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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                                                                       
  

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

هاي مختلف دولتـي و موسسـات    اي مسئولين و كارشناسان مرتبط با آب در دستگاهه آمار، مقاالت و مصاحبه
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 . جود و مشكالت و كمبودها در بخش آب و منابع طبيعي را نشان دهدمو

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

  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد
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 -يافـت   يشدرصـد افـزا   106هـا در كشـور    يبهشت؛ بارنـدگي ارد يانتا پا يسال آب ياز ابتدا

  01/03/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

امسال نسبت به مدت  يبهشتارد 31مهر پارسال تا  يكشور از ابتدا يها يبارندگ يزانم -يرناا -تهران

  .يدمتر رس يليم 326.2درصد رشد به  106قبل با  يمشابه سال آب

  

  يافت يشدرصد افزا 106ها در كشور  بارندگي

تـاكنون نسـبت    يجـار  يسال آب يكشور از ابتدا يدهد حجم بارش ها يها نشان م يبررس ينتر تازه

  .درصد رشد دارد 42) متر يليم 229.4(مشابه درازمدت  يها دوره يانگينبه م

 يـژه و به يدشد يرگبار و رعدوبرق و وزش بادها يطهم اكنون شرا ي،اساس اعالم سازمان هواشناس بر

برخـوردار اسـت و احتمـال وقـوع      يشترياز شدت ب يالبرز مركز يجنوب يها در شمال شرق و دامنه

  .سمنان وجود دارد يشرق يها و بخش يخراسان شمال ي،خراسان رضو يها استان يتگرگ برا

  

  ياصل يبارش ها در حوضه ها* 

فـالت   يـه، اروم ياچـه عمـان، در  يـاي فارس، در يجخزر، خل يايشامل در يحوضه اصل 6 يدارا ايران

  .شرق و قره قوم دارد يمرز ي،زمرك

فـارس و   يجحجم بارش ها در حوضه خل يانگينم يران،منابع آب ا يريتاساس گزارش شركت مد بر

درصـد   43از ) متر يليم 209(پارسال  يسال آب يانگينمتر بود كه نسبت به م يليم 530.2عمان  يايدر

  .دارد يدرصد 51رشد ) متر يليم 352.2(ساله  50دوره  يانگينرشد برخوردار بوده و نسبت به م

ـ    يـاي حجم بارش ها در حوضـه در  يانگينگزارش، م يناساس ا بر  499.3 يجـار  يخـزر در سـال آب
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درصد رشد  49حدود ) متر يليم 335.4(دوره مشابه پارسال  يانگينگزارش شد كه نسبت به م يليمترم

  .دهد يرا نشان م

 يكه با رشـد  يدرس يليمترم 345.4ره درازمدت به كشورمان در دو يحوضه آب ينا يبارش ها ميانگين

  .همراه شد يدرصد45

بود كه نسـبت   يليمترم 481.1 يجار يدر سال آب يزن يهاروم ياچهحجم بارش ها در حوضه در ميانگين

 50دوره  يـانگين درصد رشد و نسبت به م 28حدود ) متر يليم 377.2(دوره مشابه پارسال  يانگينبه م

  .است يدرصد 55رشد  يدارا) رمت يليم 310(ساله 

 يدرصـد  61بود كـه رشـد    يليمترم 299ساله  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 5.35گذشت و به 

اعـالم شـد كـه نسـبت بـه       يليمترم 277.8 يزحوضه قره قوم ن يگزارش، حجم بارش ها ينا براساس

بـا  (سـاله   50درصد رشد كـرد و نسـبت بـه دوره     102) متر يليم137.3(دوره مشابه پارسال  يانگينم

  .داشت يدرصد 35رشد ) 206.3

بود كه نسبت بـه   يليمترم 204.8 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يبارش ها در سال آب حجم

است كه در دوره  يدر حال ينا. يافتدرصد رشد  111حدود ) 97.1(پارسال  يدوره مشابه در سال آب

  .داشت يدرصد 33بارش، رشد  يليمترم 154.4حوضه با  يندرازمدت ا

بود كـه نسـبت بـه دوره     يليمترم 107.3شرق  يگزارش، حجم بارش ها در حوضه مرز يناساس ا بر

 يشتردرصد ب10ساله  50دوره  يانگيندرصد رشد كرد و نسبت به م 168) يليمترم 40.1(ه پارسال مشاب

  .شد
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  01/03/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شد يريكرج آبگ يركب يردرصد حجم سد ام 93

  

درصد  93استان البرز اعالم كرد كه  يمنابع آب شركت آب منطقه ا يهمطالعات پا يرمد - يرناا - رجك

  .از مدت مشابه سال قبل است  يشترشده كه چهار درصد ب يريكرج آبگ يركب يرسد ام يتظرف

  

  شد يريكرج آبگ يركب يردرصد حجم سد ام 93

البـرز   يهـا  يهرچنـد امسـال بارنـدگ   : ار داشت اظه يرناروز چهارشنبه در گفت وگو با ا ينقد سعيد

استان از جملـه   يسدها يريآبگ يزاناز حوادث ، م يشگيريپ يبرابر سال گذشته است اما برا 2حدود 

  .شد  يريتمد يركب يرسد ام

احتمال : رود ، گفت يبه شمار م يجار يدر سال آب يشدن سدها نشانه خوب يزسر ر ينكها يانبا ب وي

  .يستن ينگران يوجود دارد و جا يندهآ يكرج در روزهاشدن سد  يزسر ر

  .ادامه دارد يزن يتوضع ينكرده و ا يزسر ر يشاز چند روز پ يزسد طالقان ن: گفت وي

  ».متر مكعب است يليونم 420متر مكعب و سد طالقان  يليونم 180كرج حدود  يركب يرسد ام ظرفيت«

 31تـا   97از مهرمـاه  : اسـتان البـرز گفـت    يجـار  يسـال زراعـ   يبارش ها يزاندر خصوص م نقدي

در البرز ثبت شده كه نسبت بـه مـدت مشـابه سـال      يمتر بارندگ يليم 576 يماه سال جار يبهشتارد

  .دهد ينشان م يشبرابر افزا 2به  يكقبل نزد

  .در البرز ثبت شد يمتر بارندگ يليم 314مدت  ينگذشته در ا يزراع سال
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يـه؛  اروم ياچـه هـا بـه سـمت در    رودخانه ياخطوط  يقاز طر مترمكعب پساب يليونم 60 يتهدا

  01/03/1398نشريه سبزينه مورخ  - شتافتند يهاروم ياچهدر ياريبه  ها پساب

  

ـ  ينا ياياح يبرا يهاروم ياچهدر يايراهكار مصوب ستاد اح 27از پساب از جمله  استفاده بـا   يپهنه آب

با  يمهم يها كه در چهار سال گذشته طرح شود يدر سال محسوب م يمترمكعب يليونم 300سهم آب 

  .است شده ييو اجرا يفتحقق آن، تعر يكالن برا گذاري يهسرما

 ياچـه آب در يشافـزا  يبـرا  محيطـي  يستو فاقد مشكالت ز يراهكار علم يكپساب به عنوان  انتقال

گانـه   27 يهـا  از طرح يكيو به عنوان  1393در سال  يپهنه آب ينا يايستاد اح يلپس از تشك يهاروم

 يهـا  از طـرح  يدر دستور كار قرار گرفت و اكنـون بخـش مهمـ    ياچهدر يتبهبود وضع يمصوب برا

  .است يبردار به آن در حال بهره طمربو

نسـبت بـه    يبخشـ  ينـان بـا اطم  يهاروم ياچهدر يايستاد اح يو سخنگو يقو تلف يزير دفتر برنامه مدير

 يدرصـد محتـوا   9/99: گفـت  يه،اروم ياچهدر انتقال پساب به در محيطي يستز ياستانداردها يترعا

كم هـم از   يزانم يناست كه اگر ا يآن مواد آلصدم درصد  يكو تنها  دهد يم يلفاضالب را آب تشك

  .ماند يم يآب جدا شود، همان آب باق

ـ  يسـت، ن يها موضوع بـد  مصرف فاضالب كه ينا يانبا ب يشيتجر مسعود  ياسـتانداردها  يـت رعا يول

كـه   يـم دار يدخاطر تأك ينبه هم: افزود رسد، يبه نظر م يامر ضرور يندر ا يو بهداشت محيطي يستز

  .شود ياچهشده و منطبق با استانداردها وارد در يهفاضالب تصف

 يجانو آذربا يشرق يجانآذربا يها مترمكعب پساب از استان يليونم 300تا  250قرار است : افزود وي

  .خواهد شد يتخصوص رعا ينشود كه همه استانداردها در ا يهاروم ياچهوارد در يغرب

و  يفن محيطي، يستمانع ز يچه يهاروم ياچهبه در يشده شهر يهانتقال فاضالب تصف: اظهار داشت وي
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  .كند يم يترا رعا يو تخصص يهمه مسائل فن ياءندارد و ستاد اح يبهداشت

قـرار  : گفـت  يـز طرح ن ينا يبه عنوان مجر يغرب يجانآذربا يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل

بـه بسـتر    محيطـي  يسـت ز يمنف يراتشده و فاقد تأث يهمترمكعب پساب تصف يليونم 105است ساالنه 

  .شود يتهدا يهاروم ياچهدر

 يـه، نقـده، مـدول اول و دوم فاضـالب اروم    خانـه  يهبا در نظر گرفتن پساب تصـف : افزود ياكبر رسول

 يـا خطـوط   يـق مترمكعب پساب از طر يليونم 60اكنون حدود  سلماس و بوكان هم ياندوآب،مهاباد، م

  .شود يم يتهدا ياچهدر يكرهها به پ رودخانه

فاضالب گلمـان   خانه يهتصف يال،ر يلياردم 468 يزانبه م 1397اعتبار سال  يصبا تخص: اضافه كرد وي

اعتبـار   يـال ر يلياردم 200 يصو در صورت تخص يدرس يبردار به بهره يراخ يها ماه يط يزن يهدر اروم

تـا   يـز ن اروميه فاضالب خانه يهمدول سوم تصف يه،اروم ياچهدر ياياز محل اعتبارات اح يدر سال جار

  .افتتاح خواهد شد يسال جار يورشهر يانپا

ـ  يچنـد  كـه  ينا يانبا ب يغرب يجانآذربا يشركت آب و فاضالب شهر مديرعامل فـاز اول خـط    يشپ

بـا در  : اظهار داشت يد،به اتمام رس يلومتربه طول هفت ك يزن يهفاضالب اروم خانه يهانتقال پساب تصف

 يمابق ري،در سال جا يالر يلياردم 150 يزاناعتبار الزم به م يصتخص نظر گرفتن اعتبار سال گذشته و

  .شود يم يلتكم يورشهر يانهم تا پا يلومترخط انتقال به طول چهار ك

بالغ بر شش هزار  يبا اعتبار يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر يها شركت در شهرستان ينا: كرد يانب اكبري

 يلـومتر، ك 100به طـول هـزار و    يو اصل يفاضالب فرع يآور احداث شبكه جمع يالر يلياردم 228و 

 30روز و احـداث   مترمكعـب در شـبانه   563هـزار   115 يـت فاضالب به ظرف هاي خانه يهاحداث تصف

  .پمپاژ را دستور كار قرار داده است يستگاها

 ي،كه فرعـ شب يلومترك 300و  يافتاعتبار در يزانم يناز ا يالر يلياردم 900و  هزار يك: اضافه كرد وي
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شـش   يـزان فاضالب بـه م  خانه يهتصف يتظرف يشپمپاژ و افزا يستگاهو خط انتقال، شش واحد ا ياصل

  .روز انجام شده است متر مكعب در شبانه400هزار و 

   

  است يلومترك 52 يهاروم ياچهبه در يزطرح انتقال پساب فاضالب تبر طول

اسـتان بـه    يـن ا هـاي  خانـه  يهتقال پساب از تصـف هم درباره ان يشرق يجانآذربا يا آب منطقه مديرعامل

در دستور كار  يرو عجب ش يزتبر يدر حال حاضر انتقال پساب فاضالب شهرها: گفت يهاروم ياچهدر

  .شركت قرار دارد ينا

است كـه   يلومترك 52 يهاروم ياچهبه در يزطول طرح انتقال پساب فاضالب تبر: غفارزاده افزود يوسف

  .شده است ييآن اجرا يلومترك 5/6در 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 يلومترشش ك يزان،م يناز ا

ـ  يكـره استان به پ يشهرها هاي خانه يهتصف يانتقال پساب خروج يها طرح يبا اجرا: كرد يانب وي  يآب

 يـن وارد ا يشـرق  يجانشده از آذربا يهمترمكعب پساب تصف يليونم 123ساالنه حدود  يه،اروم ياچهدر

  .شود يم يپهنه آب

ـ  يجـان در آذربا يـه اروم ياچهدر يايستاد اح يدفتر استان مدير شـده   يهپسـاب تصـف  : گفـت  يـز ن يغرب

 يـن ا ييكه اقدامات اجرا شود يم يرسراز ياچهدر ينبه ا يهاروم ياچهدر يزشهر حوضه آبر 12فاضالب 

  .ها در دستور كار قرار دارد پروژه

   

  يهاروم ياچهدر يايها در اح موثر پساب نقش

و  يانـدوآب بوكـان، سـلماس، م   يه،فاضالب اروم يساتو توسعه تأس يلتكم: كرد يانسرخوش ب فرهاد
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 يه،سامانه فاضالب اشـنو  يدژ و مطالعه و اجرا ينهشا يه،فاضالب گلمان اروم يساتتأس يجادنقده و ا

شهر، تازه شهر، چهاربرج و احداث خـط انتقـال پسـاب     يننوش ي،و مطالعه فاضالب قوشچ يارمحمد

  .است يهاروم ياچهدر ياياح ياز جمله اقدامات در راستا يهو پساب شهر اروم يهفاضالب گلمان اروم

ـ  يجـان فاضـالب در آذربا  يهتصـف  يها طرح يزمان با اجرا هم: اظهار داشت وي رونـد   يبررسـ  ي،غرب

  .نشود يجادخصوص ا يندر ا يتا مشكل گيرد 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

  .ستموثر ا يارو بس كند يم ياچهدر ينا يتراز آب

بـا لحـاظ مالحظـات     يهاروم ياچهپساب به در يناز كارشناسان، انتقال ا ياريبس يدهاست به عق گفتني

 يدارد و در كنـار انتقـال پسـاب از شـهرها     يارياثـر بسـ   ياچـه در يـن آب ا يشدر افزا محيطي يستز

چـه در  يادرآب  يمترمكعبـ  يليـون م 300از  يشب يشافزا ينهزم توان يم يزتبر يژهبه و يشرق يجانآذربا

بـا اختصـاص اعتبـار مناسـب و      يـد هرچند با. رسد يقابل توجه به نظر م يسال را فراهم كرد كه رقم

حوضـه   يـن ا هـاي  خانـه  يهمربوط به تصف يها طرح يروند اجرا گذاري، يهسرما هاي يتاستفاده از ظرف

  .شود يعتسر يزآبر
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 يليـون م 342هران نسبت به پارسـال  ت سدهاي :يلناوگو با ا تهران در گفت يا آب منطقه يرعاملمد

خبرگزاري ايلنا  -يم انتقال محدود است، درست مصرف كن يتظرف/ دارند يشتريمتر مكعب آب ب

  01/03/1398مورخ 

  

انتقـال محـدود    يـت ظرف/ دارنـد  يشـتري متر مكعب آب ب يليونم 342تهران نسبت به پارسال  سدهاي

  يماست، درست مصرف كن

متـر   يليـون م 342امسال سدها نسبت به سال قبل حدود : تهران گفت يا عامل شركت آب منطقه مدير

 ينكـه دارند،با توجـه بـه ا   يشتريمتر مكعب آب ب يليونم 66نرمال حدود  يها مكعب و نسبت به سال

مصـرف   يريتمحـدود اسـت، مـد    يسطح يها استفاده از آب يآب برا ينخطوط انتقال و تام يتظرف

  .باشد ينمردم و مسئول يراس كارها در يدبا

 يبـارش از ابتـدا   متـر  يليم 371با اشاره به  يلنا،ا يدوگو با خبرنگار اقتصا در گفت يحسن رضو سيد

 يـزان م) 98 يبهشـت ارد 31تـا   97مهر  يابتدا(  يجار يدر سال آب: اظهار داشت يبهشتارد 31مهر تا 

درصـد   48درازمدت  يانگيندرصد رشد و نسبت به م 78گذشته  يدر تهران نسبت به سال آب يبارندگ

  .رشد داشته است

 يدر حـال  يـن ا. بـوده اسـت   متـر  يليم 10.5فقط  يبارندگ يزانماه م يبهشتدر ارد متاسفانه: افزود وي

نسـبت بـه رقـم    . يمماه بارش داشـت  يندر ا متر يليم 63.5است كه سال گذشته با وجود خشك بودن، 

درصـد كـاهش    83گذشـته   يدرصد و نسبت به سال آب 65 يزبارش متوسط بلندمدت ن متر يليم 29.5

از نظر  يخوب يبهشتارد يمداشت يماه خوب يناسفند و فرورد ينكها يرغمعل رسد يمبه نظر . است داشته

  .يمپشت سر نگذاشت يبارندگ

سـال   ياز ابتدا: كرد يحپنجگانه تصر يسدها يرتهران با اشاره به ذخا يا عامل شركت آب منطقه مدير
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آب  ير مكعـب ورود متـ  يليـون م 625و  يليـارد م يـك  98 يبهشـت ارد 30از مهر ماه تا روز  يعني يآب

 هداشـت  يشدرصـد افـزا   117متر مكعـب،   يليونم 749 يكه نسبت به سال گذشته با رقم ورود يمداشت

نرمـال و   يهـا  سـال  يطبه شـرا  يباسدها خوب شده و تقر ياست كه ورود ينا يانگرارقام ب يناست، ا

  .است يدهباالتر از نرمال رس

 يليـون م 95و  يليـارد م يكدر حال حاضر  يزران نپنجگانه ته يحجم مخازن سدها: در ادامه گفت وي

امسـال  . يممتـر مكعـب آب داشـت    يليـون م 753مدت  ينكه سال قبل در هم يمتر مكعب است در حال

 يليـون م 66نرمال حـدود   يها متر مكعب و نسبت به سال يليونم 342سدها نسبت به سال قبل حدود 

  . دارند يشتريآب ب مكعبمتر 

خطـوط   يـت ظرف ينكـه با توجه بـه ا : كرد يانب يط،مصرف در هر شرا يريتم مدبر لزو يدبا تاك رضوي

در راس  يـد مصـرف با  يريتمحـدود اسـت، مـد    يسـطح  يها استفاده از آب يآب برا ينانتقال و تام

امسـال خـوب اسـت و هـر طـور دلمـان        يطشـرا  يماحساس كن ينكها. باشد ينمردم و مسئول يكارها

  .يستن يحصح يم،كن فبخواهد مصر

انتقال و ورود به فصـل گرمـا    يتامسال خوب است اما با توجه به محدود يآب يرهذخ: شد يادآور يو

  .و مصرف به تعادل برسد ينتام يرهتا ذخ يمكن يتمصرف را رعا يدبا

خانـه   يهتصـف : خطوط انتقال خاطرنشان كرد يطتهران با اشاره به شرا يا عامل شركت آب منطقه مدير

سامانه شرق در حال اجرا است كه در صورت بهره  يپروژه الر به كالن برا سامانه غرب و يششم برا

  .شود يبهتر م يزمخازن ن يطو شرا يشترب يمانور و پدافند يتظرف يبردار

سـامانه   يندارند كه در صورت تام يازتومان اعتبار ن يلياردهزار م 3دو سامانه غرب و شرق : گفت وي

  .شود يم يراه انداز يندهسال آ 4ق تا و سامانه شر يندهسال آ 1.5غرب تا 
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خبرگـزاري   - جـدول +متر يليم100بهار از مرز  يها عبور بارش/يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  04/03/1398تسنيم مورخ 

  

 ييز،سهم پـا  متر يليم 92.1 يجار يسال آب ييروز ابتدا 243شده در  بارش ثبت متر يليم329مجموع  از

  .روز نخست بهار است 64سهم  متر يليم 105سهم زمستان و  متر يليم 131.9

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 243( 98تـا دوم خـرداد    97از اول مهر  يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد شركت

  .است متر يليم 329بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا

و  يشدرصـد افـزا   43) متر يليم 230(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 106) متر يليم 159.8(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
ـ  ييروز ابتدا 243شده در  بارش ثبت متر يليم 329مجموع  از سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جـار  يسال آب

  .روز نخست بهار است 64سهم  متر يليم 105سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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خبرگزاري  - استانها ينتر بارش و كم ينتر ارشپرب/ يدرس يليمترم 100 يبارش تمام استانها به باال

  04/03/1398تسنيم مورخ 

  

بـارش در   يليمترم 100كمتر از  ي،ال آبس يككه در  يمندار ياستان ير،قرن اخ يمبار در ن يننخست براي

  .آن ثبت شده باشد
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مهرمـاه   يابتـدا ( يجار يسال آب ييروز ابتدا 243در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .است يدهبه ثبت رس يرانبارش در ا يليمترم 329در مجموع ) 98تا عصر روز دوم خرداد  97
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. انـد  رقـم بـارش داشـته    ينكمتر از ا يو برخ يزانم يناز ا يشبكشور  يها استان يمدت، برخ ينا در

دهد اسـتان   ينشان م يرانمنابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا يآمار رسم يبررس

  .است يجار ياستان كشور در سال آب ينتر بارش، پربارش يليمترم 1154لرستان با 

ـ    ينتر بارش بارش كم يليمترم 104.5و بلوچستان با  يستاناستان س همچنين  ياستان كشـور در سـال آب

  .است يجار

بارش در  يليمترم 100كمتر از  ي،سال آب يككه  در  يمندار ياستان ير،قرن اخ يمبار در ن يننخست براي

  .آن ثبت شده باشد



16  

  04/03/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  - اعالم شد يآب با كم يسازگار يمل يدادرو ياتجزئ

  

ـ  با كم يسازگار يمل يدادرو يها با اعالم برنامه يرو،وزارت ن يآب با كم يسازگار يكارگروه مل دبير  يآب

 يصـرف آب در روزهـا  در م ييجـو  بار در كشور همزمان با هفته صرفه يناول يبرا يدادرو ينا: گفت

  .شود يبرگزار م يجار يرماهسوم تا پنجم ت

  
متناسب با شـعار سـال،    يدادشعار رو ينكهبا اشاره به ا "ييبنفشه زهرا" يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

 يكـه بـا همكـار    يـداد رو يـن ا: انتخاب شده است، افـزود  "يآب سازگار با كم يرونق كسب و كارها"

و  يكشـاورز  دجهـا  يـرو، ن يهـا  وزارتخانه يژه،و به يآب با كم يسازگار يروه ملعضو كارگ يها دستگاه

 يبـرا  يفرصـت مناسـب   شـود،  يبرگـزار مـ   يسـت ز يطصنعت، معدن، تجارت و سازمان حفاظت محـ 

و  يردولتـي غ يهـا  و مجموعـه  يـان دانش بن يها مردم نهاد، شركت يها سازمان ي،خصوص يها شركت

در مصـرف آب،   ييجـو  نقاط كشور را كه منجر به صرفه يدر اقص اجرا شده يها است تا طرح يدولت

  .يندنما يمعرف يآب شده است را در سطح مل يكاهش آلودگ ياآب و  يتلفات آب، بازچرخان شكاه

از  ي،بخـش خصوصـ   هـاي  يتوانمند يمعرف يتبا محور يدادرو ينا يتخصص يشگاهنما: ادامه داد وي
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 يهـا  برنامـه  يتها را در تقو شركت  يترونق فعال ينهزم تواند يه و مكار كرد آغاز به يرماهدوم تا پنجم ت

  .ها فراهم كند استان يآب با كم يسازگار

كـه امكـان حضـور     ييها شركت يبرا: كرد يحتصر يرووزارت ن يآب با كم يسازگار يكارگروه مل دبير

بــه آدرس  يــدادرو يدر تارنمــا يمجــاز يشــگاهرا نداشــته باشــند، نما  يشــگاهدر نما يزيكــيف

waterhouse.ir/wsa شده است يدهتدارك د يبه شكل دائم.  

