربرج و احداث خـط انتقـال پسـاب     يننوش ي،و مطالعه فاضالب قوشچ يارمحمد
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  . است يهاروم ياچهدر ياياح ياز جمله اقدامات در راستا يهو پساب شهر اروم يهگلمان اروم فاضالب

ـ  يجـان آذربا فاضـالب در  يهتصف يطرح ها يهمزمان با اجرا: اظهار داشت وي رونـد   يبررسـ  ي،غرب

  . نشود يجادخصوص ا يندر ا يتا مشكل يردگ يصورت م يزفاضالب ن يو بهداشت ياصول يهتصف

 يشبه افـزا  يانيكمك شا يه،اروم ياچهدر ياياح يشده در راستا يهاستفاده از پساب تصف: كرد يانب وي

  . موثر است ياركند و بس يم ياچهدر ينا يتراز آب

با لحاظ مالحظات  يهاروم ياچهپساب به در يناز كارشناسان، انتقال ا ياريبس يدهبه عق رنايگزارش ا به

 يدارد و در كنـار انتقـال پسـاب از شـهرها     يارياثـر بسـ   ياچـه در ينآب ا يشدر افزا يطيمح يستز

در  ياچـه آب در يمترمكعبـ  يليونم 300از  يشب يشافزا ينهتوان زم يم يزتبر يژهبه و يشرق يجانآذربا

  . رسد يقابل توجه به نظر م يسال را فراهم كرد كه رقم

 يها طرح يروند اجرا ي،گذار يهسرما يها يتبا اختصاص اعتبار مناسب و استفاده از ظرف يدبا هرچند

  .شود يعتسر يزحوضه آبر ينا يخانه ها يهمربوط به تصف

  

  

  