اجـرا شـده در    يهـا  از مشخصـات طـرح   يفهرسـت  يـه را ته يـداد رو يـن دستاورد ا ينتر مهم زهرايي،

شـرب و   يـزداري، و آبخ يعيمنابع طب يالت،ش ي،دامپرور ي،كشاورز ي،صنعت، معدن، انرژ يها حوزه

 يـن ا: ها دانسـت و افـزود   طرح ينا يمانكاريخدمات مشاوره و پ ارائه كننده يها سبز و شركت يفضا

 ياسـتان  يهـا  عضـو كـارگروه   يها دستگاه يتمام يارمنتشر خواهد شد و در اخت يدر سطح مل ستفهر

  .استان كشور قرار خواهد گرفت 31در  يآب با كم يسازگار

شـده اسـت،    يـين ردادمـاه تع خ 17 يـداد، رو ينها در ا طرح يمهلت معرف ينآخر ينكهبر ا يدبا تاك وي

در  يصـورت شـفاه   دارنـد طـرح خـود را بـه     يـل كـه تما  ييهـا  ها و سـازمان  شركت: خاطرنشان كرد

طـرح خـود در كاتـالوگ     يشـتر ب يـات منـد بـه درج جزئ   عالقـه  ياو  يندنما يمعرف يدادرو يها نشست

مشخصات طرح  يلفا يلخردادماه نسبت به تكم 17تا  بايست يهستند، م يآب با كم يسازگار يها طرح

خردادمـاه،   17ها، تا قبل از  تر طرح خالصه يمعرف يو برا waterhouse.ir/wsa/guideدر آدرس 

  .كنند يبارگذار waterhouse.ir/stateفرم مشخصات طرح را در 

 يـده برگز يها ها، از طرح طرح يپس از داور: افزود يرووزارت ن يآب با كم يسازگار يكارگروه مل دبير

عضـو   يهـا  سـازمان  يبـا حضـور وزرا و روسـا    يآب با كم يسازگار يها تالشگران عرصه نيو همچن

  .خواهد شد يلتجل يآب با كم يسازگار يكارگروه مل
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روزنامـه   - انـد  بارش داشـته  ياز حالت عاد يشب كشور  يها استان تمام :يمركز خشكسال يسرئ

  05/03/1398كيهان مورخ 

  

 101بارش نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل     يزانم ي،جار يدر سال آب: گفت يمركز خشكسال رئيس

 يافـت نسـبت بـه دوره بلندمـدت بـارش در     ياز حالـت عـاد   يشها ب درصد رشد داشته و تمام استان

  .اند كرده

سال  يبارش از ابتدا يتوضع ينوگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخر در گفت ياييانض صادق

 يهـا  مجمـوع بـارش   يبهشـت، ارد 31مهر تـا   يآمار از ابتدا ينبراساس آخر: اظهار كرد يدجد يزراع

 لندمـدت متر و ب لييم 150بارش در مدت مشابه سال قبل  يزانم يكهمتر بوده، در حال يليم 303كشور 

  .متر بوده است ميلي 216

 يشدرصد افزا 40درصد، بلندمدت  101بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل  يزانم ينكها يانبا ب وي

ـ   يـد جد يمناسب در سال زراع يها با توجه به بارش: داشته است، افزود درصـد   130از  يشتـاكنون ب

  .يمكرد يافتكامل بارش در يسال زراع يكنسبت به 

از نرمال نسبت به دوره بلندمدت بـارش   يشها ب استان يتمام ينكهبا اشاره به ا يمركز خشكسال رئيس

ـ  85درصد و گلستان  99از  يشب يالما يها استان يانم يندر ا: كرد يانكردند، ب يافتدر از  يشدرصد ب

ـ بارش نسبت به دوره بلندمدت هم مربوط   يزانم ينكمتر. كردند يافتنرمال بارش در  يهـا  اسـتان  هب

  .درصد بوده است 7/3 يلدرصد و اردب 3/7كرمان با 

نشـان   يهواشناسـ  يهـا  بـولتن : كرد و گفت ينيب يشرا نرمال پ يندهبارش در سه ماه آ يزانم ضياييان،

  .يافتخواهد  يشافزا يتا حدود يآت يها كه دما در ماه دهد يم

 يـان را ندارنـد، ب  ياز بارش سال زراع يتوجه لها در فصل تابستان سهم قاب بارش ينكهبا اشاره به ا وي
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 يـزان مجمـوع م  توان ينمانده است، اما نم يباق ياديزمان ز يفصل زراع يانبا توجه به آنكه تا پا: كرد

  .اعالم كرد يتها را با قطع بارش

اسـت،   يتابستانه عمدتا به صورت رگبـار  يها با توجه به آنكه بارش ي،مركز خشكسال يسگفته رئ به

قابـل   يكوتاه مـدت هواشناسـ   هاي ينيب يشكه در پ يستدور از انتظار ن يلرو احتمال وقوع س ينااز 

  .است ينيب يشپ

بـا وجـود   : است، اظهـار كـرد   يكاف يزانها به م و پشت سد يجار يها آب يزانم ينكها يانبا ب ضياييان

به طـور   يرزمينيز يها كمبود منابع آب يد،جد يمناسب در اغلب نقاط كشور در سال زراع يها بارش

 يو.كند عالما يرووزارت ن يدرا با ينيزم يرز يها سطح منابع آب يقدق يزانكامل رفع نشده است كه م

 يركشـاورزان تـاث   يدر رفع مشكل كم آب يسال زراع يكاز  يشبارش ب يزانم يشافزا ينكهبا اشاره به ا

درصد رشـد   100از  يشگذشته ب ياعبارش نسبت به سال زر يزاناگرچه م: كرد يحدارد، تصر ييبسزا

  .يستن يارسابقه مع يب يو كم آب يداشته است، اما سال گذشته به سبب خشكسال
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خبرگـزاري   - جدول +ها در جنوب كشور رشد بارش يشترينب/ يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  06/03/1398تسنيم مورخ 

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 245شده در  بارش ثبت متر يليم 329.4مجموع  از

  .روز نخست بهار است 66سهم  متر يليم 105.4سهم 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

 98تـا چهـارم خـرداد     97از اول مهـر   يجـو  هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 329.4بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 245(

و  يشدرصد افزا 43) متر يليم 230.6(مدت مشابه دراز يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 105) متر يليم 160.9(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 245شده در  بارش ثبت متر يليم 329.4مجموع  از

  .روز نخست بهار است 66سهم  متر يليم 105.4سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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مقابلـه بـا    يبـرا  يدارپا يستمس يجادو ا يلنامه س نظام ينبر تدو تاكيد :مطرح كرد يالنيم ينيحس

  06/03/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  -يالب س

  

ـ     شهر يشورا يو خدمات شهر يستز يطمح يتهجلسه كم ينو هشتم پنجاه  يس،تهـران بـا حضـور رئ

  .برگزار شد يتهكم ينا يمشاوران و اعضا

جلسـه كـه بـه منظـور ارائـه گـزارش دربـاره         يـن ا يابتـدا  يالنيم ينيآرش حس يدس يلنا،گزارش ا به

 يبرا يمشاركت مردم يسازوكارها يمشرف به تهران و بررس يزدر حوضه آبخ يلوقوع س يهشدارها

: دو ماهه اول گفـت  يدر كشور ط يراخ هاي يالبحفاظت از كوهستان اختصاص داشت با اشاره به س

مدت در  يندر ا. داد يشها را نسبت به گذشته افزا كوهستان يطتوجه به شرا ير،دو ماه اخ يها يالبس

كه خوشبختانه تهران توانسـت از   يمبود هايي يالبها و س ن كشور از جمله تهران شاهد بارشاستا 23

  .كند يدانجات پ يالباز س يناش يها خسارت

من در اسـفند  : اظهار داشت يابد، يشافزا يدبا ياحتمال هاي يالبدر برابر س ها يآمادگ ينكها يانبا ب وي

در برابـر   يشـهردار  يائه گزارش عملكـرد از سـو  را درخصوص ضرورت ار يماه سال گذشته، تذكر

كه البته  دمدا يالبدر مواجه با س يعهشدار سر يانداز و راه يريبكارگ ينو همچن ياحتمال هاي يالبس

  .بود يعتيو شر يعصرول هاي ياباندر محور خ يمن در آن زمان، نسبت به ابگرفتگ ينگران

 هـا  يالبدر مقابلـه بـا سـ    يمردمـ  هـاي  يتظرف يساز بر ضرورت فعال يدشهر با تاك يعضو شورا اين

نسبت به مسـئله   يشهر از ابتدا توجه خاص يشورا يو خدمات شهر يستز يطمح يتهكم: كرد يحتصر

 يطمحـ  يتـه موضـوعات در كم  يـن از ا يمختلفـ  يهـا  گزارش. داشته است ها يالبها، آب و س روددره

در رابطـه   يبتوان سازوكار مناسب است تا با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف يدر حال بررس يستز

  .يافتها دست  روددره يريتبا مد
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حـوزه   هاي يهماهنگ يبرا يسازوكار يجادا يتهران در حال بررس يشهردار: ادامه داد يالنيم حسيني

حتمـا مـد نظـر قـرار      يو جهاد كشاورز يا است كه الزم است جلب مشاركت آب منطقه يآب شهر

مناسب  ياست چارچوب نهاد يضرور يفرابخش يتماه يلها كه به دل از جمله در حوزه روددره يردگ

  .شود يجاداقدامات مشترك ا يبرا يتيحما اگيرو فر

خـانم   يگيـري بـا پ : شهر نسبت به حفاظت از كوهستان خاطرنشـان كـرد   يبا اشاره به ورود شورا وي

ثمـرات آن را اكنـون   كه  يدرس يبشهر طرح امداد كوهستان به تصو يدكتر ابتكار در دوره سوم شورا

 يفرابخش يآمادگ يكاست  ياكنون ضرور يآن، امداد و نجات است ول ياما محور اصل يمشاهد هست

  .شود يجادا يزن يالبحفاظت در برابر س رايب

 يبـرا  يهمـاهنگ  يجـاد شـهر ا  يشـورا  يو خدمات شـهر  يستز يطسالمت، مح يسيونكم سخنگوي

 يثبت جبهه جنـوب : در زمان بحران دانست و ابراز داشت يتراز آمادگ از وقوع بحران را هم گيري يشپ

 يمنطقـه و متعاقبـا ارتقـا    ينحفاظت از ا يشموجب افزا يعيطب يراثم يككوهستان توچال به عنوان 

در توچال در حال انجام اقدامات  يزنهاد ن مردم يها گروه. از وقوع بحران در آن خواهد شد يرگي يشپ

  .شمند هستندارز يراثم ينثبت ا يالزم برا

هـا و مراتـع،    و حفاظـت خـاك سـازمان جنگـل     يزداريو مسئوالن آبخ يركلنشست، مد ينادامه ا در

كردند و با اشـاره بـه    يحمشرف به شهر تهران را تشر يزاز اقدامات انجام شده در حوضه آبخ يگزارش

د يو تشد يرندگشدت با يشموجب افزا يمياقل ييراتكردند كه تغ يانصورت گرفته ب يمياقل ييراتتغ

در حـوزه   يبـا انجـام اقـدامات    تـوان  يكـه مـ   ياز آن در كشور شده اسـت در حـال   يناش يها خسارت

  .كرد يريها جلوگ از شدت خسارت گيري، يشپ

مقابله با تجاوزها بـه   يل،نامه س نظام ينبر تدو يدتاك يل،در مقابله با س يشهروند يها آموزش ضرورت

ها، ضرورت آغاز بـه كـار هرچـه     رداشت شن و ماسه از بستر رودخانهاز ب يريها، جلوگ روددره يمحر
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 يـان در م ازيو شبكه س يمردم يها ها در آموزش سمن يتاستفاده از ظرف يل،سامانه هشدار س يعترسر

 ياز جمله مباحث يبحران هاي يتمقابله با وضع يبرا يداوطلب مردم يها نهاد و گروه مردم يها سازمان

 يطمحـ  يتـه مشـاوران كم  يننشست و همچنـ  ينمسئوالن حاضر در ا يشست از سون ينبودند كه در ا

  .مطرح شد يستز

طرح مسئله هشدار نسبت  يشورا تمام تالش خود را برا ينكها يانبا ب يالنيم ينيادامه نشست، حس در

در  يـد كـه اكنـون با   يا مسـئله : شـد  يـادآور  دهـد،  يانجـام مـ   يريتيمد يدر سطوح باال يلبه وقوع س

بـا   مقابلـه  يبـرا  يدارپا يستمس يك يجادو ا يلنامه س نظام ينتدو يرد،قرار گ يشهر يريتوركار مددست

و  يمحلـ  هـاي  يريتمـد  هاي يتاستفاده از ظرف ينهو زم يجادا يفرابخش هاي ياست تا هماهنگ يالبس

ا بحـران و  مغفول در جهت مقابله ب هاي يتاز تمام ظرف يدبا يگر،به عبارت د. فراهم شود ها ياريشورا

  .از آن استفاده كرد گيري يشپ

در  يشـهر  يريتمد يروهاين ير،اخ يها در بارش: در تهران عنوان كرد يراخ يها با اشاره به بارش وي

 يريتسـتاد مـد   يـار موقـع در اخت  را به يلحجم و تراز س ييراتارتفاعات حضور داشتند و اطالعات تغ

 يرگبارهـا  وعانجام شود تا در زمان وق يستماتيكصورت سبه  يدكار، با ينا يول دادند يبحران قرار م

  .وجود داشته باشد يعواكنش سر يو متمركز فرصت الزم برا يناگهان

 يشـين شـهردار پ  يشهر تهران با تشـكر از افشـان   يشورا يو خدمات شهر يستز يطمح يتهكم رئيس

آن در  يتهـران و تـداوم اجـرا    هاي يلها و مس در كانال  يروبيال ياتموقع عمل تهران به خاطر شروع به

 شيو بخ يستن يكاف يموثر است ول يهرچند اقدام ها يلدر مس يروبيال: گفت يحناچ يريتيدوره مد

مشـرف بـه    يهـا  در حوضه يزداريآبخ يها سازه يلراه حل، تكم يگربخش د. كند ياز مسئله را حل م

  .شوند يو بازساز يمترم يازو در صورت ن يشبه صورت منظم پا يدتهران هستند كه با
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - كـرده اسـت   يجادا يانسودجو يو سدها برا يكه خشكسال يتوهم

07/03/1398  

  

در  يلخطر وقـوع سـ   ينكهبا اشاره به ا رييزداپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم يأتعضو ه يك

 يهـا  و احداث سدها در باالدسـت محـدوده   يراخ هاي يخشكسال: است، گفت يافته يشزمان افزا يط

 يتصـور بـرا   يـن ها شـده اسـت و ا   به رودخانه يورود هاي يانمنجر به كاهش جر ييو روستا يشهر

. اسـت  يرودخانه همان بستر جار يتر واقعوجود آمده كه بس مجاوران رودخانه به يژهو به قهمنط ياهال

 يحافظـان، نـاظران و مسـئوالن منطقـه، عرصـه را بـرا       يابو متخلفان در غ يانسودجو يلدل ينبه هم

  .بينند يفراهم م ها يلها و مس تصرف بستر آبراهه

 ينترمرگبـار  ترين، يجرا يخدر طول تار ها يالبس ينكهبا اشاره به ا يسناوگو با ا در گفت يرستم محمد

اسـت كـه    يعـي طب يـده پد يك يلس: اند، اظهاركرد بوده يعيمخاطرات طب يانخطر در م ترين ينهو پرهز

از عوامـل   يناشـ  يلو تكـرار سـ   انـد  يرفتـه پذ يرواقعه اجتناب ناپـذ  يكآن را به عنوان  يجوامع بشر

  .كند يم ييرهر منطقه تغ ياييو جغراف يعيطب يمي،اقل يطاست كه بسته به شرا يمتعدد

از وقوع آن  يصدمات ناش يزانم يقاست كه برآورد دق يعياز چند مخاطره طب يكي يلس: ادامه داد وي

 تـوان  يرا مـ  يشافـزا  ينا يلدل. است يافته يشزمان افزا يدر ط يزو خطر وقوع آن ن يستن يرپذ امكان

و  تـان از جمله قطـع درخ  يمخرب بشر هاي يتفعال ينهمچن يجهان يشو گرما ييآب و هوا ييراتتغ

  .ها عنوان كرد ها و آبراهه رودخانه يهو در داخل بستر و حاش يزآبر يها در حوضه يگسترش شهرساز

  

  ها در بستر رودخانه يانياع يساخت و سازها يتقاضا برا افزايش

خسـارات   يشافـزا  يـل در ادامه با اشاره بـه دال  يزداريپژوهشكده خاك و آبخ يعلم يأتعضو ه اين
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و  يشـهر  يزنـدگ  يعجهـان و توسـعه سـر    يتروزافزون جمع يشافزا: ظهار كردا يلاز وقوع س يناش

 يشو افـزا  يرعلمـي و غ يدهها، اقدامات نسـنج  رودخانه يهحاش يو اراض يزآبر يها در حوضه ييروستا

 يمو تجاوز به بستر و حـر  يزحوضه آبر يبها و روند تخر در بستر رودخانه يانياع يساخت و سازها

بلكه  دهد يرا كاهش م يآب هاي يلنه تنها امكان استفاده از پتانس ي،اراض رقانونييها، تصرف غ رودخانه

 هـاي  يـان و ز كنـد  ينشده برجان و مال مـردم وارد مـ    كنترل هاي يانبر اثر طغ يريناپذ خسارات جبران

  .آورد يعمده به بار م ياقتصاد

حفظ بقا و تعادل  يد و همواره براهستن ياييها موجودات زنده و پو رودخانه ينكهبر ا يدبا تاك رستمي

 يـن ها موجب برهم خـوردن تعـادل ا   در رودخانه يبشر يها دخالت: كرد يحتصر كنند، يخود تالش م

 يـن در ا ودخانهر ينبنابرا شود يو رسوب م يانانتقال جر يلپتانس ييرتغ يجهو در نت يآب هاي يستماكوس

رخـداده، آن بخـش از    يالبره برگشـت سـ  به دنبال مطالبه حق خود اسـت و متناسـب بـا دو    يطشرا

توجـه   يدنكته با ينبه ا. دهد يقرار م يرقرار دارند تحت تاث يالبرا كه در محدوده پهنه س ييها دخالت

رود و احتـرام بـه    يمحـر  يتبا رعا تواند يكند اما م يريجلوگ يعيطب ياياز بال تواند يكرد كه بشر نم

  .دهدرا كاهش  يالباز س يخانه رود خسارت ناش

 يحتصر 98 ينفرورد هاي يالبدر وقوع س يراخ يها سال هاي يخشكسال يربر تاث يدبا تاك ينهمچن وي

و  يشـهر  يها آب در باالدست محدوده يرهذخ يها و احداث سازه يراخ هاي يمتاسفانه خشكسال: كرد

 يـن ا يالاهـ  يتصـور بـرا   ينها شده است و ا به رودخانه يورود هاي يانمنجر به كاهش جر ييروستا

بـه  . اسـت  يرودخانه همان بستر جـار  يوجود آمده كه بستر واقع  مجاوران رودخانه به يژهو مناطق به

تصـرف   يحافظان، ناظران و مسئوالن منطقه، عرصه را برا يابو متخلفان در غ يانسودجو يلدل ينهم

ـ  يگـ د دهمانن يزها ن رودخانه كه يدر حال بينند، يفراهم م ها يلها و مس بستر آبراهه برابـر بـا    ير منـابع آب

 يهـا  ، در شـمار انفـال و ثـروت   )1361مصـوب  (عادالنـه آب   يـع و قانون توز يقانون اساس 45اصل 
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هـا   قرار داده شده است تا طبق مصالح عامـه در مـورد آن   يحكومت اسالم ياراست كه در اخت يعموم

  .عمل شود

و  ينتـابع قـوان   يم،ا اعـم از بسـتر و حـر   ه مجاور رودخانه ياراض ينكها يانمتخصص رودخانه با ب اين

اشـخاص و   ياختصاصـ  يتاز استفاده و مالك يريها، جلوگ است كه هدف از وضع آن يمقررات خاص

 يكمـ  يمبستر و حر يينتع ينه تنها قانون برا: ها است، گفت عموم مردم به رودخانه يدسترس ينتضم

ـ  يمو حـر  يبسـتر قـانون   يـين عت نامه ينآئ«كشور وجود دارد بلكه  يها رودخانه يفيو ك در سـال   »يكم

در دولـت   1382در سـال   يـز ن »يفـي ك يمحـر  يـين دسـتورالعمل تع «و  يدهدولت رس يببه تصو 1379

  .مصوب شده است

  

  است يرودخانه جز اموال مل بستر

بـا   يالببه پهنه س يبستر قانون ينكهبر ا يدبا تاك يزداريپژوهشكده خاك و آبخ يعلم يأتعضو ه اين

 يموجـود بسـتر قـانون    نامـه  يـين مطـابق قـانون و آ  : كرد يحتصر شود، يساله گفته م 25برگشت  دوره

رودخانـه   يعـي بسـتر طب  ينكـه بـا ا . يستن يكيرودخانه الزاماً  يبستر جار ياو  يعيرودخانه با بستر طب

 شـود  يرودخانه گفته مـ  »يالبيپهنه س«رودخانه به آن بخش از  يندارد اما بستر قانون يمشخص يفتعر

دوره  يبـرا  يالبسـ  يلگيرپهنه سـ  ي،معموالً بستر قانون. شود يمشخص م يو قانون يفن يندفرآ يكه ط

كمتـر   يرووزارت ن انبر اساس نظر كارشناس تواند يم يلساله است البته دوره بازگشت س 25بازگشت 

 يو كس شود يسوب ممح »يمل«ها، جزو منابع و اموال  رودخانه يبستر قانون. سال باشد 25از  يشترب يا

  .بر آن داشته باشد يتملك قانون تواند ينم

ها اشاره  بخش ينبه ا يها، به امكان تملك خصوص رودخانه يكم يمحر يفدر ادامه ضمن تعر رستمي

 يمتر در دو طـرف بسـتر قـانون    20با عرض دو تا  يا پهنه يكم يمحر نامه، يينمطابق با آ: و اظهار كرد
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بخـش   يـن ا. و انتفاع كامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است يدسترس يرودخانه است كه برا

ـ   يتملك خصوص تواند يم  يو اسـتفاده از آن از سـو   يدر كـاربر  هـايي  يتمحـدود  يداشته باشـد ول

 يجـاد ا يكه كاربر يمالبته فراموش نكن شود يتابعه آن اعمال م يا آب منطقه يها و شركت يرووزارت ن

  .دمحدود كن يروبيال يدولت را به بستر رودخانه از جمله برا يرسدست تواند يشده نم

  

  يابيرودخانه بدون انجام مطالعات ارز يمو ساز در حر ساخت

 يبتصـو  رغـم  يدر كشور ما عل: ها گفت رودخانه يهضمن انتقاد از روال ساخت و سازها در حاش وي

 يناآگـاه  يـل هـا، همچنـان بـه دل    ودخانهو بستر ر يعتحفاظت از طب يدر راستا هايي نامه يينقانون و آ

و  گيـر  سـيل  يهـا  به محـدوده  توجهي يب ينهمچن ها نامه يينشده در قانون و آ  يينمردم از ملزومات تع

كه قبالً اثرات آنهـا بـر    گيرد يها صورت م رودخانه يهو حاش يعتدر طب ييساخت و سازها ير،خطرپذ

توان منجـر بـه    يندارد كه استفاده ناكارآمد از ا تييظرف يعتطب. و رودخانه مطالعه نشده است يعتطب

رونـد   يـن ادامـه ا  نعمـا  يقـي مسئوالن است كه به هر طر يفهشود و وظ يلهمچون س هايي يدهوقوع پد

  .شوند

جوامـع توسـعه    يشـتر در ب: كـرد  يدتاك ياندر پا يزداريپژوهشكده خاك و آبخ يعلم يأتعضو ه اين

آن جوامع است و قبـل   يفرهنگ هاي يشهر ترين ياز اساس يكيخانه رود يژهو به يعتاحترام به طب يافته

صـورت   يمطالعـات جـامع  ) يتوسط مردم عاد يحت(و ساخت و ساز در آن  يتاز انجام هرگونه فعال

 يكـه اثـرات احتمـال    يدر صورت. مشخص شود يعتمورد نظر بر طب يتفعال يتا اثرات احتمال گيرد يم

در باالدسـت و محـدوده مـورد     يموجود باشد و تبعات منف ياردهادر محدوده استاند يتفعال ياطرح 

ارگان مسـئول وجـود    يا يآن مشروط به صدور مجوز از ارگان متول ينظر را نداشته باشد، امكان اجرا

  .دارد
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 يدر شـهرها و روسـتاها   يآبگرفتگـ  يل،گرچه با گذشت حدود دو ماه از وقـوع سـ   يسنا،گزارش ا به

ـ   يو اجتمـاع  يه است اما خسارات اقتصـاد كشور فروكش كرد زده يلس از گذشـته رخ   يشهـر روز ب

از وقوع  يريجلوگ يبرا يمتول يها كه دستگاه دهد ينشان م ينهاو همه ا دهد ياز خود نشان م يديجد

بسـتر و   يـين دادن بـه تع  يتقطعاً اولو. فكر چاره باشند يشها پ از سال يدبا ينيچن ينمخرب ا دثحوا

 ييها از آن دست كارها رودخانه يممقابله با ساخت و سازها در بستر و حر يدتشدها و  رودخانه يمحر

 98 ينفرورد سيلچرا كه در  يردقرار گ يروها از جمله وزارت ن در دستور كار هر ساله دستگاه يدكه با

 يددر تشـد  يريمهـم نقـش چشـمگ    ينبه ا يتوجه از شهرها را در برگرفت، كم يكه تعداد قابل توجه

  .داشت خسارات
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  10/03/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ينده هوا تا دو ماه آ يبارش و دما يتوضع بيني يشپ

  

درجـه   يكدو ماه بعد از آن كشور در خردادماه و  يدما يانگينم: گفت شناسي يمپژوهشكده اقل سرپرست

  .مدت نسبت به كل سال قابل توجه نخواهد بود ينها در ا و بارش شود يم بيني يشاز نرمال پ يشب

كشـور در خـرداد تـا     ييدمـا  يطدر مورد شـرا  يسناوگو با ا در گفت يانبابائ يمان، ا»تابناك«گزارش  به

ـ    يشدرجه ب كيخرداد تا مرداد  يهوا يدما يانگينم: اظهاركرد 98مرداد  در  ياز حد نرمـال اسـت ول

  .از حد نرمال خواهد بود يشدما تا دو درجه ب يشافزا ينجنوب شرق كشور ا

طور معمول در دوره خرداد تا مـرداد   بارش كشور به ينكهبر ا يدبا تاك يكارشناس سازمان هواشناس اين

در دوره خرداد تا مـرداد   خزر يساحل يها بارش در استان: گفت يست،نسبت به كل سال قابل توجه ن

تـا   لمدت بارش در جنوب شرق كشور در حد نرمـا  يندر هم يندر محدوده نرمال خواهد بود همچن

  .شود يم بيني يشكمتر از آن پ يقدر

البتـه در  : وجود ندارد، گفـت  ييزفصل پا يانتظار بارش كمتر از حد نرمال برا ينكهبا اشاره به ا بابائيان

  .شود يارائه م ييزبارش فصل پا يتاز وضع يتر يقدق ياتجزئ يمياقل يها س مدلبر اسا يندهآ يها ماه

بارش كشـور از   يانگينم ينكهوگو با اشاره به ا گفت يگردر بخش د شناسي يمپژوهشكده اقل سرپرست

بلندمـدت بـوده اسـت،     يـانگين از م يشدرصد ب 41تاكنون دو برابر سال گذشته و  يسال زراع يابتدا

 85.4و  88.8، 99.4لرستان و گلسـتان بـا    يالم،ا يها بارش در استان ينسب يشافزا شترينيب: اظهاركرد

  .درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت است

ها كمتر از حد نرمال نبوده است امـا   بارش يزانم ياستان يچتاكنون در ه يدر سال جار: كرد يدتاك وي

 وبلوچسـتان  يسـتان و س يلكرمان، اردب يها ستانبلندمدت در ا يانگينبارش نسبت به م يشافزا ينكمتر

  .درصد رخ داده است 17.6و  6.5، 6.4با  يببه ترت
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  11/03/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - بارش در كشور يليمترم 330 يرنظ ثبت ركورد كم

  

 يليمترم 330.4گذشت و ثبت  يليمترم 330از مرز  يرقرن اخ يمبار در ن يننخست يكشور برا هاي بارش

ها نسبت بـه مـدت مشـابه     بارش يدرصد 104 يشاز افزا يجار يروز نخست سال آب 250بارش در 

  .دارد يتدرازمدت حكا يانگينها نسبت به م بارش يدرصد 43 يشگذشته و افزا يسال آب

منـابع آب شـركت    يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمـار رسـم   يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

روز  250( 98تـا نهـم خـرداد     97از اول مهـر   يجـو  هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 330.4بالغ بر ) يجار يسال آب ييابتدا

  
و  يشدرصد افزا 43) متر يليم 231.7(مشابه درازمدت  يها رهدو يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 104) متر يليم 162.2(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 250شده در  بارش ثبت متر يليم 330.4مجموع  از

  .روز نخست بهار است 71سهم  متر يليم 106.4 سهم زمستان و متر يليم 131.9 ييز،پا
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مصرف آب سـوء برداشـت    يزانمحاسبه م در :يدفتر آب و خاك وزارت جهاد كشاورز يركلمد

  11/03/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  -ير از آب مخازن سدها در تبخ ياديهدررفت بخش ز/ شد

  

آب  يـزان مطـرح شـده م   يبـرخالف ادعاهـا  : گفت يدفتر آب و خاك وزارت جهاد كشاورز مديركل

 يـزان د در محاسـبه م رسـ  يدرصـد و بـه نظـر مـ     98درصد است نه  65 يدر بخش كشاورز يمصرف

  .سوء برداشت اتفاق افتاده است يمصرف آب بخش كشاورز

ـ   يسازگار يمل يدادرو يدر نشست خبر يرضا سرافراز يلنا،ا يگزارش خبرنگار اقتصاد به  يبا كـم آب

مـا  : درصد در بخش صنعت است اظهـار كـرد  63درصد مصرف آب كشور در شرب و  2 ينكها يانبا ب

پـرت آب در   ينهمچنـ  يمدهـ  يدر مخازن سدها از دسـت مـ   يرتبخ يقطر از آب را از ياديز يبخش

  .يسندنو يم يكشاورز يآنها را به پا يباال است و همگ ياربس يزن الشبكه انتق

مثمر و  يردرختان غ ياريآب يبدون مجوز و برا يالهايدر و يزاز هدر رفت آب ن يبخش: ادامه داد وي

  .شود يتمام م يكه به نام كشاورزشود  يآنها استفاده م ياستخرها يريآبگ

 35تعـداد   يـن از ا: هزار حلقه چاه وجود دارد افزود 700از  يشدر كشور ب ينكهبر ا يدبا تاك سرافرازي

چاههـا هوشـمند    يـن مهـار ا  يبـرا  يرواز مطالبات ما از وزارت ن يكيمجاز هستند كه  يرهزار حلقه غ

  .است يساز

اعتبار مورد  ينآن عدم تام ياصل يلشده اند كه دل يشمند سازدرصد از چاهها هو 10تنها  يگفته و به

  .است يازن

كشـور مـا    يسهبه مصرف آب باال را مقا يمتهم كردن بخش كشاورز يلاز دال يكي ينهمچن سرافرازي

كشـور    يرااست ز يكارشناس يركامال غ يسهمقا ينمتاسفانه ا: پرآب دانست و گفت يكشورها يربا سا

آب و  ينتام يازمندن ييغذا يتامن ينكشت محصول و تام يشود و برا يشمار م كم آب به يما كشور
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  .است ياريآب

 يدر بخـش كشـاورز   يبهره ور يشبا اشاره به افزا يدفتر آب و خاك وزارت جهاد كشاورز مديركل

محصـول   يلوگرمك1.4هر متر مكعب آب  يبا اقدامات صورت گرفته در حال حاضر به ازا: اظهار كرد

  .هر متر مكعب آب بود يبه ازا يلوگرمك يكرقم بر  ينكه در گذشته ا يشود در حال يم يدتول

وجـود   يمتفـاوت  يآب يازهر محصول ن يدتول يكه به ازا يمفراموش كن يدالبته نبا: اضافه كرد  سرافرازي

  .دهد ييررقم را تغ ينا تواند يدارد كه م

و  يمزارع كشاورز يزآب را تجه يور بهره شيافزا يبرا ياز جمله اقدامات وزارت جهاد كشاورز وي

  100و  يليـون م 2كشور تاكنون  يكشاورز يهكتار اراض يليونم 8.5از: عنوان كرد و افزود يننو ياريآب

  .ردآب دا ييدر صرفه جو ياديز يارشده است كه نقش بس يزتجه يننو ياريهزار هكتار به آب
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  12/03/1398ي تابناك مورخ خبرگزار - كشور پر آب شد يدرصد مخازن سدها 82

  

) از اول مهرماه تا هفتم خردادمـاه ( يجار يدرسال آب يكشور در حال يمخازن سد ها يپر شدگ ميزان

  .ددرصد بو54در مدت مشابه پارسال  يزانم ينكه ا يددرصد رس82به 

دردسـت   ي،سد دردسـت بهـره بـردار    966 يكشورمان اكنون دارا يرنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

ـ   يدرحـال بهـره بـردار    يكل مخازن سدها يتاحداث و در دست مطالعه است كه ظرف  يدر سـال آب

  .متر مكعب گزارش شده است يلياردم 50 يجار

مترمكعـب   يليـارد م 76.64بـه   يجـار  يآب كشور در سال يدردست بهره بردار يسدها يورود ميزان

مترمكعب گـزارش   يلياردم 21.04سدها  يورود يزانپارسال م ياست كه درسال آب يدرحال ينا. يدرس

  .درصد بالغ شد 264امسال سدها با پارسال به  يتفاوت ورود. شده بود

بـه   يجار يكشور درسال آب يسدها يخروج يزانم يران،منابع آب ا يريتگزارش شركت مد براساس

 يليـارد م 17.42 يخروجـ  يزانپارسال م يكه درسال آب ياست، درحال يدهمتر مكعب رس يلياردم 55.43

متـر مكعـب را    يليـارد م 38.01سـال رقـم   2 ينا يخروج يزانمتر مكعب گزارش شده بود و تفاوت م

  .دهد مينشان 

است كه پارسـال   يدرحال يناست و ا يدهمترمكعب رس يلياردم 41.15مخازن سدها به  يفعل موجودي

 يامسال و پارسال سـدها  يموجود يزاناختالف م. مترمكعب بود يلياردم 26.91سدها  يموجود يزانم

  .درصد اعالم شده است 53كشور 
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 -تـازد   يهمچنان در استان م يخشكسال/ يجنوب ها در خراسان بارش يانگينم يدرصد 27 يشافزا

  12/03/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

نسـبت   يجار يسال آب هاي يبارندگ يزانم يدرصد 27 يشاز افزا يجنوب خراسان يكل هواشناس مدير

نتوانسـته مشـكل انباشـت     يـز ن يـر اخ يهـا  رشبـا : گذشته خبـر داد و گفـت   يبه مدت مشابه سال آب

  .همچنان ادامه دارد ياستان برطرف و خشكسال ينرا در ا يخشكسال

ـ   : اظهار داشـت  يرجند،وگو با خبرنگار فارس در ب رو امروز در گفت خندان عليرضا  ياز آغـاز سـال آب

كـه در   يدر حـال  يـده بـاران در اسـتان بار   متـر  يلـي م 138 يانگينتاكنون به صورت م) 97مهر ( يجار

  .است يدهبه ثبت رس يبارندگ متر يليم 108بلندت مدت  يانگينم

در اسـتان بـه ثبـت     يبارنـدگ  متـر  يلـي م 49گذشته  يدر مدت مشابه سال آب ينهمچن: داشت يانب وي

ـ      يجار يسال آب هاي يبارندگ يزانكه م يدهرس درصـد   27گذشـته   ينسبت بـه مـدت مشـابه سـال آب

  .دارد يشافزا

و شهرسـتان   يشدرصد افـزا  53با  يركوهشهرستان ز ينكهبا اعالم ا يجنوب خراسان يواشناسه مديركل

ـ   ها يبارندگ يزانم يشترينب يببه ترت ينزوالت جو يشدرصد افزا 46با  ينقا  يجـار  يرا در سـال آب

  .اند داشته

 انگينيـ ها مربوط به شهرسـتان خوسـف بـا م    مقدار رشد بارش ينكمتر ينهمچن: اضافه كرد رو خندان

 يـزان م ينبـوده كـه كمتـر    متـري  يلـي م 88بـارش   يـانگين و شهرستان نهبندان با م متر يليم 101بارش 

  .اند داشته يجار يرا سال آب يبارندگ

بلندمـدت خـود    يـانگين نسبت بـه م  يخوسف و نهبندان كاهش بارندگ يها شهرستان: اضافه كرد وي

در خوسـف و   هـاي  يبارنـدگ  يـزان م) ماه يبهشتو ارد ينفرورد( ها يبارندگ يدداشتند كه در موج جد
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  .است يافته يشهفت و هشت درصد نسبت به بلندمدت افزا يبنهبندان به ترت

ـ   ياز ابتدا: ادامه داد يجنوب خراسان يهواشناس مديركل امسـال   مـاه  ينفـرورد  24تـا   يجـار  يسـال آب

 ياربسـ  هاي يبر اثر بارندگ داشت كه يشدرصد افزا 10استان نسبت به بلندمدت  هاي يبارندگ يانگينم

 يشافزا رصدد 32.3استان نسبت به بلندمدت به  هاي يبارندگ يانگينم ماه ينفرورد 27تا  24خوب از 

  .از دو برابر رشد داشت يشو ب

با  يرجندشهرستان ب: مطرح كرد ي،نزوالت جو يزانو م يرجندشهرستان ب يتبا اشاره به وضع رو خندان

  .بارش داشته است يشدرصد افزا 34شهرستان   ينبلند مدت ا يانگينت به مباران نسب متر يليم 200

استان برطرف و با وجود  ينرا در ا ينتوانسته مشكل انباشت خشكسال يراخ يها بارش: اعالم كرد وي

  .همچنان ادامه دارد يها در استان خشكسال بارش يشافزا



36  

  12/03/1398زاري تابناك مورخ خبرگ -يرزميني ز يها تصور برداشت از آب يرقابلحجم غ

  

 يرزمينـي متر مكعـب از منـابع آب ز   يلياردم 50ساالنه  ينكهپژوهشگر حوزه منابع آب با اشاره به ا يك

  .است يهاروم ياچهدر 10حجم  مقدار به اندازه ينا: گفت شود، يم يرداشت

 يرزمينـي منـابع آب ز  ينكـه ا يـان بـا ب  يسـنا ، محمدرضا گلدانساز در گفت و گو با ا»تابناك«گزارش  به

كشور بـه   يبرا يكمنبع استراتژ يكاند و  شده يلتشك يطوالن يانسال يهستند كه ط يارزشمند يرذخا

 يخشك، وابسـتگ   يمهخشك و ن يمياقل يطاوجود شر يلدل  در كشور ما به: اظهار كرد آيند، يحساب م

 50و صـنعت و حـدود    يدرصد مصـارف خـانگ   60قابل توجه است و حدود  يرزمينيبه منابع آب ز

  .شود يم ينتأم يرزمينيتوسط آب ز يدرصد مصارف كشاورز

  

  يرزمينيمتر مكعب از منابع آب ز يلياردم 50ساالنه  برداشت

 شـود،  يبرداشـت مـ   يرزمينـي متر مكعب از منـابع آب ز  يلياردم 50ساالنه حدود  ينكهبا اشاره به ا وي

 يـر نظ  كـم  يهـا  كه پس از بارش يمبدان يدبا يمحجم داشته باش يناز ا يآنكه تصور يبرا: كرد يحتصر

 يدهرس عبمتر مك يلياردم 5و به حدود  يافته يريچشمگ يشافزا يهاروم ياچهحجم در يجار يسال آب

ساالنه بـه انـدازه حجـم     يعني يرزمينيآب ز يها متر مكعب از سفره ارديليم 50برداشت ساالنه . است

  .شود يبرداشت م يرزمينياز منابع آب ز يهاروم ياچهدر 10

ما به آب  يكه وابستگ دهد ياعداد و ارقام نشان م ينهمه ا ينكها يانپژوهشگر حوزه منابع آب با ب اين

: گفـت  شويم، يروبرو م ياديام شود با مشكالت زمنبع تم ينا ياست و اگر روز يادز ياربس يرزمينيز

كـه در   شـويم  يمتوجـه مـ   ينـدازيم، كشور ب يها در دشت ينيزم يربه آمار تراز سطح آب ز ياگر نگاه

افـت سـطح آب    ينرفتن است همچنـ  يينطور مداوم در حال پا به يرزمينيها سطح آب ز اغلب دشت



37  

  .است يرزمينيسفره آب ز يدناپذيرتجد يربرداشت از ذخا يمعن  به يرزمينيز

بخـش  . شـود  يم يمتقس يدناپذيرو تجد يدپذيربه دو بخش تجد يرزمينيآب ز يرگفته گلدانساز ذخا به

است كه هرساله بر اثر بـارش و نفـوذ آب بـه آبخـوان اضـافه       يرزمينيآن مقدار از آب ز يدپذير،تجد

 شـده انباشـته   يرزمينـي ه آب زسال در سـفر  ها يليونم ياست كه ط يآب يدناپذير،و بخش تجد شود يم

باشـد، شـاهد افـت سـطح      يدپذيرتجد يزانبه اندازه م يرزمينياگر مقدار برداشت از منابع آب ز. است

آب  يـه تغذ يـزان از م يشـتر برداشـت ب  يـزان كشور م يها دشت يشتربود اما در ب يمنخواه يرزمينيآب ز

  .است يرزمينيز

كه منجر بـه   گيرد يآبخوان صورت م يدناپذيرتجد يرهز ذخبرداشت در واقع ا  اضافه ينا: ادامه داد وي

ـ  يرزمينـي، سال برداشت از منابع آب ز 50 يط. ها شده است آبخوان يرهكاهش حجم ذخ  130از  يشب

  .كاسته شده است يرزمينيآب ز يرمتر مكعب از ذخا يلياردم

  

  يرزمينيز يها افت سطح آب پيامدهاي

ـ  يامـدهاي پ يرزمينـي افـت سـطح آب ز   ينكهبه ا پژوهشگر حوزه منابع آب با اشاره اين ماننـد   يمخرب

 ين،گرد و خاك، نشسـت زمـ   يشافزا ياهي،رفتن پوشش گ ينها، از ب ها و تاالب خشك شدن رودخانه

 هـار دنبـال دارد، اظ  را به يرزمينيها و شور شدن آب ز در دشت يطوالن يها ها و شكاف فروچاله يجادا

خسـارت   كنـد،  يوارد مـ  يـه و ابن هـا  يرسـاخت كـه بـه ز   ييهـا  عالوه بـر خسـارت   يننشست زم: كرد

 يها دانه ينب يخال يها پرشدن حفره يمعن  به ينها دارد چرا كه نشست زم آبخوان يبرا يريناپذ جبران

آب در سـفره آب   يـره امكـان ذخ  يگـر آب در آبخـوان اسـت و د   يـره ذخ يترفتن ظرف ينخاك و از ب

  .وجود نخواهد داشت زيرزميني

. در نقاط مختلف كشور مشاهده شده اسـت  ها يبآس ينمتاسفانه همه ا: كرد يحدر ادامه تصر زگلدانسا
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در سال گزارش شده و در دشـت كبودرآهنـگ    يمترسانت 36 يندر دشت ورام ينمثال نشست زم يبرا

در اغلـب   يرزمينـي شـور شـدن آب ز   يـده پد. شـده اسـت   يجـاد ا يمتـر  10فروچاله با ابعاد چند  25

اسـتفاده از آب   يبـرا  يوجود دارد و در مناطق يفالت مركز يها در دشت يژهو ر و بهكشو هاي دشت

كه برداشت از منـابع آب   دهد يموارد نشان م ينتمام ا. است كن يرينش آب يزاتبه تجه يازن يرزمينيز

 ادامـه  نهـا همچنـا   برداشـت  اضافه ينا يامدهاپ يناز اندازه بوده است و با وجود همه ا يشب يرزمينيز

  .گننده است نگران يرزمينيمنابع آب ز يترو وضع يناز ا. دارد

  

  متر 30تا  يممناطق مختلف كشور از ن يرزمينيسطح آب ز افت

نشـان   يـر سـال اخ  10 يطـ  يرزمينـي تـراز آب ز  ييراتتغ يبررس ينكها يانكارشناس منابع آب با ب اين

 يشترگرچه در ب: هستند، گفت ينييرزمافت سطح آب ز يدارا يمطالعات يها كه اغلب محدوده دهد يم

در  يمهم كشـور كـه نقـش مهمـ     يها متر است اما آبخوان يمافت ساالنه كمتر از ن يانگينها م محدوده

ماننـد   ييهـا در شـهرها   آبخوان. متر در سال هستند  يماز ن يشافت ب يمصارف دارند عمدتاً دارا ينتام

متر تـا   يمن ينب يانهها با افت سال آبخوان ينتر مهم كرج از جمله-و تهران يشابورمشهد، رفسنجان، بم، ن

كبودرآهنگ، زرند و  ورامين،هشتگرد،  ين،دهگالن، ساوه، قزو -قروه يها در محدوده. متر هستند يك

متـر در سـال    يـك از  يشب يرزمينيافت سطح آب ز يانگيناست و م تر يمتربت جام وضع وخ-يماننر

  .است

از دو متر در سـال وجـود دارد    يشافت ب يزكشور ن يها از آبخوان يددر تعداد محدو: افزود گلدانساز

 يشترينب. اند و كنگاور واقع شده يرازيش يدامنه، هومند آبسرد، كرد يها ها در محدوده آبخوان ينكه ا

طـور   كه بـه  استارسنجان واقع در استان فارس  يمربوط به محدوده مطالعات يرزمينيافت سطح آب ز

سـال گذشـته    10 يمنطقـه طـ   يندر واقع در ا. داشته است يرزمينيمتر افت آب ز 3.4متوسط ساالنه 
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باال  يمطالعات يها از محدوده يرفته است البته در تعداد اندك يينمتر پا 30از  يشب يرزمينيسطح آب ز

دشـت   يمطالعـات  حـدوده آن مربـوط بـه م   يشـترين كه ب شود يمشاهده م يزن يرزمينيآمدن سطح آب ز

سـطح آب   يشمتـر افـزا   1.2طـور متوسـط در هـر سـال      است و به يالمواقع در استان ا يعباس شرق

  .داشته است يرزمينيز

 يـن در كشـور ا  يرزمينـي افـت سـطح آب ز   يتوضـع  يپژوهشگر حوزه منابع آب بررسـ  ينگفته ا به

ار هـا دچـ   محـدوده  يرسا يمطالعات يها از محدوده يجز تعداد اندك كه به كند يتلخ را آشكار م يقتحق

ـ   يـن در ا. رفتن اسـت  يينصورت مداوم در حال پا به يرزمينيبرداشت هستند و سطح آب ز اضافه  ينب

  .هستند تري يموخ يطشرا يدارا يمطالعات يها از محدوده خيبر

  

  دارند؟ يموخ يتها در كشور وضع آبخوان كدام

آبخـوان   يـريم نظـر بگ  را در يرزمينـي اگر فقـط افـت سـطح آب ز    ينكهبا اشاره به ا ياندر پا گلدانساز

دامنه، هومند آبسرد واقع  يها است و بعد از آن آبخوان يطشرا ينبدتر يارسنجان در استان فارس دارا

دارنـد،   راردر استان هرمزگـان و كنگـاور در اسـتان كرمانشـاه قـ      يرازيش يدر شهرستان دماوند، كرد

از وخامـت   يكـامل  يـابي ارز ييهـا تن بـه  يرزمينـي افت سطح آب ز يزانم يريالبته درنظرگ: كرد يحتصر

  .كند يهكشور ارا يها آبخوان يتاز وضع يتر روشن يرتصو تواند ياما در گام اول م يستآبخوان ن
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ـ  ي؛ مسـاحت ماهواره ا يداده ها يبرمبنا  -يافـت   يشدر خردادمـاه افـزا   يـه اروم ياچـه در يآب

  13/03/1398خبرگزاري مهر مورخ 

  

در  يـه اروم ياچـه سـنجش از دور، مسـاحت سـطح آب در    ياز ماهواره هـا  يافتيدر يداده ها برمبناي

  .يافت يشافزا 98خرداد 

  
را  يـه اروم ياچـه در يمساحت آب يا ماهواره شيپا يجنتا يران،ا ييگزارش خبرنگار مهر، سازمان فضا به

  .منتشر كرد

در  يخـرداد مـاه سـال جـار     10در  يهاروم ياچهدر يمساحت سطح آب يافتي،اطالعات در ينا براساس

 يلـومتر ك 3616و بـه   دهـد  يرا نشان م يقابل توجه يشگذشته، افزا يها با زمان مشابه در سال يسهمقا

  .است يدهمربع رس
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مربـوط   يهـا  و برنامه يربه همراه تداب 98سال  يبهشتو ارد ينفرورد يها ماه يبارش ط يزانم افزايش

 يعـي طب يسـتم اكوس ينرا در حفظ و حراست از ا يا كننده يدوارچشم انداز ام يه،اروم ياچهدر يايبه اح

  .به ارمغان آورده است

و بـا تـوان    98/3/10 يخدر تـار  543 يبانـد  يـب ، ترك8لندسـت   يا مـاهواره  يراطالعات از تصاو اين

  .متر به دست آمده است 30 يمكان يكتفك
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  13/03/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -ادعا  يب يانسدها، ناجيادداشت 

  

اسـت كـه همـت توأمـان      يـدار سـعه پا بـه تو  يدنرس يران،ا يصنعت سدساز هاي  از آرمان يكي قطعاً

بـا   يوفاق ملـ  يكمنجر به  يكديگر،تا دست در دست  طلبد يرا م يستز يطحوزه آب و مح ينمسئول

  .هدف حل مساله گردد و نه پاك كردن صورت مساله

  
همچـون   يـران در چند استان ا 1398 ينبار فرورد و خسارت ينسنگ هاي -يالبس - يمتسن خبرگزاري

و باغـات در روسـتاها و    يزراعـ  هـاي  ينن و خوزستان عالوه بر خسارات عمده به زمـ گلستان، لرستا

هدف قرار داد و موجـب اخـتالل    يزرا ن ينيمراكز شهرنش يشكر،مانند مزارع ن يبزرگ كشاورز يعصنا

منـازل و   يـب تخر يت،ترانز يرهايمسدود شدن مس ي،شهر ينو حمل و نقل ب يتردد شهر يستمس در

بـود   يزنگ هشـدار  يك،شهر بزرگ و كوچك شد كه به لحاظ استراتژ يندر چند ييربنايز يساتتاس

درگذشـت هموطنـان    ير،ناپـذ  جبـران  يعهضـا  ي،هرچند كه مهمتر از خسارات مـال  يدار،توسعه پا يبرا

  .تلخ نمود يرانيانرا به كام ا ينوروز باستان يدنفرارس يرينيبود كه ش ها-يالبس يندر اثر ا يزمانعز
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بود كه مطابق  98سال  يو ابتدا 97سال  ييانتها يروزها يدشد هاي -ياز بارندگ يناش ها -يالبس اين

ـ  يبازه زمـان  ينسال گذشته در ا 50كشور، در  يسازمان هواشناس يآمار رسم . بـوده اسـت   سـابقه  -يب

 هـاي  هـا و مراتـع، احـداث مسـكن    -جنگل ياصول يرو غ رويه يدر استحصال ب يانهمداخالت سودجو

با  يها بستر رودخانه ها، عدم اليروبي-آن ها و تعرض به حريم -رودخانه يهدر حاش ييوستاو ر يشهر

 يو سـامانده  يريتضعف مد يزو ن يرزمينيز يها از آب ياصول يرغ يبردار بهره يان،طغ يباال يلپتانس

ـ  پذيري يبخطر و سطح آس يسكر يزات،و تجه يروهان كـه   يا گونـه  هدر مناطق پربارش را باال برد؛ ب

 يگـر، د يـر داد و بـه تعب  ييرتغ يلچون س يبرانداز خانمان يرا به بال ينعمت خداداد ينباران، ا يتماه

آنچه كه در حوزه تخصـص  . ممات گرداند يهبه ما يلتبد شد، يم يدهنام ياتح يهما يربازآب را كه از د

سدها بـه   يتاهم به نقش و ،است كه در ادامه يصنعت آب و سدساز گنجد، يم يادداشت ينمولفان ا

  .شود يپرداخته م يرانا يراخ يمعظ هاي-يالبدر مهار و كنترل س ادعا يب يانعنوان ناج

بـه   يعاد يطآبراهه كه نسبت به شرا يارودخانه  يكسطح آب در  يتصاعد يشعبارتست از افزا سيل

پسـت   هـاي -ينآب رفـتن زمـ   يـر كنترل، منجر به ز يرقابلبوده و به صورت غ يشترب يريطور چشمگ

 يحجم قابل توجه يكهبطور دهد، يرخ م يلو طو يدشد هاي يدر اثر بارندگ يشترب يندفرا ينا. شود يم

ـ  شـوند  -يم يجار ينها كه به صورت رواناب در سطح زم بارش از و  سـازي  يـره ذخ يـت از ظرف يشب

ـ    آن. ها و خاك باشد بستر رودخانه ها، ياچهانتقال سدها، تاالب ها، در  اي يـده ا پدچه كه باعـث شـده ت

 دفاقـ  يلمواقـع، سـ   يشـتر شود آن است كه در ب يتلق يرانگرو يبال يكبه عنوان  يلهمچون س يعيطب

 يـا نسـبتاً كوچـك و    يـه ناح يكدر  يدشد يبارندگ يك ي،است و در اندك زمان يهرگونه هشدار جد

منجـر بـه    انـد تو ياشباع شده است، م ي،قبل هاي يتوسط بارندگ يشتركه پ يا در منطقه يدشد يبارندگ

حادثـه، جـان    يـن انسان در اثر ا 30000كه ساالنه بالغ بر  يا و نابودگر شود، به گونه آسا برق هاي يلس

  .دهند يخود را از دست م
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بـزرگ منشـا    يهـا  نقاط جهان، رودخانـه  يكه در اقص دهد يثبت شده نشان م يخيتار هاي  يلس آمار

رودخانه زرد در  يلبه س توان يم ي،باستان هاي البيهستند كه با صرف نظر از س يميعظ هاي  يالبس

هـزار   150از  يشبا ب ينتسه در چ يانگرودخانه  يل، س1938هزار كشته در سال  800از  يشبا ب ينچ

 يلو سـ  1971هزار كشته در سال  100از  يشبا ب يتنامرود سرخ در و يدلتا يل، س1935كشته در سال 

  .اشاره كرد 1962لمان با هزاران كشته در سال هلند و آ يتانيا،سنت مارسلوس در بر

خشـك، وجـود    يمـه خشـك و ن  يمخـاص از جملـه اقلـ    ياييجغراف يتبه لحاظ موقع يزن يرانا كشور

از . اسـت  يلقابل نفوذ، همـواره در معـرض خطـر سـ     يرغ يتند و اراض يبمتعدد با ش هاي  كوهستان

 يلسوم شهر، س يك يببا تخر يرازدر ش دييالم 1668 يلبه س توان يم يزن يرانا يخيتار هاي يالبس

خانـه   3000 يـب با تخر يزدر تبر يالديم 1934 يلخانه و س 3000 يببا تخر يندر قزو ميالدي1851

  .اشاره كرد

 ها  ها و مراتع كشور، سيالب سازمان جنگل يزداريمعاونت آبخ يلخسارات س يبانك اطالعات برطبق

بـه   يـران ا يـر اخ هاي-يالباز س. سازند يبه كشور خسارت وارد م يالر يلياردهزار م 10ساالنه بالغ بر 

 يلكشته و مفقـود، سـ   500از  يشبا ب 1380گلستان در سال  يلبه س توان يم يلحاظ آمار تلفات انسان

 60با حدود  1377ماسوله در سال  يلكشته و مفقود و س 300از  يشبا ب 1366تهران در سال  يشتجر

مازندران، قـم، شـهركرد و نكـا در صـدر اخبـار       يالم،ا هاي يلس يزن يرال اخدر ده س. كشته اشاره كرد

 هـاي -دادن اسـتان  رالشعاع قرا و تحت يامسال به لحاظ گستردگ يلضمن آنكه س. حوادث بوده است

ـ   يـران بـزرگ ا  هـاي  -سابقه رودخانه كم يانطغ يدب ينمختلف و همچن جنـوب غـرب،    يدر حـوزه آب

چون كرخـه،   يبزرگ يسدها ياتيآشكار ساخت و نقش ح يشاز پ يشبضرورت مهار و كنترل آن را 

كـرنش   يرقابـل غ يويركه در برابر ن ادعا يب يانو گتوند را به عنوان ناج يمره، س4، كارون 3دز، كارون 

  .تر نمود ستبر نمودند، پر رنگ ينهس ها، يلس
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 ي،و كشـاورز  يصـنعت  ي،آب جهت مصارف شـهر  سازي يرههمچون ذخ يمهم يفدر كنار وظا سدها

 ي،و گردشـگر  يحـي تفر هـاي  يگـاه پا يجـاد آب، ا يدپذيراز منبع تجد يدروالكتريكپاك ه يانرژ ينتام

مخزن متناسب بـا   يتبا داشتن ظرف توانند يم يرهمناطق باالدست و غ ينجهت تردد ساكن يراه آب ينتام

آب، نقـش   يـدروليكي ه يمعظـ  يـروي در برابـر ن  يو دارا بودن مقاومت كاف يا دوره هاي -يالبس بيد

  .كنند يفاا يرا به خوب يرانگرو هاي يلس يهكننده عل و كنترل يمهار

 يـف تعر يـد در ابتـدا با  يافـت،  يلراجع به نقش سدها در مهار و كنترل س يمناسب يدآنكه بتوان د براي

 توسـط  يلاست از گرفتار شـدن سـ   توسط سد عبارت يلمهار و كنترل س. آن ارائه نمود يبرا يمهندس

 آنكنترل شده  يرهاساز ياآن جهت مصارف متنوع و  يساز يرهمقاوم با هدف ذخ يسازه مهندس يك

  .مقاصد يگربه د يابيجهت دست يگريد يرانحراف آن به مس يادست و  يينرودخانه در پا يربه مس

از  يالبكنتـرل سـ   دهد، ي را نشان م يكاكشور آمر يارائه شده كه اهداف احداث سدها يراساس تصو بر

درصـد در   18( كند يم ينيسدها سنگ يكه سهم آن بر نقش مخزن يا سدها است، به گونه ياصل يفوظا

راهكـار   هـا تن يدو شـا  يناز بهتر يكي يزن يصنعت يگفت در كشورها توان يم ينبنابرا). درصد 17مقابل 

كمتـر از   هـا  يالبسـدها در كنتـرل سـ    يتبزرگ است و اهم يسدها ياد،ز ياربس يبا دب ها -يالبمهار س

 يـان بزرگ در دستور كـار مجر  يدر ساخت سدها ياساس يكرددو رو ينقطعا ا. يستآب ن يساز يرهذخ

بلنـد در كشـور    واناز سد اسوان و سد اسـ  توان يم يموفق خارج يها از نمونه. گيرد يو طراحان قرار م

كرخـه،   يسدها. ار نمودندكنترل و مه 1976و  1902 يها را در سال يلرودخانه ن يانمصر نام برد كه طغ

 يكرخـه، كـارون و دز طـ    هـاي  -رودخانه ياحداث شده بر رو يسدها ينبه عنوان آخر يزگتوند و دز ن

بـه   1398 ينهمانطور كه در فـرورد . ندا را برعهده داشته ها يالب كنترل و مهار س يشترينب يراخ يها سال

 يمبـزرگ تنظـ   هـاي  خازن، به عنـوان سـازه  آب در م يدر برابر حجم باال يداريتوانستند ضمن پا يخوب

  .دست انتقال دهند يينبه پا  يورود يالبكمتر از س ياربس يكننده، آب را با دب
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بر دانش  يهو با تك يا بطور حرفه يول گردد يباز م يشبه هزاران سال پ يراناحداث سد در ا تاريخچه

از  يمـي سـد بـزرگ تنظ   ينور، چنـد كش يربناييو ز يكاستراتژ يازهايو در جهت رفع ن يروز مهندس

 المي،از انقـالب اسـ   يشرود در دوران پ يندهو سد زا يدرودسد سف يان،جمله سد دز، سد كرج، سد لت

بحـران   ي،پـس از انقـالب اسـالم   . يدرسـ  يبردار به بهره يزو احداث شد كه در همان دوران ن يطراح

كرده بـود كـه پـس از     يحوزه را منتف يندر ا يو انسان يمال گذاري يهعمالً امكان سرما يليجنگ تحم

، 4 ارون، كـ 3از جمله كرخـه، مـارون، كـارون     يبزرگ يسدها ي،جنگ و شروع دوران سازندگ يانپا

 يـت در نقاط مختلف كشور، سدها بسـته بـه ظرف   يزاكنون ن هم. و ساخته شدند يو گتوند طراح يمرهس

گچسـاران و   يرش چم يتوان به سدها يدر حال احداث است كه م برداري، -و هدف بهره سازي يرهذخ

 خرسـان سد تنگ معشوره و سد  ياري،مانند سد بخت يگرد يسدها ينهمچن. سد كوهرنگ اشاره نمود

 يكـي عالوه بر رفـع   توانند-يم برداري، -كه در صورت احداث و بهره باشند ياز احداث م يشدر فاز پ

شـده و   يالبمهار سـ  يستماست، وارد س هيافتبالقوه قرن حاضر كه به جنگ آب شهرت  يها از بحران

  .يندنما جلوگيري ها يالباز س يناش يو مال يكل، از وقوع حوادث ناگوار جان يتوان مهار يشبا افزا
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كننده بر  يمنقش تنظ يگر،هستند و به عبارت د ها  يالبكنترل كننده س هاي  سازه يناز بهتر يكي سدها

ـ  يمتا با تنظ سازند يرا قادر م سدها انسان. رودخانه را دارند يرمس يرو از سـد،   يخروجـ  يمناسب دب

تـر و   ولدر فصـ  يلدر فصول گرم و خشك و مشـكالت سـ   برقي يو ب آبي يمانع از بروز مشكالت ب

 يدسد، با يكشده پشت  يرهسطح آب ذخ المللي، ينشده ب يرفتهروش پذ يكبه عنوان . پرباران گردند

فصـول تـر،    يتا در ط )تخليه يشپ(شده باشد  يهتخل ياز خاصتا تر ياز زمان شروع فصل بارندگ يشپ

 يلپس از تكم يتنها رد. آب مازاد باران را داشته باشد سازي يرهذخ يبرا يمنيمناسب و ا يحجم خال

كـه   شـود  يانجـام مـ   يا مناسب به گونـه  يو با دب يميتنظ يوهآن به ش يهسد، تخل سازي يرهذخ يتظرف

 يـك بـه عنـوان   . دست به حداقل ممكن برسـد  يينپا ييو روستا يهردر مناطق ش يلاحتمال وقوع س

شـده در   يرهآب ذخ يلد با تقليلندولت تا يالدي،م 2018سال  يقابل استناد، در ماه م المللي ينتجربه ب

ـ  سازي -يرهدرصد حجم ذخ 60 يرآن كشور به ز يمخازن سدها توانسـت از   ي،از فصـل بارنـدگ   يشپ

ثبـت شـده در حادثـه     يها طبق گزارش. يدنما يريجلوگ ها -يالبس انگريرو و يرناپذ مشكالت جبران

را كنتـرل   يهمتر مكعب بر ثان 3240 يباتقر يتوانست دب 4سد كارون  يران،در ا 1398 ينفرورد يالبس

 8000و  3080، 5330 يـب و كرخـه بـه ترت   يمرهگتونـد، سـ   يدر مـورد سـدها   يدب ينا. و مهار سازد

احجـام   ينكنترل و مهار ا يبرا توان- يجز سد را نم يا سازه يچه. شده استبرآورد  يهمترمكعب برثان

  .آب در نظر گرفت يكرانب

صورت گرفته است و  يهدف سدساز يبدر جهت تخر ياديز هاي تالش يراخ يها در سال متاسفانه

 يهـا آب افت سـطح   ين،همچون فرونشست زم ياتهامات يبلرا در مركز س - ادعا يب يانناج ينا -سدها 

 يراخ هاي است كه در دهه يدر حال ينا. قرار داده است يرهو غ لرزه ينمنطقه، زم يماقل ييرتغ يرزميني،ز

 يرز يبرا اي يهموضوع دستما يندچار است و ا  يبه مشكالت حاد خشكسال يران،گرم و خشك ا يماقل

 يا كـه چـه سـازه    يدپرسـ  ينمنتقد يناز ا يدحال با. در كشور شده است يسوال بردن صنعت سدساز
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 يـزان م يـن، عـالوه بـر ا  . خواهد بود ياز آب در دوران ترسال ياديحجم ز ينقادر به كنترل و مهار چن

پاك توسط آن كه منجر به  يانرژ يدسد بزرگ فارغ از ارزش تول يكساخت  يالزم برا گذاري يهسرما

 ينـه بـا هز  يسـه بـل مقا وجـه قا  يچبـه هـ   گردد، يم يبردار پس از چند سال بهره يهبازگشت اصل سرما

ن از دسـت رفتـه   يزافقدان عز ينكهضمن ا. باشد ينم يدهد يبو آس زده يلمناطق س يساخت و بازساز

 هـاي  يلمنطقه توسط سـ  يباز تخر يناش يو فرهنگ ياسيس ي،اجتماع يها بحران يزو ن يلدر حادثه س

 پـر  يمـه كه مخازن ن يتقدان سدسازبه من يدبا. جبران نمود توان ينم اي يهاز سرما يزانم يچرا با ه يمعظ

تحـت عنـوان    ييسـدها  وجود كنند، يكشور عنوان م يعدم ضرورت سد برا يبرا يكاف يلسدها را دل

سـاخته شـده و مـورد اسـتفاده قـرار       يالبكرد كه صرفاً با هدف كنترل س يادآوريخشك را  يسدها

برابـر   يكـديگر بـا   يعاد يطشراآب رودخانه در  يو خروج يورود ينوع سدها، دب يندر ا. اند گرفته

سـدها   يـن ا يالبي،و سـ  نيبـارا  يطدر شرا. گيرد ها صورت نمي آب در آن سازي- يرهاست و عمالً ذخ

 يلو خطر وقوع سـ  شوند يم يرمطمئنغ يدست رودخانه با دب يينآب در بستر پا يافتن يانمانع از جر

تفـاوت كـه    ينهستند با ا يميتنظ يانوع سدها به لحاظ ساخت، مشابه سده ينا. سازند يرا برطرف م

 يپوش مرسوم سدها چشم اسيساتت ها، از برخي-آن ها را نداشته و در طراحي-و ظرافت آن يچيدگيپ

به سد پِترا در كشور اردن اشاره كرد كه توسـط   توان ينوع سد، م ينا يباستان يها از نمونه. شده است

 يگـر از د. شـده اسـت   يولـت اردن، بازسـاز  توسـط د  1964سـاخته شـده و در سـال     هـا  يتمدن نَبط

و  يويوركدر ن يروخانه گنس يبر رو يسمونت مور يوزن يبه سد بتن توان- يآن م يامروز يها نمونه

بـا دارا   يسسـدمونت مـور  . اشاره كـرد  يجنوب يفرنيايدر كال رودخانه سانتا آنا يبر رو سوِن اوكسد 

ـ    يليـون م 370 متر و حجم 313متر، طول تاج  70بودن ارتفاع  تـا   1948 يسـالها  ينمتـر مكعـب در ب

، 1865در سـال   يرودخانـه گنسـ   يـان طغ. ساخته شده است ردال يليونم 25 ينهو با هز يالديم 1952

 يقـه هزار متر مكعـب در دق  90آن به  يرودخانه است كه دب ينثبت شده ا هاي يلس يناز بزرگتر يكي
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سـد   يـن ا يالدي،مـ  1972طوفان اگنس در سال  يدر ط. است يدهرس) ياگاراآبشار ن يمعادل نصف دب(

كند كـه نقـش    يريدالر برآورد شده است، جلوگ يليونم 210كه تا  ينتوانست از بروز خسارات سنگ

  .كند-يرا ثابت م گيركننده-ناخواسته و غافل هاي-يالبسدها در مهار س يديكل

ها  رودخانه يانو قطع كامل شر يعتدر صورت برهم زدن تعادل طب يبشر يعصنا يربه مانند سا يزن سد

بـا   توان يخواهد داشت كه م يستز يطمح يبر رو يتبعات دست،  يينمنطقه به باالدست و پا يكو تفك

 ثابـه تبعـات را بـه حـداقل رسـاند و سـدها را بـه م       يـن ا ي،و دانـش روز جهـان   يرانيبر هوش ا يهتك

 يالب،از جمله مهار س ياهداف متنوع خاص خود در نظر گرفت كه يستمبا اكوس يمصنوع هاي  تاالب

عـالوه  . را در بـر دارد  يرهبرق و غ يدتول ي،آب مورد مصرف شرب و صنعت و كشاورز سازي- يرهذخ

و  ها ضهمتناسب با وسعت حو يدمهم كشور با هاي  رودخانه يساخته شد بر رو يتعداد سدها ين،بر ا

بـا   هايي رودخانه يچند سد معدود بر رو ساخت صرفا يگر،به عبارت د. مربوطه باشد هاي يرحوضهز

بـه  . چنـدان مطمـئن باشـد    توانـد  يمختلف، نمـ  يخيتار هاي -در دوره يرانگرثبت شده و هاي  يالبس

 رورتنشـان داد ضـ   يـران غـرب ا  در حوضـه جنـوب   1398 ينفرورد هاي  يالبكه تجربه س اي گونه

گ معشـوره در باالدسـت سـد    در باالدست سـد دز و تنـ   يارياز جمله سدبخت يدجد يساخت سدها

و عملكـرد و   يافتـه كاهش  دست يينپا يبه سدها يدنرس يبآس يسككرخه كامال محسوس است تا ر

به توسـعه   يدنرس يران،ا يصنعت سدساز هاي -از آرمان يكيقطعاً . يابد يشافزا يزسدها ن ينا ييكارا

تـا دسـت در دسـت     بـد طل يرا مـ  يسـت ز يطحوزه آب و محـ  يناست كه همت توأمان مسئول پايدار

  .با هدف حل مساله گردد و نه پاك كردن صورت مساله يوفاق مل يكمنجر به  يكديگر،

  منابع آب يريتسنگ و كارشناس مد يكـ كارشناس ارشد مكان  يكرم يمرتض* 

  منابع آب يريتـ كارشناس ارشد اكتشاف معدن و كارشناس مد  يرزاوندم ينحس* 
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 - نمـودار +يـالم بـارش در ا  يدرصـد  125 يشافزا/داد يرو يلبدر ارد يكاهش بارندگ بيشترين

  13/03/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

ـ    يبارنـدگ  يتمورد وضع در يرووزارت ن يگزارش منتشره از سو درجديدترين ،  يكشـور در سـال آب

 3بـا   يـل بـه اردب  يكاهش بارنـدگ  يشتريناست و ب يليمترم 331درصد رشد  103با  يجو هاي يزشر

  .را تجربه كرده است يدرصد 125 يشيافزا يزن يالمدرصد و ا

 ويـر وزارت ن يگزارش منتشره از سـو  يدترينفارس، در جد يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

اسـت   يليمترم 331 يجو هاي يزشمجموع ر ير،اخ يكشور در طول سال آب يبارندگ يتدر باره وضع

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 103) يليمترم 163(گذشته  يدوره مشابه سال آب يانگينكه نسبت به م

كـاهش   يشـترين ب يدارا يـل با مـدت مشـابه سـال گذشـته، اسـتان اردب      يسهدر مقا يجار يسال آب در

  .را تجربه كرده است يدرصد 125 يشيافزا يزن يالمسه درصد بوده و استان ا يزانبه م يرندگبا

بـا مـدت مشـابه     يسـه در مقا يجار يدر سال آب يبارندگ يليمترم 383.6 يزاناستان تهران با م همچنين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 71 ي، رشد)يليمترم 223.9(سال گذشته 

 يهـا  كل مخازن سـد  يتمتر مكعب ظرف يلياردم 50كه از مجموع  دهد يطور شواهد امر نشان م همين

  .درصد است 82ها درحال حاضر معادل  پربودن سد يزانكشور، م

ـ     يـازدهم  يـان مهر تا پا يجو يها يزشر يزانم ير،ز جداول در  1397 - 1398 يخـرداد مـاه سـال آب

مختلف را نشـان   ياستان ها يككگذشته در دوره مشابه، به تف يبا متوسط درازمدت و سال آب يسهمقا

  .دهد يم
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  .يابد يادامه م يندهماه سال آ يورشهر 31و تا  شود ياز اول مهرماه آغاز م يراندر ا يآب سال
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خبرگـزاري   - ندارد يفيتعر يرزمينيسطح آب ز ياند ول شده يزسدها سرر: يانرژ يسيونضو كمع

  16/03/1398خبر آنالين مورخ 

  

  
  

سـدها   يشترب ي،آب يمناسب در سال زراع يها با توجه به بارش: گفت ينيام: خبرنگاران نوشت باشگاه

  .شدند يزسرر ياپرآب 

در منـابع   يـر اخ يهـا  بـارش  يردربـاره تـأث   ياسـالم  يشورا مجلس يانرژ يسيونعضو كم ينيام سالم

مناسـب، اكثـر سـدها     يهـا  به سبب بارش يجار يدر سال آب: اظهار كرد يرزمينيو ز يسطح يها آب

ـ   يتوجـود وضـع   ينشدند كه با ا يزسرر ياپرآب   يـده نسـبت بـه سـنوات گذشـته كـه پد      يمنـابع آب

  .به مراتب بهتر بود تيمداش يخشكسال

ـ    اسـتان  يدر برخ يلبه سبب وقوع س يراخ يها اگرچه بارش: افزود وي را وارد  يهـا خسـارات فراوان

  .ها به مراتب كمتر بود با خسارت يسهبود كه در مقا يادز يبه حد يخداداد يها كرد، اما نعمت

 يـام بـارش ا : كـرد  يـان سابقه بود، ب يسال گذشته ب 50در طول  يراخ يها بارش ينكهبا اشاره به ا اميني

 يـام ا يـن در ا يسـازمان هواشناسـ   ينيب يشرو پ ينكننده بود، از ا يرغافل گ يو بعد از آن به نوع ديع

  .بود يتبه واقع يكنزد ها ينيب يشپ ينبود، اما مابق يقدق
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بـا وجـود   : گفـت  ينـي زم يرو ز يبر جبران منابع آب يراخ يها بارش يردرباره تأث يانرژ يسيونكم عضو

عمـدتا بـه شـكل بـاران بـود،       يراخ يها شود و بارش ينتوسط برف تام تريشب يرزمينيز يها آنكه آب

شـده اسـت در    يرهـا سـراز   رودخانـه  يردر مسـ  يلو س يباربا بارش باران، آب به صورت جو ينبنابرا

  .شود يم يرزمينيز يها سفره يتمنجر به تقو ينبارش برف به سبب فرو رفتن در دل زم كه يحال

ـ  رودخانه يركه در مس ييسدها يشترب: ادامه داد وي پـر شـدند بـه     يـر اخ يهـا  بـارش  يها رودند، در پ

  .يمآب شد يها مجبور به رهاساز استان يكه در برخ يا گونه

فرهنگ  يدبا يرمناسب اخ يها با وجود بارش: دانست و گفت يضرور يمصرف را امر يريتمد اميني

در بـر   ييبـاال  ينـه آب هز يـد تول چرا كه يمداشته باش ياله يها در جهت مصرف نعمت يمناسب يساز

  .دارد

 يهـا  مصـرف آب تنهـا منـوط بـه سـال      يريتمـد  ينكـه با اشـاره بـه ا   ياندر پا يانرژ يسيونكم عضو

مصـرف را   يريتكه مد يستبدان معنا ن يراخ هاي يلوقوع بارش و س: كرد يحتصر يست،ن يخشكسال

ــا كنــ  ــرا    يمره ــر ش ــراد در ه ــه اف ــه م  يطيبلك ــا ب ــزانتنه ــورد ن ي ــازم ــدبا ي ــد  ي ــرف كنن .مص
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خبرگـزاري تسـنيم    - جدول+يليمترم 331ها از مرز  عبور بارش/يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

  18/03/1398مورخ 

  

سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 257شده در  ارش ثبتب متر يليم 331.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 78سهم  متر يليم 107.8سهم 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

 98تـا شـانزدهم خـرداد     97از اول مهر  يجو هاي يزشفاع كل رارت يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 331.8بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 257(

و  يشدرصد افزا 42) متر يليم 233.4(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 102) متر يليم 164.3(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 257شده در  بارش ثبت متر يليم 331.8مجموع  از

  .روز نخست بهار است 78سهم  متر يليم 107.8سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا
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  18/03/1398يهان مورخ روزنامه ك -يد متر مكعب رس يلياردم 5از  يشبه ب يهاروم ياچهآب در

  

 يشبه ب ياچهدر ينآب ا يشاز افزا يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يا دفتر منطقه مدير

  .متر مكعب خبر داد يلياردم 5از 

آب : افـزود  يو. اسـت  يدهمتر مكعب رسـ  يليونم 38و  يلياردم 5به  ياچهآب در: گفت »يساع خليل«

 يحتصـر  يسـاع . دارد يشمتر مكعب افـزا  يليونم 13و  يلياردم 3نسبت به سال گذشته  يهاروم ياچهدر

 سـه بـا  يمربع بود و تـراز آن در مقا  يلومترك 3269از  يشخرداد امسال ب 6در  يزن ياچهوسعت در: كرد

باران به  يرچشمگ يشكه افزا دهد ينشان م يشافزا متر يسانت 67متر و  1 يبه عنوان سال آب 97مهرماه 

  .است كرده ياديرشد حجم و سطح آب كمك ز
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   19/03/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+كشور يها استان ينتر بارش و كم ينتر پربارش

  

مهرمـاه   يابتـدا ( يجار يسال آب ييروز ابتدا 258در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .است يدهبه ثبت رس يرانبارش در ا يليمترم 331.8در مجموع ) 98تا عصر روز هفدهم خرداد  97
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. انـد  رقـم بـارش داشـته    ينكمتر از ا يو برخ يزانم يناز ا يشكشور ب يها استان يمدت، برخ ينا در

دهد اسـتان   ينشان م يرانمنابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا يآمار رسم يبررس

  .است يجار ياستان كشور در سال آب ينتر بارش، پربارش يليمترم 1155لرستان با 

ـ    ينتر بارش بارش كم يليمترم 106.1با  و بلوچستان يستاناستان س همچنين  ياستان كشـور در سـال آب

  .است يجار

دو  يـن بـارش داشـتند كـه ا   ) يليمتـر م 1000(متر  يكاز  يشب يجار يدو استان كشور در سال آب تنها

  .بارش است يليمترم 1018.5با  يراحمدو بو يلويهبارش و كهگ يليمترم 1155استان، لرستان با 
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خبرگـزاري فـارس مـورخ     - ممكـن اسـت؟   يقـي از چـه طر  يرزمينـي ز يهـا  حل مشـكل آب 

19/03/1398  

  

 ي،دزد عـدم آب  يبـرا  ينيتضـم  يـا شـود؟ آ  يدنبـال مـ   يها با چه هدف چاه ينصب كنتور بر رو الزام

اضـافه شـدن    يرمجـاز، غ يهـا  برداشـت  يطـي، مح يطها در مقابل شـرا  ها، حفاظت از آنكنتور يبتخر

  وجود دارد؟ يرزمينيكاهش افت سطح آب ز يتمجاز و در نها يرغ يها چاه

  

  ممكن است؟ يقياز چه طر يرزمينيز يها مشكل آب حل

ب مقولـه نصـ  : مسـائل حـوزه آب   يلگـر ـ تحل  يفـارس، محمـد اكبـر    يخبرگزار يستز يطمح گروه

عادالنـه   يـع قانون توز يباست كه از زمان تصو يآب، موضوع يها چاه يبر رو يريگ اندازه يزاتتجه

 ينمسـأله در قـوان   يـن دولت مكلف به انجام آن شده است و البتـه بعـدها ا   61در سال ) 12ماده (آب 

  .يافتبا عنوان نصب كنتور هوشمند ارتقاء  يرانا ياسالم يجمهور

درصـد از   انجـام شـده، تـا كنـون كمتـر از ده      يها است كه با وجود همه تالش از آن يآمارها حاك اما

هوشـمند   يكنتورهـا  يـا كنتور هوشمند آب و برق (مجهز به كنتور ) يرمجازمجاز و غ(كشور  يها چاه

از مـدار خـارج    يريتسـوء مـد   يـا  يفنـ  يلبه دال يزن ها يناز ا ياند كه تعداد قابل توجه شده) يحجم

  .اند شده

در  يقـانون  يـف تكل يـن به تحقـق كامـل ا   يديام ياست كه با ادامه روند فعل ينشخص است ام آنچه

قانون در كشور به طور  ينا ربط، يذ يچرا با توجه به اهتمام دستگاه دولت ينكهاما ا. كشور وجود ندارد

  :شود يم اشارهآنها  ينتر وجود دارد كه در ادامه به مهم ينشده است، نظرات مختلف سازي يادهكامل پ

 ياصـل  يـاز ن تواند ينم يكهآنجائ. كننده است يدتول ينجا،در ا يمعتقد هستند كه مشكل اصل يبرخ) الف
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. محصول برآورده كند يددر خط تول يتوان خود و كم يمنابع مال يندر تأم يتكشور را به علت محدود

 شـتن ندا يـار تموشـكافانه بـه موضـوع نگـاه كـرده و معتقـد هسـتند بـا توجـه بـه در اخ           يبرخ يحت

 ينـد فرآ يردر مسـ  يزدقت قرائت كنتور وجود نداشته و ن يابيمجهز در كشور، امكان ارز هاي يشگاهآزما

فلـذا از لحـاظ   . به نحو مطلوب استفاده نشده است المللي ينب ياتكنتورها و كنتورسازان از تجرب ييدتأ

 ينسـنگ  يهـا  به تعرفـه  هل با توجحا ينكرد و در ع يهتك) يفيو ك يكم( يبه توان داخل توان ينم يفن

 يفيتكنترل ك ينهمچن.وجود ندارد يزن ينهزم ينامكان واردات در ا يواردات يكنتورها يبر رو يگمرك

  .گروه است ينا يها از دغدغه يزو خدمات پس از فروش ن

گلوگـاه   توانـد  يمشـكل نمـ   يـن به دور از هر گونه قضاوت در خصوص مطالب بـاال ا  رسد ينظر م به

ـ  يـق دق يبا نظارت و همـاهنگ  تواند ياست كه م يموارد ها ينا. طرح باشد ينا يعدم اجرا ياصل  ينب

 يممـثالً فـرض كنـ   (با فرض رفـع همـه مشـكالت مـورد اشـاره       يااما آ. حل شود يياجرا يها دستگاه

 يـن ا يامكـان اجـرا   يـا آ) وجود داشته باشد يمناسب و به تعداد كاف يمتو با ق يقكامالً دق ورهايكنت

  وجود خواهد داشت؟) ها چاه يكنتورها بر رو يننصب ا(پروژه در كشور 

 ياست و اگـر اعتبـار الزم بـرا    يمسأله اقتصاد يكموضوع صرفاً  ينمعتقد هستند ا يگرد يگروه) ب

 ياعتبـار الزم بـرا   يندولت قادر به تـام  ينكهبا توجه به ا. شود يمشكل حل م يابد يصپروژه تخص ينا

كـرد، لـذا بـه دنبـال      يلرا به كشاورز تحم ينههز ينا توان يحال نم ينو در ع يستپروژه ن ينا ياجرا

برنامه  35ماده » ح«همچون بند  يقانون هاي يترفع مشكل و در صدد استفاده از ظرف يبرا ييها حل راه

صـورت كشـاورز بـا اقسـاط      يندر ا. هستند... و  يارز يرهصندوق ذخ يالتتسه ياپنج ساله ششم و 

  .چاه نصب كند يكنتور را بر ررو تواند يم تمد يانم

كـه   ياما باز سـوال . باشد يم يشنهادو پ يگروه در حال طراح ينتوسط ا يمختلف ياقتصاد يها مدل لذا

توان  يم ياشود، آ ينتأم يتناهيمنبع ال يكپول توسط  يناگر تمام ا. است يمطرح شد باق» الف«در بند 
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  كرد؟ ييمناسب اجرا يفيتطرح را با ك ينا

است كه دولت الزام نصب كنتور بر  ينسوال ا. مطرح كرد يفوق الزم است سوال يلپس از ذكر دال اما

 ينكـه ا يـا خود هـدف اسـت    ينصب كنتور به خود ياكند؟ آ يدنبال م يچه هدف يها را برا چاه يرو

ن بر سر يگارا و يفيتبا ك يكنتورها ينكهبا فرض ا. و كنترل برداشت يريتمد ياست برا يكنتور ابزار

هـا در   كنتورهـا، حفاظـت از آن   يبعدم تخر ي،عدم انجام آبدزد يبرا ينيتضم ياها نصب شود، آ چاه

 يلمجـاز، تعـد   يـر غ يهـا  عـدم اضـافه شـدن چـاه     يرمجاز،غ يها عدم برداشت يطي،مح يطمقابل شرا

 دادبـا تعـ   كـه هنـوز   يطيوجـود دارد؟ در شـرا   يرزمينيكاهش افت سطح آب ز يتها و در نها پروانه

كه  يگانرا يرزمينيز يها با آب شود، يمجاز كه نصب كنتور بر سر آنها انجام نم يرغ يها از چاه ياديز

 يطكـه در شـرا   ييهـا  ها و حقابـه  سخت است، با پروانه ياربه آن بس يامكان برگرداندن ارزش اقتصاد

  .يممواجه هست... آن وجود ندارد و  ينامكان تأم يدجد يمياقل

ـ  يـا گلوگاه  يكدر مقام  يبلكه حت يستكه كنتور هوشمند نه تنها، هدف ن شود يم مشخص پس  يشپ

لذا اگر دولت در صدد حل مشـكل  . باشد ينم يزن يرزمينيآب ز يريتدر مد ياقدامات كنترل يرسا يازن

ت يريبـه مـردم اعتمـاد كـرده و مـد      ي،پروژه فن 15 ياجرا يبه جا باشد يها م در دشت يرزمينيآب ز

شده به مردم واگذار نمـوده و   ياصول سازمانده يسر يكا طبق ضوابط مشخص و بر اساس دشت ر

  .ظاهر شود يناظر قو يگاهخود در جا

نسبت به نصـب كنتـور    يازبران در صورت ن آب يها صورت مردم همان دشت در قالب تشكل ينا در

كنتور نبـوده و بـدون نصـب    به نصب  يازيها اصالً ن از دشت يچه بسا در برخ. كند يهوشمند اقدام م

همانگونـه كـه سـابقاً مـردم بـا      . بپـردازد  يرزمينـي ز آب يريتتشكل بتواند به مـد  يككنتور  يك يحت

البتـه دولـت بـا    . پرداختند  خود ينآب ب يمو تقس يريبه اندازه گ... همچون فنجان و  يگريد ابزارهاي

 يتآب هـدا  يـري انـدازه گ  يننو يها يتواند تشكل ها را در انتخاب فناور يكنتور هوشمند م يمعرف
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  .كند

 ينو همچن يريتو مد يريگ يمجزء با مشاركت مردم در تصم يرزمينيمشكل آب ز رسد يبه نظر م لذا

  .يستن يبه مردم عمل ياراتاخت يضو تفو يجلب اعتماد عموم
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ـ  يتعداد شهرها: يرون يرمعاون وز خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     - يدرسـ  "صـفر "بـه   يبا تنش آب

21/03/1398  

  

قرار داشتند كه  ينفر در معرض تنش آب يليونم35حدود  يتشهر با جمع 334تابستان سال گذشته  در

در آستانه تابستان ) صورت موقت و به(بفا، فعالً در امور آب و آ يرون يرطبق گفته معاون وز يزان،م ينا

  .است يدهبه صفر رس 98

 يوگـو بـا خبرنگـار اقتصـاد     در امـور آب و آبفـا در گفـت    يـرو ن يـر معاون وز يخامس زاده يتق قاسم

ـ   كم يها با توجه به بارش: اظهار داشت يمتسن يخبرگزار در حـال حاضـر و    ي،جـار  يسابقه سـال آب

 شكـه تـن   يبا شهر يزدر فصل تابستان ن يدواريمداشته باشد و ام يكه تنش آب يمندار ياكنون، شهر هم

  .يمداشته باشد مواجه نشو يآب

آب ندارنـد   ينروستاها مشكل تأم: در روستاها گفت يدر خصوص تنش آب ينهمچن يرون يروز معاون

جام است تـا  نقاط كشور درحال ان يدر اقص يمتعدد يها دارند كه پروژه يبلكه مشكل خطوط آبرسان

مند از شبكه مناسب  بهره يدر زمره روستاها يشتريب يو تعداد روستا يابد يشبه روستاها افزا يآبرسان

  .يرندآب شرب قرار گ

نفر در معرض تـنش   يليونم 35حدود  يتشهر با جمع 334در تابستان سال گذشته  يم،گزارش تسن به

صـورت   و بـه (در امـور آب و آبفـا، فعـالً     يـرو ن ريطبق گفته معاون وز يزان،م ينقرار داشتند كه ا يآب

  .است يدهبه صفر رس 98در آستانه تابستان ) موقت
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  23/03/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - !يمزد يچه ركورد ينبب

  

است كه  يدر حال ينا كند؛ يآب مصرف م يترل 208ور متوسط ط در روز به يرانيآمار موجود هر ا طبق

 128روزانـه   يرانـي هر ا يگر،عبارت د به. برآورد شده است يترل 80آب حدود  يمصرف جهان يانگينم

 يـن ا. كنـد  يمصـرف مـ   يرضـروري مصارف غ يخود و برا يازاز ن يشآب ب يترهزار ل 47و ساالنه  يترل

  .شد يندر خبرآنال يفرمظ يروزهاز ف يموضوع سوژه كارتون
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خبرگزاري  - جدول+يليمترم 332 سابقه يها از رقم ب عبور بارش/ يرانا يها بارش يتوضع ينآخر

   22/03/1398تسنيم مورخ 

  

گذشـته و   يليمتـر م 332از مـرز   يسال آب يككشور در  يها بارش ير،سال اخ 50بار در  يننخست براي

در  يدرصد 102 يشاهد ثبت رشد ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 261بارش در  يليمترم 332.1با ثبت 

  .يمها نسبت به مدت مشابه سال قبل هست بارش يزانم

منـابع آب   يـه دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 261( 98خرداد  يستمتا ب 97از اول مهر  يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتشركت مد

  .است متر يليم 332.1بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا

و  يشدرصـد افـزا   42) متر يليم 234(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 102) متر يليم 164.8(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

  
سـهم   متـر  يلـي م 92.1 ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 261شده در  بارش ثبت متر يليم 332.1مجموع  از

  .وز نخست بهار استر 82سهم  متر يليم 108.1سهم زمستان و  متر يليم 131.9 ييز،پا



65  

خبرگـزاري فـارس مـورخ     - شـود  يلنمـك تشـك   ياچـه در يـز حوضـه آبر  يهمـاهنگ  يشورا

22/03/1398  

  

حوضـه   يهمـاهنگ  يوراشـ  يعترهرچه سـر  يدواريمام: استان قم گفت يستز يطحفاظت مح مديركل

  .شود يلتشك ربط يذ يها نمك با حضور استانداران استان ياچهدر يزآبر

  

  شود يلنمك  تشك ياچهدر يزحوضه آبر يهماهنگ شوراي

 يطحفاظت محـ  يركلمد ينيمشك يرضا موسو يدفارس، س يخبرگزار يستز يطگزارش گروه مح به

اعتبـارات الزم   يـد با: اسـتان گفـت   يطـي مح يستز يها از چالش ياستان قم، با اشاره به برخ يستز

 يعو ما شـاهد عـدم اسـتقرار صـنا     يافتهدر قم اختصاص  ها يندهآال يشترهرچه ب يشجهت نظارت و پا

  .يمخطه مقدس باش يندر ا يندهآال

درصـد از مسـاحت اسـتان شـامل منـاطق       30استان قم، حدود  يو جانور ياهيبا اشاره به تنوع گ وي

دانسـت و   يسـت ز يطحفاظـت محـ   يريتتحت مد يها را به نوع نوع و تاالبحفاظت شده، شكار مم

 يهـا  كـرده و رودخانـه   يريآبگ ياستان تا حدود يها تاالب ير،اخ هاي يخوشبختانه در بارندگ: گفت

  .يدپس از دو دهه رنگ آب به خود د يقره چا وقمرود 

در  يطيمح يستب حقابه زمترمكع يليونم 40 يصقم با اشاره به تخص يستز يطحفاظت مح مديركل

روز  21در مجمـوع   97استان قم در سال  يهوا: سه ماهه تابستان در رودخانه قمرود، خاطرنشان كرد

ناسـالم را تجربـه    يهنـوز هـوا   يحساس و عموم مردم بـوده و در سـال جـار    يها گروه يناسالم برا

  .ايم دهنكر

ها موافقـت   درصد از استعالم 95از  يشه باستان قم ب يستز يطاداره كل حفاظت مح ينكها يانبا ب وي
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 يو نظـارت بـر واحـدها    يشمورد پـا  400هزار و  يكاز  يشدر سال گذشته ب: اظهار داشت دهد، يم

قـرار   ينـده آال يعصـنا  يسـت واحـد در ل  74استان صورت گرفتـه اسـت و    يو خدمات يمعدن ي،صنعت

  .اند تهگرف

بـا راه   يـدواريم ام: در شهر قـم خبـر داد و گفـت    در روز يتن زباله عاد 700حدود  يداز تول موسوي

 يتسـا  يـف تكل يـين البـرز، تع  يتكود كمپوسـت در سـا   يددر مقصد و تول يكتفك يواحدها يانداز

توسـعه فرهنـگ    ينو همچنـ  يو كشاورز يمارستانيب يدفع پسماندها يتبهبود وضع ي،پسماند صنعت

  .يمدر استان باش هرچه بهتر پسماندها يريتدر مبدا، شاهد مد بالهز يكتفك

گرد و غبار در استان قم را مـورد توجـه قـرار داد و     يها نمك و كانون ياچهدر يتوضع ينهمچن وي

از  يهكتـار وسـعت داشـته و بخـش قابـل تـوجه       يليونم 9از  يشنمك ب ياچهدر يزحوضه آبر: گفت

 يربا سا يسهه در مقااند كه متأسفان حوزه قرار گرفته يندر ا ينيتراكم شهرنش يشترينكشور و ب يتجمع

  .است يرزمينيمخازن آب ز يكسر يشترينب يكشور، دارا يزآبر يها حوزه

سال گذشـته و   40 ينمك ط ياچهسطح آب در ييراتقم با اشاره به تغ يستز يطحفاظت مح مديركل

مستعد  هاي يهاستان قم به لحاظ سهم ناح: منطقه، خاطرنشان كرد يها حركت آب شور به سمت سفره

ن تـري  يگرد و غبار نسبت به مساحت كل استان، در رتبه اول قرار داشته و در حال حاضر بحران يدتول

  .رود يو دشت ممنوعه كشور بشمار م يزحوزه آبخ
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  25/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يمي اقل ييراتاروپا بر اثر تغ ياييدر ياتكاهش ح

  

و  يـايي در يـات درصـد از ح  30 يشتر،ب يشاروپا به دنبال گرما يكرده كه آب ها بيني يشمطالعه پ يك

 توانـد  يمـ  هـا  يمـاه  رويه يب يدعامل خطر در كنار ص ينكه ا دهند يرا از دست م يانوسياق پذير يبآس

  .يندازدرا به خطر ب يننش لمردم ساح ييغذا يتو امن يشتمع

 يملـ  يكه در مجموعـه مقـاالت آكـادم    يمطالعات جهان يناز جامع تر يكيبراساس  يسنا،گزارش ا  به

پـنج   ين،زمـ  يشدرجـه گرمـا   يكهر  يبه ازا ينزم يها يانوسمنتشر شده، اق) PNAS(علوم آلمان 

از دسـت   يگيريسـترده مـاه  گ يراتبدون در نظر گـرفتن تـاث   يخود را حت ياييدرصد از جانداران در

  .هدد يم

 يـل بزرگتر به دل يروند و گونه ها يخنك تر م يها به سمت قطب ها يها ماه يانوسگرم شدن اق با

  .شوند يمواجه م يتجمع يدبا كاهش شد يادز يگرما

 يانوسياق يتوده ها يستز يداز كاهش شد يدر آن حاك يجهان يكل يكه طرح ها يدگزارش جد يك

به خطر افتادن سـاختار و   يروشن از چگونگ يرياست، در نظر دارد تا تصو ينزم يشاگرم يشبا افزا

  .نشان دهد يمياقل يطشرا يرا با افت ناگهان ها يانوسما در اق يها يستمعملكرد اكوس

 يـات مجـدد ح  يـع و توز يدمنجر بـه كـاهش شـد    يجهان يدما يشگزارش، اگر چه افزا يناساس ا بر

احسـاس   يگـري د ياز هر جا يشاروپا ب يدر آبها ييراتتغ ينشده اما ا جهان يدر كل آب ها ياييدر

  .شده است

 يگـر د يكه مـردم كمتـر از منـاطق    ينمورد اظهار داشته كه در اروپا با وجود ا يندر ا يستاكولوژ يك

 يرتـاث  يشـان زندگ يرو يمـي اقل ييـرات كننـد كـه تغ   ياحسـاس مـ   ياه،س يقايهمچون بنگالدش و آفر

و  يـايي در يهـا  يسـتم بـر اكوس  يمياقل يراتدهد كه اروپا از لحاظ تاث يالعات نشان مگذارد اما مط يم
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  .رود يبه شمار م يامناطق دن يرترينپذ يبجزو آس ياييدر يتوده ها يستكاهش ز

بوده است و انتظار  يدتول يتظرف يدرصد 20تا  15حال حاضر  مناطق مختلف اروپا شاهد كاهش  در

 يجهان يها يانگينم. كاهش اضافه شود يزانم يندرصد به ا 30 يجهان يشارود با ادامه روند گرم يم

 وپـا ار يدر آب هـا  ينـده آ يشـده بـرا   بيني يشو پ يكنون يها و كاهش ها يباز آن است كه آس يحاك

خود در  ياييدر ياتاز ح يدفاع يچمنظر اروپا ه يناز ا. در جهان است يگرد يانوسياز مناطق اق يشترب

 ييـرات تغ يـن در برابـر ا  پـذيري  يبتوان گفت جلودار آسـ  ينداشته و در واقع م يمياقل ييراتبرابر تغ

  .شود يمحسوب م

بـه سـمت منـاطق     يـايي در ياز گونـه هـا   ياريو مهاجرت بس يانوسياق يآب ها يشتوجه به گرما با

  . است ياييدر يتوده ها يستز يششمال نروژ شاهد افزا يمانند آب ها يشمال يآب ها ير،سردس

بر جانداران  يمياقل ييراتتغ يرتاث يم،كن يم يشرويپ ييغذا يرهجالب توجه آن كه هر چه در زنج تهنك

كوچـك   يهـا  ياست اما در ماه يفبر پالنكتون ها خف يرتاث ينكه ا يبه طور يابد، يم يشافزا ياييدر

نگـران كننـده    اريامـر بسـ   ينا. رسد يخود م يزانم يشترينبه ب ياييشده و در جانوران بزرگ در يشترب

 يها ينهنگ ها و ماه يايي،چون پرندگان در ينكته نشان دهنده آن است كه جانوران يناست چرا كه ا

  .دارند يمياقل ييراتنسبت به تغ يديشد يريپذ يبتُن آس

 يمـي اقل ييـرات تغ يراز تاث ياييدر يتوده ها يستبر كاهش ز يگيريماه يرتاث يستاكولوژ يكگفته  به

 يـده دسـت بكشـد، پد   ها يماه يداگر بشر از ص ياست كه حت يناما نكته قابل تامل ااست  يشترب يكم

 ييـرات كـه تغ  يدر صـورت . دهـد  يادامه م ياييدر يها توده يستهمچنان به كاهش ز يمياقل ييراتتغ

 يـات شـدن آب هـا از ح   يشـاهد تهـ   يبشر به زود يابد،تدوام  يبا روند كنون يهرو يب يدو ص يمياقل

  .قابل جبران خواهد شد يربه وجود آمده غ ييراتبود و تغ خواهد ياييدر

چـرا كـه بـا مهـاجرت     . شـده اسـت   يزدر مناطق مختلف ن ياجتماع يراتتاث يجادباعث ا ييراتتغ اين
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كردنـد، اكنـون    يامرار معاش م يگيريماه يقتر كه از طر مردم سواحل گرم ير،ها به مناطق سردس يماه

ـ  يراند و در عوض مردم مناطق سردس شده يشتيار مشكالت معها دچ يماه يتكاهش جمع يلبه دل  هب

  .اند مواجه شده يگيريگونه ها با رونق ماه ينا يميمهاجرت اقل يلها به دل يماه يعتجم يشافزا يلدل

و  يگيريبا كنتـرل رونـد مـاه    ييوله، كارشناسان متذكر شده اند كه رهبران اروپا يچهبر گزارش دو بنا

 يها توده يستز يتتوانند جمع يم ي،جهان يشكاهش گرما و كمك به يمياقل ييراتغمقابله با ت ينهمچن

 يطـي مح تيسـ ز يِمشـكالت جـد   يـن كرده و بـه مقابلـه بـا ا    يارا كه رو به كاهش هستند، اح ياييدر

  .بپردازند
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ـ  يكشاورز يها كه در بخش يآب ـ  رود، يو شرب هدر م  - مترمكعـب اسـت   يليـارد م 30از  يشب

  25/03/1398مورخ  روزنامه سبزينه

  

  آب يريتدر مد سالي خشك

 100است كه  يدر حال ينا يم؛آب هست يريتمد يسال دچار خشك: گفت زيست يطكارشناس مح يك 

 يو بهداشـت  يآب شـرب و خـانگ   يازوجود دارد و كل ن يراناستحصال در ا مترمكعب آب قابل يلياردم

 ينـام تشـنگ   بـه  يمردم از كابوسـ  يدنبا يلدل ينآب است؛ به هم يننفر هشت درصد ا يليونم 80 يبرا

  .رزندبل

 مشكل مـا در حـوزه   ينتر مهم: درباره معضل آب كشور گفت »ينهسبز«وگو با  در گفت يشدرو محمد

و  يهـدررفت آب مـا در سـه بخـش شـرب، كشـاورز       يـزان م يرامنابع آب است، ز يريتآب نوع مد

 يـد در معـرض تهد  يزمنابع آب ما ن يفيترو ك يناست و از هم يباالتر از استاندار جهان يارصنعت بس

  .اردقرار د

   

  ممكن يها روش ينتر آب با نابخردانه مديريت

 يسـه مانند عربستان مقا يبا كشور توان يموضوع را م ينا كه ينبر ا يدبا تأك زيست يطكارشناس مح اين

كشـور   يـن ا يمترمكعب و كـل آب استحصـال    يلياردم مردم عربستان سه يآب يازن: كرد، خاطرنشان كرد

 يـن ا برابـر آب شرب مردم كشورش به سه  ينتأم يعربستان تنها برا يعنيمترمكعب است،  ميليارد يك

ـ  كه چطور است كـه هـم عربسـتان بـا مشـكل كـم       شود يؤال مطرح مس يندارد و حاال ا يازآب ن  يآب

  .يبانيمروست و هم ما با آن دست به گر روبه

 ينتـر  در شمار نابخردانه يم،رو هست روبه يكه ما با آن در حوزه منابع آب يريتيمد: كرد يحتصر درويش
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  .است يانتدر حد خ يزيآب و چ يريتنوع مد

حاكم بر منـابع آب   يرانمد كه يتا زمان: نام برد و عنوان كرد يريتيمد يسال به خشك يطشرا يناز ا وي

 يدكنند، مردم ما با ييجو در مصرف آب صرفه يدنداشته باشند و درك نكند كه چرا با يشناس سواد بوم

  .به خود بلرزند آبي ياز ترس ب

رفت  ينجاده ما از ب ومتريلهزار ك 14 يراخ يلدر س: افزود يراخ يلبا اشاره به س زيست يطفعال مح اين

 يريتمـد  يگفت وقت يدخسارت وارد شد و درواقع با يتومان خسارت به بخش كشاورز يلياردهاو م

  .بينيم يخسارت م يو چه در ترسال يسال آب دچار مشكل است، چه در خشك

شـد  از حـد مجـاز با   تر يشب يما در بخش كشاورز يعاتضا يزانم يدچرا با كه ينبر ا يدبا تأك درويش

 يعو صـنعت مـا وابسـته بـه صـنا      رود يها هدر م لوله يفرسودگ يلدل درصد آب شرب ما به 30: افزود

 بسـيار كه  يصنعت هاي هاي يجهان در كشور ما وجود دارد و دامدار يعصنا ينتر پرمصرف. بر است آب

كشـور   يشـهرها  ينتـر  آب شهر جـزو كـم   ينا كه يمتمركزند، درحال يزدبه آب وابسته است، در شهر 

  .كند يم ينتأم رود يندهزا يها را از سرشاخه يازشاست و آب شرب موردن

 يدر شهرها يرااست، ز يريتيبحران ما در حوزه آب مد ينتر مهم: كرد يحتصر زيست يطفعال مح ينا 

 يـزان ساالنه آن چهار برابـر م  يها بارش يزانكه م يا در منطقه. مطرح است يبحث سدساز يزن يشمال

 يزانم ينو به هم دهيم يكه تمام آب را هدر م آن يبرا يرد؟صورت گ يساز سد يدچرا با است، يازشن

بـدون   هـا  يرابهو شـ  شود يوارد رودخانه م يهها بدون تصف فاضالب. آب ما در حال نزول است يفيتك

 يبـرا  يكـار  يچدرواقـع هـ   شـود؛  يمـ  يرزمينـي رودها شده و وارد منابع ز يروارد مس يا مالحظه يچه

 شود يسبب م عموضو ينو هم آيد يم يينآب پا يفيتك يجهو درنت گيرد يها صورت نم زباله يدهسامان

  .آب شرب استفاده شود ينتأم ياز آب باالدست برا
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  دهيم يرا هدر م يرانيا يليونم 80 يازبرابر آب مورد ن 4 ساالنه

مترمكعـب آب را   يليـون م شتا ش شود يساخته م ينهتومان هز يلياردم هزار يكسد السك با : افزود وي

متأسـفانه  . يدبـه آب رسـ   ينزم متري يمشهر در ن يندر ا توان يم كه يكند، درحال ينمردم شهر تأم يبرا

  .شود ياست تا در شمال كشور سدساز ينهدر حال هز يلياردهزار م 150در حال حاضر 

آب  يمبتـوان  يـد با: مـه داد خروج از بحران آب عنوان كرده و ادا يها از راه يكيآب را  يبازچرخان وي

  .شود يبار بازچرخان 18 تواند يآب م ينا يراز يم،كن يموجود در كشور را بازچرخان

ـ  رود يو شـرب هـدر مـ    يكشـاورز  يهـا  كه در بخش يآب يزانم: خاطرنشان كرد درويش  30از  يشب

را هـدر   يرانـي ا يليـون م 80 يـاز سـاالنه حـدود چهـار برابـر آب موردن     يعنـي مترمكعب است،  يلياردم

  .ام كرده يادرا ز يبخش كشاورز يعاتو ضا يمآب ندار يو بازچرخان خانه يهتصف يراز دهيم، يم

بـه بخـش    سـازي  يكمـ  يجـا  و بـه  يمآب باش يفيتك يشافزا يدرپ يدبا: در ادامه خاطرنشان كرد وي

بخـش   يـن ا به ما در تواند يم يزن يدر بخش كشاورز يافزار نرم يهرچند كه ارتقا. يمتوجه كن يفيتك

  .كمك كند

بـه   ياز كودك يدمهم است و با يارها بس در مدارس و كودكستان يساز معتقد است كه فرهنگ درويش

  .يمها نحوه مصرف آب را آموزش ده بچه

 كننـد؛  يمردم در تهران دوبرابر مردم لهسـتان در روز آب مصـرف مـ   : مطلب افزود ينا يحدر توض وي

ـ  يداست و ما با يرانار برابر كشور اسرانه آب در لهستان چه كه يدرحال و  يمقـدر آب را بـدان   تـر  يشب

  .است يازن يبه آن به كار فرهنگ يدنرس يبرا

آمـار   ينخـاك آن بـاالتر   يشكه نرخ فرسا يدر كشور: اشاره كرد و گفت يزن يزداريبه بحث آبخ وي

  .يمبده يزداريرا به آبخ يتاولو يساز سد يجا در آن به يدرا دارد با يجهان
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  يمقانون ندار كمبود

مـا متـأثر از    يـزداري و آبخ يـم ا شـده  يـزداري معتقد است دچـار اُفـت آبخ   زيست يطكارشناس مح اين

و بـا   يممناسب اسـتفاده كنـ   ياهيگ يها از گونه يدآن با يجا به كه يشده است، درحال يا اقدامات سازه

 كوچك يسمت ساخت سدها نه بهاما متأسفا يم،باران كاهش ده هاي يبكاهش آس يرا برا يبها ش آن

  .است يزداريآبخ يها خالف آرمان ينو ا يما رفته

 يهـا  پوشـش  يـاي مخالف است و در تالش است با اح يا با تفكر ساخت سازه يزداريآبخ: افزود وي

  .را كاهش دهد يبجا كه امكان دارد، بتواند ش منطقه تا آن ياهيگ

 يـم، ا وضـع كـرده   يرسال اخ 110هزار قانون در  110ما در كشور : كرد يحتصر زيست يطفعال مح اين

دوهـزار   يرسال اخ 200گفتن دارد، در  يدر حوزه قانون برا ياديكشور فرانسه، كه حرف ز كه يدرحال

  .يمكمبود قانون ندار ينهزم ينكه ما در ا دهد ينشان م ينقانون وضع كرده است و ا

 يـد مف يها وقتـ  قانون يناما ا يم،ا قانون وضع كرده يازن يزاناز م تر يشب ياردرواقع ما بس: اظهار كرد وي

  .ضمانت اجرا در كشور ما مغفول مانده است ينداشته باشد و ا يياست كه پشتوانه اجرا

 يالبيبسـتر سـ   نكـردن  يـت رعا يـل دل نعمت باشـد، امـا بـه    توانست يم يراخ يلكه س آن يانبا ب درويش

ـ  يـر اخ يلجـاده در سـ   يلومترهزار ك 14: ن كردشد، خاطرنشا يلتبد يبتبه مص يلها س رودخانه  يناز ب

اسـت   يدر حـال  ينا. در حال ساخت است يدر همان مكان اول يدجد يرهايحاضر مس رفت و درحال

كنند، اما  يينساله تع 25ها را براساس دور برگشت  بستر رودخانه يمحر يلومترهزار ك 140قرار بود  هك

 يمپـول سـاخت حـر    شـود  يدر همان زمان كه اعالم مـ . ستآن مشخص شده ا يلومترهزار ك 55تنها 

  .شود يساخته م ينهپرهز يسدها يم،ها را ندار رودخانه

موضـوع دچـار    يـن اسـت كـه كشـور را در ا    يآب ازجمله مسائل يريتمشكل مد »ينهسبز« گزارش به

 يسـت كل نقدر هم دچار مش از كارشناسان، آب در كشور ما آن ياريزعم بس به يراچالش كرده است، ز
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منـابع آب اسـت، نـه     يريتحوزه ضعف مد ينكه نتوان مشكل آن را برطرف كرد، بلكه مشكل ما در ا

  كمبود آن
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خبرگـزاري   -يرو وزارت ن يرمجموعهز ينچند يشدن واگذار يمنتف/ ماند يباق يتيحاكم "آب"

  25/03/1398تسنيم مورخ 

  

سازمان آب و بـرق خوزسـتان و توسـعه منـابع آب و      ي،ا آب منطقه يها دولت با انتقال شركت هيئت

اصـل   يكلـ  هـاي  ياسـت س يقانون اجرا) 2(موضوع ماده ) 3(گروه  يها به فهرست بنگاه يرانا يروين

  .موافقت كرد ياسقانون اس) 44(

  

 يشـنهاد بـه پ  1398خـرداد   22در جلسـه   يـران وز يئته يم،تسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

سـازمان آب و بـرق    ي،ا آب منطقـه  يها با انتقال شركت يروو ن ييو دارا يامور اقتصاد يها وزارتخانه

 قـانون ) 2(موضـوع مـاده   ) 3(گروه  يها به فهرست بنگاه يرانا يرويخوزستان و توسعه منابع آب و ن

  .موافقت كرد يقانون اساس) 44(اصل  يكل هاي ياستس ياجرا

و  يـرو دولت بـوده و وزارت ن  يارآب در اخت يتعادالنه آب، حاكم يعاست، به استناد قانون توز گفتني

موضـوع در   يـن ا. هستند يفهوظ يناز دولت عهده دار ا يندگيها به نما استان يا آب منطقه يها شركت

 يـروي ن وسازمان آب و برق خوزستان و شركت توسعه منابع آب  ي،ا آب منطقه يها ساسنامه شركتا

  .آمده است يزن يرانا

مرتبط بـا   يها مؤسسات و شركت ها، يتفعال) 44(اصل  يها ياستس يبه استناد قانون اجرا همچنين

را  يبخـش خصوصـ  بـه   يمحسوب شده، امكان واگـذار  يتيحاكم ي،بزرگ آبرسان يها سدها و شبكه

  .دولت است يارمنحصرا در اخت ها يتفعال يندر ا يريتو مد گذاري يهندارند و سرما
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 - گـاز  يهـا  مترمكعب آب با لولـه  يلياردم 2در شبكه گاز؛ انتقال  يلبحران س يريتمد يها ناگفته

  26/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

از  يـران در شـبكه انتقـال گـاز ا    يلبحران س يريتابعاد مد يحبا تشر يرانشركت انتقال گاز ا مديرعامل

  .داد كشور خبر زده يلمترمكعب آب توسط لوله گاز در مناطق س يليارداز دو م يشانتقال ب

 يحدر تشر »يلمؤثر در بحران س ياتيمناطق عمل يشينشست هم اند«در  يتوكل يدسع يسنا،گزارش ا به

: گفـت  يران،در سطح شبكه انتقال گاز ا يلبحران س يريتمد ياقدامات شركت انتقال گاز برا ينمهمتر

سـال   هاي رييكه مورد نظر و جزو جهت گ يلاز س يو درس آموز يدر قالب استراتژ ياقدامات خوب

  .انجام شده است آيد، ينفت به شمار م يرمعاون وز يجار

به صورت كامل غرق  يرش 48انتقال گاز،  ياتعمل يكدر منطقه  يراخ يلس ياندر جر ينكها يانبا ب وي

شـركت   يرعاملكه با دسـتور مـد   ييها لوله يل،بحران س يريتمد يدر راستا: آب شده بود، اظهار كرد

 يـن مترمكعـب آب شـد كـه ا    يلياردم 2انتقال گاز واگذار شد، سبب انتقال  ياتملع يكگاز در منطقه 

  .در منطقه كمك كرد يالبمقدار انتقال به مشكالت س

ـ    ياتعمل يكدر منطقه  يرانعامل شركت انتقال گاز ا يرگفته مد به خـط لولـه    32از  يشانتقـال گـاز ب

  .و غرق آب شده بود يلس يردرگ) يلومترك 470(

صـادر شـد كـه بـا وجـود       يـز دسـتور صـادرات از مـرز شـلمچه ن     يل،همزمان با س: كرد يدتاك توكلي

 يـن ا ينشد، همچن ياتيگاز و عمل يقخط لوله تزر يل،س يرامونو مشكالت پ يدسترس هاي يتمحدود

  .گاز شد يقتزر يزاتفاق با مشكالت كمبود شكر در كشور همزمان شد و كشت و صنعت دهخدا ن

بلودانهـا غـرق آب شـده بـود كـه در قالـب        يرها،ها، عملگرهـا، شـ   از ترانس ياديتعداد ز: گفت وي

  .نسبت به رفع مشكل اقدام شد يكيبه صورت كامالً تكن يياستانداردها
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است كـه در   يدر حال ينتقاطع با رودخانه وجود دارد و ا 250شمال كشور،  ينكها ياندر ادامه با ب وي

روبرو كرد، با اشـاره بـه    يتوجود دارد كه كار را با محدودنقطه تقاطع با رودخانه  4261غرب كشور 

 ينـه و در زم هاسـت از بحران يكـي  يلسـ : كرد يانانتقال گاز، ب ياتعمل 5منطقه  يارائه اطالعات از سو

نوشته شده و در سازمان برنامه و  يراندر ا يلدر ارتباط با س) PMF( يبه روز ياراستاندارد بس يويلس

  .بودجه موجود است

 يـد انتقال گاز مطرح شده اسـت، تاك  ياتعمل 2همكاران منطقه  يكه از سو يبا اشاره به پرسش كليتو

شـبكه   ياست ول يمنيا يرانگاز و شركت انتقال گاز ا ينخست شركت مل يتاولو ينكهبا وجود ا: كرد

در تمام  كه يمحاصل كن يناناطم توانيم يم ياوجود آ ينداشت، با ا يخوب يداريپا يراخ يلس ياندر جر

  باشد؟ يدارپا تواند يم يصاعقه، طوفان و سونام يل،زلزله، س ين،ها مثل رانش زم بحران

موارد در دستور كـار همكـاران    ينا ياساس بررس ينبر ا: ادامه داد يرانشركت انتقال گاز ا مديرعامل

به صـورت   يزن ها بحران يهبق يگرفت، برا ينمره خوب يراخ يلس يانكه در جر يا قرار گرفت كه شبكه

  .شود يمجدد بررس

اگـر تمـام   : انتقـال گـاز، گفـت    يـات عمل 7همكاران منطقه  يبا اشاره به موارد مطرح شده از سو وي

كه به علت رزونـانس   يدهپد يدرست انجام و اجرا شود، موضوع خستگ يزن ياقدامات مرتبط با طراح

  .شود يبررس يدنشده با يدهد IGSدر ) يدتشد(

 يروهـاي در رشت برگزار شـد و تـا ظهـر ن    يهصبح روز حادثه جلسه اول 7ساعت  ينكها بر يدبا تاك او

و  ييكـه پاسـخگو   دهـد  ينشان م ينانتقال گاز در حال اعزام به رشت بودند و ا ياتمنطقه هشت عمل

 ثـه قسمت پس از حاد ينا يول: شد يادآوراست،  يعال ياربس ياضطرار يطواكنش همكاران ما در شرا

هـا   هـا و اسـترس   تـنش  ينرخ دهد كه دچار ا يدبا ياست كه قبل از حادثه چه اتفاقات يناست و مهم ا

  .يمنشو
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از مـوارد مهـم اسـت     يگـر د يكـي منـابع آب   يريتمد: كرد يحتصر يرانشركت انتقال گاز ا مديرعامل

اساس طـرح   ينبر ا يست،ن يرانشركت انتقال گاز ا يارآب در اخت ياناز كنترل جر ياديچراكه بخش ز

 يلس تنهاشده كه نه  ينمطرح شده و قرار بر ا يكپارچه ينها و قوان رودخانه هاي يمحر يبرا يآزادساز

  .يمكن يادهپ GIS يستممخاطرات را در س يو زلزله بلكه پهنه بند

 يـات عمل 4از مشـكالت منطقـه    يدر ادامه با اشاره بـه بخشـ   يو يران،بر اعالم شركت انتقال گاز ا بنا

 يسـتگاه كه قرار بود بـرق مطمـئن را بـه ا    يبرق يرت 38روز  15 ير،اخ يلس ياندر جر: انتقال گاز گفت

  .كردند ينرا تأم يازبرساند، شكسته بود و همكاران با ژنراتور، برق مورد ن

كه در جلسه صبح مطرح شد، ثبت و ضبط  يهمه موارد: كرد يدتاك يرانشركت انتقال گاز ا مديرعامل

 يـده و مطـرح شـدن در طـرح اسـتاندارد د     يكاربرد يعلم يشهما يورهااز مح يكيشده و در قالب 

  .شود يم

 يـك بر يـن ال 2200: ولوها بود، گفت يكبر ينعملكردها، عملكرد ال يناز بهتر يكي ينكها يانبا ب وي

 يـت مـاه سـال گذشـته قابل    ياگـر د . قـرار دارنـد   يسدرصد آنها در سرو يمولو وجود دارد كه كمتر ن

 نقـاط  يشـدن بهـره بـردار در اقصـ     يدهد يلبه دل شود يدرصد م 100 يرانقال گاز اشركت انت يناناطم

  .كشور است

 يـده و د كننـد  يكـار مـ   هـا  ياباندر خ ها يبعض: گفت ياتياز همكاران عمل يكي يبا اشاره به سخنران او

از  يـران االبتـه شـركت انتقـال گـاز      شـوند؛  ينم يدهد يول كنند يكار م ها ياباندر ب ها يو بعض شوند يم

  .شده است يلخوشنام تبد يشركت گمنام به شركت
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انتقـال آب خوزسـتان در    ينهدر زم يديطرح جد هيچ :يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد

  26/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يست مطرح ن يرووزارت ن

  

در بحـث انتقـال آب از    يـدي طـرح جد  يچهـ  ينكها يانبا ب يرانمنابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

زمان  در شود يگفته م ينكها: مطرح نشده است، گفت يروها در وزارت ن استان يراستان خوزستان به سا

  .يستن يحصح شد، يم يدهاستان نقشه كش ينانتقال آب از ا يدر خوزستان برا يالبوقوع س

اسـتان اظهـار    يـن انتقال آب از ا هاي ياستدر خصوص س يسناوگو با ا در گفت ها يحاج رسول محمد

نگرفته و نخواهد گرفت و مسائل مطرح  يموضع يمدر خصوص مساله انتقال آب تصم يچكسه: كرد

  .يستن يحصح ينهزم ينر اشده د

منـابع   يطدر درازمدت اسـت و شـرا   يزير بر اساس آب قابل برنامه يرووزارت ن يها برنامه: افزود وي

نخواهـد   ييـر وزارتخانه را در بحث آب تغ ينا يماتتصم ي،خشكسال ياو  يالبكشور در زمان س يآب

  .نخواهد شد گيري يمتصم يداد و به صورت موضع

در بحـث انتقـال آب از    يـدي طـرح جد  يچهـ : كرد يحتصر يرانمنابع آب ا ريتيشركت مد مديرعامل

خصوص با توجـه   يندر ا يزن يمطرح نشده و صحبت يروها در وزارت ن استان يراستان خوزستان به سا

  .انجام نگرفته است يالبس يطبه شرا

انتقـال آب از   يبرادر خوزستان  يالبدر زمان وقوع س شود يگفته م ينكها: عنوان كرد ها يرسول حاج

كه مردم گرفتار مشكل هسـتند   يدر زمان يمملكت يچو ه يستن يحصح شد، يم يدهاستان نقشه كش ينا

  .شكل عمل نخواهد كرد ينبه ا

در نشسـت   ياسـالم  يمردم اهواز در مجلـس شـورا   يندهنما يسار يعل يناز ا يشپ يسنا،گزارش ا به

در بحـث انتقـال آب در زمـان وقـوع      يـرو رت نوزا هاي ياستاز س 98-97 يالبس يواكاو يتخصص
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و بـا مشـكالت    بـرد  يبه سر مـ  يلكه استان خوزستان در س يدر زمان: انتقاد و عنوان كرده بود يالبس

انتقـال آب بودنـد و    هاي ياستس يدر كشور به دنبال اجرا ياريبس كرد، يدست و پنجه نرم م فمختل

  .مواجه نبود يالباكنون استان خوزستان با س فتگر يكه اگر انتقال آب صورت م كردند يعنوان م
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  26/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -ها  ينسرزم يعامل فروپاش زايي يابانب

  

  اصفهان - زايي يابانمقابله با ب يجهان روز

. دارد يرا در پ ينسرزم ياست كه فروپاش خشك يمهدر مناطق خشك و ن ها ينزم يبتخر يي،زا بيابان

  .شود يم يجادا ييوهوا آب ييراتو تغ يانسان هاي يتعمدتاً به علت فعال يتوضع ينا

 يـزرع خشك و لم  ينيآن منطقه به زم ياست كه در پ ينزم يبتخر ينوع زايي يابانب يسنا،گزارش ا به 

. دهـد  يخود را از دست مـ   وحش ياتو ح ياهيآب، پوشش گ يا منطقه ينعموالً چنم. شود يم يلتبد

از  يكـي شـدن   ينياباب. باره مؤثرهستند يندر ا يانسان هاي يتو فعال يماقل ييرمانند تغ يعوامل گوناگون

  .در جهان است محيطي يستو ز يشناس مسائل قابل مالحظه بوم

 هاي يستمكه اكوس دهد يرخ م يلدل ينبلكه به ا كند ياشاره نم موجود هاي يابانبه گسترش ب زايي بيابان

و نامناسـب   يرپـذ  يببـه شـدت آسـ    - دهند يرا پوشش م ينسوم مناطق زم يكاز  يشكه ب -خشك 

 يـاري آب يهـا  و روش ياز حـد كشـاورز   يشرشد ب يي،خاك، جنگل زدا ثباتي يو ب يفتضع. شوند يم

  .برد يم ينرا از ب ينزم ييكارا نادرست،

 يعمـوم  يآگـاه  يهر سال هفدهم ژوئن، به منظور ارتقا يو خشكسال زايي يابانمبارزه با ب يجهان روز

 يـن سالگرد ا ينو پنجم يستامسال ب. شود يبرگزار م زايي يابانمبارزه با ب يبرا المللي ينب يها از تالش

انتخـاب   »يمرشـد دهـ   را ينـده با هم آ ياييدب« 2019سال  ييزدا يابانروز است و شعار روز مبارزه با ب

ـ  يور بهـره  تـوانيم  يبا هـم مـ  . است يهمگان ضرور يبرا ينزم يدارپا يريتمد. شده است  2از  يشب

نفر در سراسـر جهـان را    يلياردم 1.3از  يشب يشتشده را بهبود و مع يبتخر هاي ينهكتار زم يلياردم

  .يمبهبود ببخش

نفر كمبود آب مطلق را تجربه خواهند كـرد و   ارديليم 1.8، 2025است كه تا سال  يناز ا يحاك آمارها
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، حـدود  2045تـا سـال   . گيرند يسخت قرار م ييآب و هوا يطدر جهان تحت شرا ياريبس يها بخش

  .آواره شوند زايي ياباننفر ممكن است به علت ب يليونم 135

 يـد تول يـق ز طرا يارهسـ  ياز نـابود  يمما مصمم هسـت «كه  كند ياعالم م يدارتوسعه پا 2030كار  دستور

 يتبه منظور حما ييآب و هوا ييراتتغ يبرا يطور مداوم و اقدام فور به يعيمنابع طب يريتمد يدار،پا

 UNCCD، 1994آن در سـال   يباز زمان تصو» .يمكن يريجلوگ يندهآ يها و نسل يكنون يازهاياز ن

تحـت   يونكنوانسـ  يـن ا ينتن از طرف 197امروزه، . كمك كرده است ينزم يدارپا يريتمد يشرفتبه پ

 يـت شـده فعال  يبتخر هاي ينبازگرداندن زم يمحور با اهداف مشخص برا يجاقدامات هماهنگ و نتا

موجـود و   هـاي  يناز حد از زمـ  يشاز استفاده ب يشگيريما پ ينحفاظت از سرزم ييهدف نها. كنند يم

  .است يكاهش خشكسال

رشد مجدد جنگل در مـزارع سراسـر   . است زايي بانياب يدهبا پد يشترمبارزه ب يبرا يبه دنبال راه جهان

  .است يافته يشو هند افزا ينچ ي،اندونز يل،است كه در برز ياز موارد يكيجهان، 

 يـن ا يعيبر منابع طب اي سابقه يمصرف، فشار ب يالگوها ييرو تغ يتكه رشد جمع دهد ينشان م ها يافته

 زايـي،  يابـان ب يركشور همچنان تحـت تـأث   170 باًيتقر گويد يم يجهان يآمارها. وارد كرده است يارهس

مـوج   هـا،  لجنگـ  يمكرر و رو به رشد آتش سـوز  يداتتهد. قرار دارند يخشكسال ياو  ينزم يرانيو

 75از  يشب. مشهود است يشترغذا و آب ب يتو عدم امن ياسطح در يشافزا يالب،ها، س گرما، مهاجرت

 2050هـا تـا سـال     درصد آن 90از  يشاند و ب شده يبموجود در حال حاضر تخر هاي يندرصد از زم

 يـب تخر سـاالنه ) مربـع  يلـومتر ك يليـون م 4.18(اروپـا   يـه از حجم اتحاد يميدر كل ن. يابند يكاهش م

  .دهد يرخ م ياو آس يقادر آفر يبآس يشترينب شود، يم

ول مركز مسئ. منتشر شد) JRC(توسط  يابانزاييب ياز اطلس جهان يدي، نسخه جد2018ژوئن  21 در

 ينسخه اطلس جهـان  ينسال گذشته، از زمان انتشار آخر 20 يط: گويد ي، م)JRC(مشترك  يقاتتحق
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نـد  يازمشـدت ن  به يارهحفظ س يبرا. است يافته يشافزا يريطور چشمگ به ينزم يفشار رو زايي، يابانب

اطلـس بـه    رفتهيشـ پ يارو بسـ  يـد نسـخه جد  يـن ا. يممنابع گرانبها هسـت  يندر نحوه برخورد با ا ييرتغ

 يها حل علل آن و راه ين،زم يبتخر ينهدر زم يجامع و قابل دسترس ينشسراسر جهان ب ياستگذارانس

  ".دهد يشده ارائه م يبتخر هاي ينو بازگرداندن زم ييزا يابانمقابله با ب يبالقوه برا

 يـل اسـت، بـه دل  از حجـم انگلسـتان    يميكه معادل ن ينمربع زم يلومترهزار ك 120هر ساله در جهان، 

 يـورو  يلياردها م اروپا ساالنه ده يهاتحاد يخاك برا يبتخر ياقتصاد ينههز. شود ينابارور م ييزا يابانب

را  يكشاورز والتمحص يجهان يدتول يزانم يي،آب و هوا ييراتكه تغ شود يم ينتخم. شود يبرآورد م

جنـوب   يو كشـورها  ينچـ  مـوارد در هنـد،   يـن ا يشـتر ب. درصد كاهش دهد 10حدود  2050تا سال 

  .دهد يمحصول را به نصف كاهش م يدتول ينزم يبتخر كه يدر حال افتد، ياتفاق م يقاآفر يصحرا

 يمحلـ  ياست، مهار آن بـه راهكارهـا   يمشكل جهان يك ينزم يبكه تخر يدر حال يسنا،گزارش ا به

و از دسـت دادن   ينزمـ  يـب از تخر يريجلـوگ  يبـرا  يمؤثر در سطح محل يتعهد و همكار. دارد يازن

 يبرا يداست كه با ينزم يبتخر ياصل يلاز دال يكي ي،گسترش كشاورز. است يضرور يستيتنوع ز

 يو انسان يعتبر طب يديخاموش است كه اثرات شد يا فاجعه يي،زا يابانب. يشيداند يجد اي آن چاره

  .كند يم يدارد كه در آن زندگ

  unccd ،reliefweb: منابع
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     -كنـد   يم يردرگ يالبو س يرا با خشكسال يقاقاره آفر ي،جهان يگرما

26/03/1398  

  

در  يشـتر ب هـاي  يالبو س اه يبا وقوع خشكسال يجهان يگرما: هشدار دادند يستز يطمح كارشناسان

  .همراه است يقاقاره آفر

موجـب   يجهـان  يشگرمـا : خود اظهـار داشـتند   هاي يدر بررس يسيكارشناسان انگل يسنا،گزارش ا به

ـ  يالبو س ياز خشكسال يشتريبا موارد ب يقادر آفر شود يم شـده   بينـي  يشنسبت به آنچه در گذشته پ

  .يمبود روبرو شو

رو  از بارش باران روبـه  يدتريقاره با موارد شد ينا يندهسال آ 80يط: ستآمده ا يدجد يبررس ينا در

در بخـش   يجد يها فاجعه بار، طوفان و چالش هاي يالباحتمال وقوع س يطشرا يندر ا. خواهد بود

 يـش رو لبار در فص فاجعه هاي يبا خشكسال يجو يطشرا ينا ين،عالوه بر ا. شود يم يشترب يكشاورز

  .بزند يبآس ييمواد غذا يدبه محصوالت و تول تواند يت همراه است كه مو كشت و كار محصوال

اسـت كـه موجـب     يليفس يها از احتراق سوخت يناش ييآب و هوا يتوضع ينگفته كارشناسان ا به

ماه گذشته سـطح كـربن   . هوا را به دنبال دارد يدر اتمسفر شده و گرما يداكس يسطح كربن د يشافزا

  .يدرس يليونر مبخش د 415به  يداكس يد

 يآن دمـا  يجـه خواهـد بـود كـه در نت    يشـي دهه افزا ينچند يروند ط ينا: اند هشدار داده كارشناسان

 يبآسـ  يشـترين از مناطق جهان است كـه ب  يكي يقاآفر. كند يم يداپ يشافزا يبه شكل خطرناك يجهان

  .دارد يمياقل ييراترا در برابر تغ يريپذ

 دهـد  ينشـان مـ   يبارشـ  يالگوهـا  يمطالعـات انجـام شـده رو    نيهمچنـ  ين،گزارش روزنامه گارد به

  .قاره است ينا روي يشپ يو مواجهه با خشكسال ييغذا يتدر موضوعات امن يمشكالت جد
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روزنامـه   - آب از سدها خوب است يها و رهاساز به لطف بارش يهاروم ياچهروزها حال در ينا

  26/03/1398سبزينه مورخ 

  

  يجانآذربا اي يروزهف يندوباره نگ گرفتن جان

مـردم را بـه    ينگوهاخروشان و آواز فالم يها موج يخوب است؛ صدا يهاروم ياچهروزها حال در اين

  .كامل فاصله دارد يايتا اح يهنوز چند قدم ياچهما درخاطرات گذشته بازگردانده، ا

سد پشت . كرد؛ كاشت چغندرقند، كار دستمان داد ياچهبر قامت در يدو رخت سپ يداز راه رس خشكي

 يرتصـاو . يافـت  يشو حصر بشـر افـزا   حد يما لنگ بماند و دخالت ب يكشاورز يتا مبادا پا يمسد زد

 يگرخشك شود، د يهاروم ياچهدر يكه اگر روز يديمگونه فهم ينشد و ا تر جان يهر روز ب يا ماهواره

 يبرخـ  يبـرا  يدشـا  يسـت، حرف امـروز و فـردا ن   گويم يكه م يهاروم ياچهدر. يمنفس بكش توانيم ينم

بـر   يشـه مرگ خود را به انتظار نشسته بود و ما همچنـان ت  ياچهكه در ييحسرت باشد حسرت روزها

  .ام نگفته يراهرو به احتضار بود، ب يماگر بگو يم؛دز يجانآذربا اي يروزهف يننگ يشهر

. كشيد يپر م يهاروم يدمشكذهنم ناخودآگاه سمت نقل ب شد، يم يهصحبت از اروم يكه بودم، وقت بچه

نـام   يجـان آذربا اي يـروزه ف ينشور جهان اسـت و نگـ   ياچهدر يندوم يهاروم يدمتر كه شدم، فهم بزرگ

  .است يرينش يمبرا يش،ها نقل يرينيازه شگرفته؛ شور است، اما به همان اند

. شد يرسراز يهاروم ياچهكرد و به در يداآب راه خود را پ يد،باران بار كه ينها گذشت تا ا و سال روزها

 ياچـه اگـر بخـواهم در  . نباشـد  يـا رو بيـنم  يكه م يزيتا چ كنم يو باز م فشارم يهم م يچشمانم را رو

دوختـه شـده    نبـه آسـما   ييكه گـو  ييو انتها اي يروزهوش فرنگ خ گويم يكنم، م يفرا توص يهاروم

بـه لطـف    يهاروم ياچهاكنون حال در. »شود يادر يقطره قطره جمع شود وانگه«اند  گفته يماز قد. است

به  يجانآذربا اي يروزهف يننگ يها از رگ يآب از سدها خوب است و ضربان زندگ يبارش و رهاساز
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  .رسد يگوش م

اسـت كـه    يـايي اسـت؛ منظـورم همـان آرتم    يـه اروم ياچـه در يهمـان زنـده، م  يطال يدمروزها شن اين

امـواج   يـان حـال در م  ي،هـا دور  بـود و بعـد از گذشـت سـال     ياچهدر ينموجود زنده ا ينتر شاخص

نـوح   يو كشت كنند يم يدلبر يهاروم ياچهدر يها حال كه موج. كشد ينفس م ياچهدر ينا بخش يزندگ

 يلتبـد  يگردشـگر  هـاي  يـت از ظرف يكيبه  توان يرا م يجانآذربا اي يروزهف ينزده، نگ يادر بهدل  يزن

  .كرد

در  يـه اروم ياچـه در يايستاد اح يا به دفتر منطقه يسر يه،اروم ياچهدر يتوضع يناز آخر يآگاه براي

را طبق  يهاروم ياچهتراز در يشرق يجاندر آذربا ياءستاد اح يا دفتر منطقه يرمد. يمزد يشرق يجانآذربا

بـا سـه آمـار     يـه چه ارومياتراز در: دهد ياعالم كرده و ادامه م 89/1270خرداد ماه  21آمار در  ينخرآ

دهنده  اما آمارها نشان دهد، يرا از خود نشان م يشافزا متر يسانت 06/1نسبت به سال گذشته  اي يسهمقا

وسـعت  . آمـده اسـت  بـاال   ياچـه تـراز در  متـر  يسانت 63/1است كه نسبت به مهر ماه سال گذشته،  ينا

 يـن سه بـا اول مهـر مـاه سـال گذشـته ا     يمربع است كه در مقا يلومترك 231سه هزار و  يهاروم ياچهدر

 يليـون م 22و  يليـارد پـنج م  ياچهاست حجم آب موجود در در يگفتن. به دو برابر شده يكوسعت نزد

حجـم   يشرمكعـب افـزا  مت يليـون م 200و  يلياردبا اول مهر ماه، چهار م يسهمترمكعب است كه در مقا

  .داشته است

   

  ها يرساختز ينو تأم ياقدامات عمران ي،بارندگ افزايش

 ينو تـأم  يدر منطقه، اقدامات عمران ها يبارندگ يشافزا يرنظ يعوامل مهم: كند ياضافه م يساع خليل

ه در موثر بـوده كـ   ياچهدر يكرهبه سمت پ يهاروم ياچهدر يزانتقال آب از حوضه آبر يبرا ها يرساختز

 ينزوالت جو هدشا يزمطابق آمار، سال گذشته ن. است يدهرس 90/2171به  يهاروم ياچهتراز در يتنها
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اما خوشبختانه بـا   شد، يوارد نم ياچهدر يكرهبود و آب به پ يمنف ياچهها تراز در اما در آن سال يم،بود

انجـام گرفتـه، آب بـه     يـه ومار ياچهنجات در يو كارگروه مل ياءستاد اح يكه از سو يتوجه به اقدامات

  .شده است ياچهتراز در يشمنتقل و باعث افزا ياچهدر يكرهسمت پ

   

  ياو رشد آرتم يهاروم ياچهآب در يشور كاهش

شده بـه سـمت    يروبيال هاي يلانتقال از مس يقاز طر ياآب از پشت سدها  يرهاساز: كند يم يانب وي

 يجـه كـه در نت  دهـد  يغلظت نمك را كاهش م يا،در رهيكبه پ يرينورود آب ش يعتاًو طب يهاروم ياچهدر

 خـود رشـد   يبرا ياآرتم. شود يفراهم م يارشد آرتم يمناسب برا يطنمك، مح يكاهش غلظت و شور

خود  ياتبه ح تواند ياست كه م يتيوضع ينبهتر يندارد كه ا يازآب ن يشور يتردر ل گرم يليم 250به 

 يكـر هر چقدر بـه پ  يعتاًآب دارد و طب ينشان از كاهش شور هياروم ياچهدر در يارشد آرتم. ادامه دهد

  .يابد يآب كاهش م يآب وارد شود، شور ياچهدر

   

  يكبه تراز اكولوژ يدنتا رس ياچهارتفاع در متري يسانت 20/2 افزايش

اسـت   01/1274 يـك تـراز اكولوژ  يه،اروم ياچهدر يايستاد اح يهطبق مطالعات اول: دهد يادامه م ساعي

بـه تـراز    ياچـه در يابد، يشافزا متر يسانت 20/2 ياچهاگر ارتفاع در ياچه،در يبا تراز كنون يسهمقاكه در 

ا وارد شـده و  يـ در يكـر متر مكعب آب بـه پ  يلياردم 5/14صورت  ينكه در ا يدخواهد رس يكاكولوژ

 هـزار  يك ياچه،مربع خواهد بود كه نسبت به حال امروز در يلومترك 300چهار هزار و  ياچهوسعت در

 ياچـه در يـاي اح يستاد بـرا  يها خواهد كرد و برنامه يداپ يشافزا ياچهمربع وسعت در يلومترك 100و 

 يهاروم ياچهاز در يدكه همواره با ينخواهد شد؛ اما قابل توجه ا يينها يبند مطابق با برنامه زمان يهاروم

به حال خود رهـا و در   ياچهدروجود داشت كه  ييها كرد، چرا كه سال يشآن را پا يمراقبت و به نوع
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  .شد يكاسته م ياچهساله، شش متر از ارتفاع در 10 يبازه زمان

   

  شهرها كالن  خانه يهو تصف »سيب يكان«انتقال آب از  پروژه

آب  ينتـأم  يو بلندمـدت بـرا   يـان م يعمران يها بر پروژه يدضمن تأك ياء،ستاد اح يا دفتر منطقه مدير

تونل پـروژه انتقـال آب    ياز حفار يلومترهفت ك: كند يخاطرنشان م يهروما ياچهدر ياياح يمستمر برا

متـر   يليـون م 650سـاالنه حـدود    كـه  يطـور  دار خواهد بود؛ به مانده است كه ادامه يباف يبس ياز كان

انتقـال آب   يهـا  پـروژه  يوارد خواهـد كـرد و از طرفـ    يـا در يكـر مكعب آب به صورت مـداوم بـه پ  

متـر مكعـب    يليونم 850به  يككوچك، نزد يشهرها يو برخ يزتبر يه،اروم يشهرها كالن خانه يهتصف

 يجـو  هـاي  كه در اثـر نـزوالت و بـارش    ييها رواناب. وارد خواهد شد ياچهطور مستمر به در آب به

ـ  يشرق يجانآذربا يها در استان يلومترك 240به طول  ها يلمس يروبيال يقحاصل شده، از طر  ي،و غرب

  .روانه خواهد ساخت ياچهها را به سمت در آب

اگـر  : كنـد  يمـ  يانب يا ها توسط شركت آب منطقه آن ييو شناسا ها يلمس يروبيبا اشاره به روند ال وي

خواهد شـد و در   تر يشوارد شده، ب ياچهدر يكرهكه تا به امروز به پ يشود، آب يروبيال ها يلمس يتمام

 ياچـه در سـمت آب بـه   يرهاسـاز  يمتول. درا بهتر كن يهاروم ياچهدر يتخواهد توانست وضع يتنها

را  يرهاسـاز  يـات وجود دارد، عمل ياچهكه پشت در يآب يزاناست كه بر اساس م يرووزارت ن يه،اروم

 ياز هـر كـدام از سـدها    يرهاسـاز  يه،اروم ياچهنجات در يگونه كه كارگروه مل ينبد دهد؛ يانجام م

 يـن كـه در ا  يگـري امـا مصـوبه د   دهـد؛  يقرار مـ  را در برنامه ساالنه خود يهاروم ياچهدر يزحوضه آبر

 يـافتن اختصـاص   يبه جا ي،نزوالت جو يزانم يشاست كه در صورت افزا ينكارگروه وجود دارد، ا

  .گيرد يانجام م ياچهآن به نفع در يرهاساز ي،آب به بخش كشاورز
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  يهاروم ياچهبه سمت در »يانعلو«و  »يقلعه چا« يآب از سدها رهاسازي

از دو سـد را   يها و ذوب برف در استان، برنامه رهاسـاز  بارش يزانبا توجه به م: كند يه ماضاف ساعي

 33 ينو همچنـ  يمتر مكعب از سد قلعـه چـا   يليونم 50كه حدود  يمخود قرار داد يجزو برنامه كار

كـه   هايي نامهبر ينتر از مهم يكياما . رها شد يهاروم ياچهبه سمت در يانمتر مكعب از سد علو يليونم

 يمجبور به رهاساز باره يكسد بود تا به  يخروج يمتنظ يرفت،انجام پذ يا سازمان آب منطقه ياز سو

كه امسـال در جنـوب كشـور اتفـاق      هايي يالبس يط. يمنشو ها دست يينآب و تحمل خسارات در پا

  .رسيد يم به حداقل يگرفتگ خسارات آب يزانآب حساب شده بود، قطعاً م يافتاد، اگر برنامه رهاساز

هتـل بنـدر    يـر نظ يخاصـ  هـاي  يلشـود، در منطقـه پتانسـ    ياءاح ياچهاگر در: كند يم يانب ياندر پا وي

آن  يبازسـاز  يبـرا  يـداتي ها به حال خود رها شده بود كه اكنون تمه وجود دارد كه سال» خانه شرف«

 يـز ر حوضـه آبر كـه د  يافـراد  يو اسـتراحت بـرا   يحتفر يمكان برا ترين يكنزد. شده است يشيدهاند

صورت  يزن ياست كه به دنبال هرگونه سفر، رونق اقتصاد يهاروم ياچههستند، همان در يهاروم ياچهدر

  .خواهد گرفت

   

  مناسب يولوژيكيب يطشرا ايجاد

: كنـد  يمـ  يانمناسب، ب يها ها و بارش رودخانه يرگشايياستان با اشاره به مس يها تاالب يرخانهدب مسئول

ـ  يكـره ورود آب بـه پ  يلتسـه  يكـه در راسـتا   ياقـدامات خـوب   يجهنت موجود و در يطشرا  ياچـه در يآب

باعـث   افتاد،كه اتفاق  يمناسب يها بارش ينو همچن) مهم حوضه يها رودخانه يرگشاييو مس يسامانده(

را نشـان   1271/89 يـه اروم ياچـه در يو در حال حاضر، تراز آب يردانجام بگ يخوب يريشد كه امسال آبگ

مقـدار   يحجمـ  يـاس بـاالتر اسـت كـه در مق    متـر  يسانت 106نسبت به زمان مشابه سال قبل،  كه دهد يم

  .مترمكعب بوده است يلياردم 5/4به  يكنزد ي،جار ياز اول سال آب ياچهآب به در يورود



90  

از  ييهـا  در قسـمت  ياچـه در يبه عنوان تنهـا موجـود زنـده جـانور     ياآرتم: دهد يآذرهوا ادامه م يداهللا

طور عمده از بخـش   كه به ياچهبه در يرينآب ش يو ورود حجم باال شود يوفور مشاهده مبه  ياچهدر

 ناسـب م يولـوژيكي ب يطشـرا  يجادو ا ياچهآب در يمنجر به كاهش شور شود، يم ياچهوارد در يجنوب

  .شده است يامجدد آرتم ييرشد و شكوفا يبرا

   

  موجود يرو جزا ياقمار يها تاالب احياي

امـا   يم،بـود  يـه اروم ياچـه در در ينگـو گذشته شاهد كاهش حضور فالم يها درسال :كند ياضافه م وي

 ينبود، چرا كه همچنان شاهد حضور تعـداد  گونه ينپرنده كامالً منطقه را ترك كرده باشد، ا ينا كه ينا

اما با  وديم،ب ياچهدر يورود يها خصوصاً مصب رودخانه ياچهدر يهحاش هاي يستگاهگونه در ز يناز ا

انتظار  توان يمدت، نم وحش در كوتاه ياتح يبر بهبود زندگ يهاروم ياچهتراز در يشافزا يره به تأثتوج

 يهـا  تاالب ياچه،در در يستيز يتوضع يجبه تدر يدبا يراداشت كه همه پرندگان به منطقه بازگردند، ز

  .شود ياءموجود اح يرو جزا ياقمار

   

  يهاروم ياچهدر در ينگوهاحضور فالم افزايش

بـر  : كند ياضافه م يساحل هاي يستگاهو ز يهاروم ياچهبر وجود هزاران گونه در در يدضمن تأك آذرهوا

 يمناسـب بـرا   ييمنبـع غـذا   يـك به عنوان  يااساس شواهد موجود و متأثر از وفور حضور گونه آرتم

 هـاي  انآن نسبت به زم يورود يها و مصب رودخانه يهاروم ياچهپرنده در در ينحضور ا ينگوها،فالم

و  يـه اروم ياچهگونه در در ينبرابر شده است و شاهد حضور هزاران قطعه از ا ينگذشته چند يبحران

  .يمآن هست يساحل هاي يستگاهز
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  »كبودان«و » اشك« هاي يرهپلنگ نر در جز مشاهده

 يـن ا ريـ اخ يها در سال: كند يخاطرنشان م يهاروم يردر رابطه با مشاهده پلنگ نر در جزا ياندر پا وي

مشـاهده شـد كـه احتمـال      يـز ن يشرق يجاناز نقاط حوضه از جمله منطقه سهند آذربا يگونه در برخ

 يهاروم ياچهدر يرارتباط جزا يقبل و برقرار يها در سال يهاروم ياچهشدن در با توجه به خشك رود يم

اشـك و   يـره خصوصـاً جز  يهاروم ياچهدر يرقالده پلنگ نر در جزا يكآن، حضور  يرامونپ يبا خشك

 يـت و امن يسـتگاه ز يطموجود در منطقه ثبت شود كه فعالً با توجه بـه شـرا   هاي ينكبودان توسط دورب

امـر بسـته    ظرانن صاحب يدگاهاما براساس د. گونه فراهم است ينا يحضور برا يطموجود شرا ييغذا

  .وجود دارد يزو خصوصاً شروع فصل زاد و ولد امكان ترك منطقه ن يطشرا ييربه تغ
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  2/03/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - است يساز نشاط اجتماع ينهزم يهاروم ياچهدر ياياح

  

 يـاي تحقـق اح : گفت يشرق  يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح يا دفتر منطقه يرمد -يرناا-تبريز

 يننگـ  يـن ا يهـا  باعث شده عالوه بر حضور دوبـاره پرنـدگان مهـاجر در تـاالب     يهاروم ياچهدر يفن

  .به جامعه به وجود آورد يو نشاط مضاعف يدام يران،ا اي يروزهف

اعـالم كـرد و    1271.85را  يـه اروم ياچهدر يروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، تراز كنون يساع خليل

مربع است كه نسبت به مـدت مشـابه سـال     يلومترك 3201.50هم اكنون  يهاروم ياچهوسعت در: افزود

  .شده است يشترمربع ب يلومترك 844گذشته 

 يـزان م يـن است كه ا يدهمتر مكعب رس يلياردم 5.09به  يزن ياچهآب موجود در در يزانم: ادامه داد وي

 4.04 يـزان بـه م  97مهر ماه سال  يت به ابتدامتر مكعب و نسب يلياردم 2.93نسبت به سال گذشته  يزن

  .دهد ينشان م يشمترمكعب افزا يلياردم

و  يصـنعت گردشـگر   ييموجب شكوفا ياچهدر ينبه ا يمجدد و بازگشت زندگ ياياح: گفت ساعي

توسـعه و رونـق    يبـه سـو   يپلـ  يـه اروم ياچـه در يـاي اح يشده و به عبـارت  يبه تبع آن رونق اقتصاد

  .ستدر استان ا يگردشگر

 يسـت ز يطمح يريتبدون توجه به مد يو رونق اقتصاد يدارتوسعه پا يكبه  يدنرس ينكها يانبا ب وي

مناطق  يعيطب هاي يتها و ظرف توجه به جاذبه ي،از مباحث صنعت گردشگر يكي: ندارد، افزود يارزش

  .دارد يقابل توجه هاي يتظرف شرقي يجانخصوص آذربا يناست كه در ا

در منطقـه   يـران شور ا ياچهدر ينتر بزرگ يهاروم ياچهوجود در ها يتظرف يناز ا يكي: ادامه داد ساعي

بوده و هـر   يفراوان هاي يتاهم يثبت شده و دارا يزكره ن يستغرب كشور است كه به عنوان ز شمال

  .پرندگان مهاجر است يزبانساله م
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: رونـق بودنـد، گفـت    يدارا يكـه زمـان   يهاروم ياچهدر يهبا اشاره به وجود بنادر مختلف در حاش وي

خواهـد   يدر كنار توسـعه گردشـگر   يجوامع محل ييبه بخش درآمدزا يا رونق دوباره ياچهدر ياياح

  .يدبخش

 يبـرا  يـا ستاد اح يزير با توجه به برنامه ياچهتراز در يشافزا يلبه دل ياخ يماه ها يط يگفته ساع به

ندگان مهاجر و حضور گردشگران مختلـف  آب از سدها در زمان مناسب، شاهد بازگشت پر يرهاساز

  .كرده است يجادرا در جامعه ا يدكه شور، نشاط و ام يمهست ياچهدر كنار در

هـزار و   يـك حد فاصـل   يديخورش 1372تا سال  1344از سال  يهاروم ياچهتراز در يرنا،گزارش ا به

آغاز شـد   ياچهتراز در يكاهش به بعد روند يختار ينبود، اما از ا يرمتر متغ 278هزار و  يكمتر تا  274

به ثبت  يهاروم ياچهمتر از تراز در 8متر و در مجموع  يسانت 40كاهش متوسط ساالنه  1393و تا سال 

  .يدرس

حوضـه در   يهـا  بـارش  يرنداشتن چشمگ ييرو با وجود تغ يهاروم ياچهطرح نجات در يباز تصو پس

همراه شـد كـه    يشاز روند گذشته با افزا يمالنسبت به تراز احت يهاروم ياچهچهار سال گذشته تراز در

  .است ياچهدر يتوضع يتو تثب ينشان دهنده توقف روند كاهش ينا

شمال غرب كشـور و   يآب ينهگنج ينا يايبه اح يدواريام يجار يمناسب سال آب يها واسطه بارش به

  .شده است يشترب) متر 1272( ياچهبازگشت به تراز واسط در يبرا يزيتحقق اهداف برنامه ر

ـ  (رامسر  يتبه عنوان سا 1354در سال  يهاروم درياچه از  1356ثبـت و در سـال   ) يالمللـ  ينتـاالب ب

  .اعالم شد يزجزو مناطق حفاظت شده ن يونسكو يسو

كشور  ياصل يزحوضه آبر 6از  يكي يلومترمربعك 876هزار و  51با مساحت  ياچهدر ينا يزآبر حوضه

  .است
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  28/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود  ينم بيني يشپ يترسال يآب يندهسال آ يبرا

  

 يـزي ر برنامـه  يـد خشك كشور همواره با يماقل يبرا كه ينبر ا يدبا تاك يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

ـ  يندهسال آ يمناسب است، برا يرانآب در ا يتدر حال حاضر وضع كه ينبا ا: گفت م،يداشته باش  يآب

  .شود ينم بيني يشپ يترسال

آب  يمشترك مهندسـ  يشدر هما - يرووزارت ن يمعاون آب و آبفا - زاده يقاسم تق يسنا،گزارش ا به

كشور مـا  : اظهار كرد يران،ا يمبا اشاره به اقل يانهژاپن و خاورم هاي يو فاضالب كشور و مركز همكار

آن  رصـد د 50و  خشـك  يمـه ن مان يندرصد از سرزم 60قرار دارد و  خشك يمهخشك و ن يماقل يكدر 

  .است يابانيب

 يـر دو حادثه بزرگ در دو سال اخ: رخ داد، اظهار كرد يرانكه در ا يرياخ هاي يبا اشاره به بارندگ وي

بـوده و   يـر سال اخ 50سال در  ينتر خشك 1397سال نخست آنكه . سال در كشور رخ داد 50بعد از 

از آن اسـت كـه    يموضوع حـاك  ينبوده است و ا يرسال اخ 50سال در  ينترتر يدوم آنكه سال جار

جـز   يمنـدار  يآماده شدن راه ينا يو برا يمآن آماده باش يبرا يددر حال رخ دادن است كه با ياتفاقات

  .يمكناستفاده  يگراناز تجربه و علم د كه ينا

پـرآب   يهـا  كه در سـال  يمنكته توجه داشته باش ينبه ا يدبا: ادامه داد يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

 يماز اندازه نگران نشـو  يشخشك هم ب يها و در سال يمو دست و دلباز استفاده نكن يمخوشحال نباش

  .يمكن يزير خشك برنامه يمهن يماقل يبرا يدبلكه با

در حوزه آب و فاضالب : گفت كنيم، ينم بيني يشرا پ يترسال يسال آب يبرا كه ينبر ا يدبا تاك زاده تقي

 ينـان كـه بـه آب قابـل اطم    ييشـهرها  يزانانجام شده است و م ياقدامات خوب يبعد از انقالب اسالم

  .يددرصد رس 100درصد به  75كردند از  يداپ يدسترس
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شـش   يـز ن يو در دولت فعل يددرصد رس 51درصد به  8.5فاضالب شهرها از  ينهمچن: ادامه داد وي

  .كردند يداپ يدسترس يناننفر در روستا به آب قابل اطم يليونم

 يعدد در اول انقـالب اسـالم   27آب از  هاي خانه يهتصف كه ينا يانبا ب يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

 يشعـدد افـزا   123بـه   از چهار يزفاضالب ن هاي خانه يهتصف: كرد، اظهار كرد يداپ يشعدد افزا 142به 

  .يمانجام دار يبرا ياديز يحال هنوز كارها ينكرد، با ا يداپ

  

  يرانو كارشناسان ا يرانمد يبرا يدوره آموزش 10 برگزاري

مصـرف و كـاهش هـدررفت شـركت آب و      يريتدفتـر مـد   يركلمد - يدزادهس يادامه مراسم عل در

ژاپـن و   هـاي  يو مركز همكار يرانا ينترك بمش هاي يهمكار 1392از سال  كه ينا يانبا ب -فاضالب 

 لغدر ژاپن برگزار شد و با يدوره آموزش 10: نامه آغاز شده است، اظهار كرد در قالب تفاهم يانهخاورم

  .و كارشناسان صنعت آب در آن شركت كردند يراننفر از مد 400بر 

 يهـا  دوره: مـؤثر بـود، گفـت    گييـافت  توسـعه  يممذكور در انتقال مفاه يها دوره كه ينبر ا يدبا تاك وي

برگـزار شـد و در ادامـه     يـره بحـران و غ  يريتآب، مد يفيتمذكور با موضوعات كاهش هدررفت، ك

 انيدر مقـاطع زمـ   يژاپنـ  يداسات ياتمشترك در سال گذشته مقرر شد با استفاده از تجرب هاي يهمكار

  .برگزار شود يراندر ا ييها مشخص دوره

 يانـه ژاپـن و خاورم  هاي يمركز همكار ييمعاون اجرا - يمراسم اوكازاك ينگزارش در ا يناساس ا بر

و تجـارت ژاپـن اسـت،     يـي وزارت اقتصـاد و دارا  يـت با حما يمركز يانهدفتر خاورم كه ينا يانبا ب -

 يانـرژ  توزار 2013و از سال  كند يم يتفعال يقاو شمال آفر يانهكشور خاورم 22مركز در  ينا: گفت

  .سازمان داشته است يندر ا ينقش بزرگ

نفر از متخصصان به ژاپن آمـده   20و  10 يبو آب به ترت يافتهباز هاي يانرژ ي ينهدر زم: ادامه داد وي
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  .گردانند يبازم يرانو دانش را به ا

  

  الگو شود يرانيانا يمصرف آب در ژاپن برا سرانه

: ساله دارنـد، اظهـار كـرد    90 يپلماسيو ژاپن روابط د يرانا كه ينا يانبا ب يرانژاپن در ا يرادامه سف در

كـه   يمقدار مصرف آب يدوارمام. كشور باالست ينو مقدار مصرف آب در ا ياتيح يرانمساله آب در ا

موضـوع   ينتحقق ا رايبتوانند ب يرانيانشود و ا يينهم تع يرانيا يك يشده برا يينتع يژاپن يك يبرا

  .بهره ببرند شود، يكه در ژاپن استفاده م هايي ياز تكنولوژ

از مشـكالت   يكـي : داشـته اسـت، ادامـه داد    يـادي آب مشكالت ز ي ژاپن در مسأله كه ينا يانبا ب وي

نـه چنـدان دور    يندهدر آ يدوارمراستا انجام شده و ام يندر ا هايي يزير هدررفته بود كه برنامه يها آب

  .يمهدررفته استفاده كن يها از آب يمبتوان
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     -يرزمينـي  اسـتراحت منـابع آب ز   ين بـرا راهكار مسئوال يدترينجد

28/03/1398  

  

  دهد يم يشجو را افزا اكسيدكربن يد يرزميني،ز يها از آب رويه يب برداشت

 يرزمينـي تراز آب ز ييراتتغ يروشن شده و بررس يرزمينيتراز آب ز يتغ خطر وضعكه چرا درحالي

 يماز ن يرزمينيافت سطح آب ز يدارا يمطالعات يها كه اغلب محدوده دهد ينشان م يرسال اخ 10 يط

شده  رائهراهكار ا يدترينجد ي،فاضالب با منابع آب هاي خانه يهپساب تصف يگزينيمتر هستند، جا 30تا 

  .منابع است يناستراحت ا يبرا

 50و صـنعت و حـدود    يدرصـد مصـارف خـانگ    60است كه حـدود   يآمارها حاك يسنا،گزارش ا به

متـر   يليـارد م 50سـاالنه   ينهمچنـ . شود يم ينتأم يرزمينيز يها توسط آب يدرصد مصارف كشاورز

سـال   50 يط. تاس يهاروم ياچهدر 10كه معادل حجم  شود يبرداشت م يرزمينيمكعب از منابع آب ز

كاسـته شـده    يرزمينـي آب ز يرمتر مكعب از ذخا يلياردم 130از  يشب يرزميني،آب ز نابعبرداشت از م

سـفره   يدناپـذير تجد يربرداشت از ذخا يبه معن يرزمينياست كه افت سطح آب ز يدر حال ينا. است

  .است يرزمينيآب ز

  

  يرزمينيافت سطح آب ز تبعات

ـ   هـا و تـاالب   مانند خشك شدن رودخانه يمخرب اييامدهپ يرزمينيسطح آب ز افت رفـتن   ينهـا، از ب

ها  در دشت يطوالن يها ها و شكاف فروچاله يجادا ين،گرد و خاك، نشست زم يشافزا ياهي،پوشش گ

در سال گـزارش   يمترسانت 36 يندر دشت ورام يننشست زم. به دنبال دارد يرزمينيو شور شدن آب ز

شـور شـدن    يـده پد. شده است يجادا يمتر 10فروچاله با ابعاد چند  25و در دشت كبودرآهنگ  شده
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  .وجود دارد يفالت مركز يها در دشت يژهو كشور و به يها در اغلب دشت يرزمينيآب ز

  

  مهم كشور يها افت آبخوان بررسي

 يمطالعـات  يهـا  كه اغلب محـدوده  دهد ينشان م يرسال اخ 10 يط يرزمينيتراز آب ز ييراتتغ بررسي

ـ   يانگينها م محدوده تر يشگرچه در ب. هستند يرزمينيافت سطح آب ز يدارا  يمافت ساالنه كمتـر از ن

از  يشب تاف يمصارف دارند، عمدتاً دارا يندر تأم يمهم كشور كه نقش مهم يها متر است اما آبخوان

جملـه   كـرج از  -و تهـران  يشـابور مانند مشهد، رفسـنجان، بـم، ن   ييها آبخوان. متر در سال هستند يمن

  .متر هستند يكمتر تا  يمن ينب يانهها با افت سال آبخوان ينتر مهم

تربـت  -يمـان كبودرآهنگ، زرند و نر ين،هشتگرد، ورام ين،دهگالن، ساوه، قزو -قروه يها محدوده در

در تعـداد  . متر در سال است يكاز  يشب يرزمينيافت سطح آب ز يانگيناست و م تر يمجام وضع وخ

در  اهـ  آبخوان يناز دو متر در سال وجود دارد كه ا يشافت سطح ب يزكشور ن يها ناز آبخوا يمحدود

  .اند و كنگاور واقع شده يرازيش يدامنه، هومند آبسرد، كرد يها محدوده

ارسـنجان واقـع در اسـتان فـارس      يمربوط به محدوده مطالعات يرزمينيافت سطح آب ز ترين يشب اما

 10 يمنطقه طـ  يندر واقع در ا. داشته است يرزمينيمتر افت آب ز 3.4طور متوسط ساالنه  است كه به

 هـاي  ودهاز محد يرفته است البته در تعداد اندك يينمتر پا 30از  يشب يرزمينيسال گذشته سطح آب ز

را در  يرزمينـي اگر فقط افت سـطح آب ز . شود يمشاهده م يزن يرزمينيباال آمدن سطح آب ز يمطالعات

 يهـا  اسـت و بعـد از آن آبخـوان    يطشـرا  ينبدتر يسنجان در استان فارس داراآبخوان ار يريمنظر بگ

در اسـتان   كنگـاور در استان هرمزگان و  يرازيش يدامنه، هومند آبسرد واقع در شهرستان دماوند، كرد

  .كرمانشاه قرار دارند

  



100  

  يست؟چ يدجد راهكار

باورنـد   يـن ، مسؤوالن بـر ا روشن شده است يرزمينيمنابع آب ز يمكه زنگ خطر اوضاع وخ يحال در

 يـر روش هم به منابع آب ز ينشود تا به ا يمنابع آب يگزينجا يدفاضالب با هاي خانه يهكه پساب تصف

 - ينعزالـد  يبه گفته مرتضـ . شود يريجلوگ يسطح يها و هم از برداشت آب يماستراحت ده ينيزم

 يهـا  مترمكعـب از آب  نيليـو م 300تهـران سـاالنه    يشـهردار  -شركت فاضـالب تهـران    يرعاملمد

 يرزمينـي برداشت آب از منـابع ز  يزانم ينكه در صورت استفاده از پساب، ا كند يبرداشت م يرزمينيز

  .كاسته خواهد شد

 يگزينمترمكعـب جـا   يليـون م 15فاضالب جنوب تهران ساالنه حـدود   خانه يهتصف يپساب خروج از

مترمكعـب بـه    يليونم 16هد شد و حدود خوا يندشت ورام يكشاورز ياستفاده از آب سد ماملو برا

 يـاري شهرك اكباتـان بـه آب   يمحل خانه يهو پساب تصف يابد ينفت جنوب تهران اختصاص م يشگاهپاال

و پـارك   يالدشـهرك غـرب بـه بـرج مـ      خانه يهو پساب تصف يشهردار يمناطق سه و دو سبز يفضا

ـ  يدشـهرك شـه   خانـه  يهدر تصـف . اسـت  يافتهاختصاص  يسانپرد  يليـون سـاالنه حـدود دو م   يمحالت

  .شود يواگذار م يبه مجموعه شهردار يگرمترمكعب د يليونمترمكعب پساب به شهرك و دو م

 بيني يشهزار نفر پ 400و  يليونم 11معادل  يتيجمع يگزارش، طرح فاضالب تهران برا يناساس ا بر

خـش سـاخت   و در ب يزيكـي ف يشرفتدرصد پ 75شده است و در حال حاضر در بخش شبكه حدود 

داشـته   يزيكيف يشرفتدرصد پ 65طرح  يندارد كه در مجموع ا يشرفتدرصد پ 43حدود  خانه يهتصف

پوشـش قـرار    يـر هزار نفـر را ز  300و  يليونخانه فاضالب جنوب تهران در حاضر سه م هيتصف. است

هزار  300است كه حدود  يمحل خانه يهپنج تصف يداده است و عالوه بر آن تهران در حال حاضر دارا

  .دهد يپوشش قرار م يرنفر را ز
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  28/03/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - هستند يتنش آب يرنفر درگ يليونم 23حدود 

  

ـ   يرنفر درگ ليونيم 23حدود  كه ينا يانبا ب يرووزارت ن يآب و آبفا معاون : هسـتند، گفـت   يتـنش آب

 يسه سال بودجه از صندوق توسعه ملـ  يشهر ط 80تا  70به حدود  يرسان آب يدالر برا يليونم 100

  .است يافتهاختصاص 

آب و فاضـالب   يمشـترك مهندسـ   يشهمـا  يهامروز در حاش يخامس زاده يقاسم تق يسنا،گزارش ا به

دو  يرسان در مورد آب كه ينا ياندر جمع خبرنگاران با ب يانهژاپن و خاورم هاي يكشور و مركز همكار

ـ   يـن پاسـخ ا  ير؟خ يا يمدار يآب مشكل يناز نظر تأم ياآ: موضوع مطرح است، اظهار كرد  رايسـوال ب

  .است يرامسال خ

 يـن ا يناسـت كـه تـأم    يـاز مورد ن يالتيآب تسه ينتأم ياست كه برا ينا يگرموضوع د: ادامه داد وي

كـه   ييهـا  در سـال  يـد مشـكالت با  ينشهر با مشكل مواجه است كه ا 200در حداقل  هنوز يالتتسه

  .مناسب است حل شود يتظرف

امـا  : گفـت  يم،نـدار  يآب مشكل ينامسال از نظر تأم كه ينبر ا يدبا تاك يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

  .مواجه باشد يالتنداشته باشد و با مشك يرهو غ يكش منبع، لوله يممكن است شهر يرسان آب يبرا

  

  هستند يتنش آب يرنفر درگ يليونم 23 حدود

 يدر روستا هنوز مشكالت: كمتر است، ادامه داد يمشكالت در آب شهر كه ينا يانبا ب يخامس زاده تقي

  .يممشكل ندار ييجا يچگفت در ه توان يوجود دارد و نم

در نظر گرفتـه شـده اسـت،     يرسان موضوع آب يبرا يكه از صندوق توسعه مل يبا اشاره به منابع وي

  .اعتبارات به حل مشكالت كمك كند ينكرد كه ا يدوارياظهار ام
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ـ  يها شبكه توان يم يافته يصكه تخص يمنابع ينبا ا: ادامه داد يرووزارت ن يآب و آبفا معاون  70 يآب

را  شـهر مشـكالت خـود    200از  يشاست كه ب يدر حال ينكرد ا يو نوساز يشهر را بازساز 80 يال

  .دارند

بـه   يـد تـنش با  يـن ا: هستند، افـزود  يتنش آب يرنفر در كشور درگ يليونم 23حدود  كه ينا يانبا ب وي

برنامـه سـه    يـك در  يمبتـوان  يدواريمدر نظر گرفته شده و ام يالبته اعتبارات خوب. برطرف شود يجتدر

 يافتـه  يصآن تخصـ  يـالي دالر است كه معادل ر يليونم 100بودجه  يزانم. يمساله مشكالت را حل كن

  .است

  

  درصد مشتركان آب كشور پرمصرف هستند 10

درصد مشـتركان آب كشـور پرمصـرف هسـتند، در مـورد       10 كه ينا ياندر ادامه با ب يخامس زاده تقي

هاست و رفتار مـردم   مصرف به نفع كم يارمصوبه بس ينا: مصوبه دولت در مورد تعرفه آب، اظهار كرد

  .شود يم ييجو صرفه يزاناعث چه منشان خواهد داد كه ب
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     -يرزمينـي  اسـتراحت منـابع آب ز   يراهكار مسئوالن بـرا  يدترينجد

28/03/1398  

  

  دهد يم يشجو را افزا اكسيدكربن يد رزميني،يز يها از آب رويه يب برداشت

 يرزمينـي تراز آب ز ييراتتغ يروشن شده و بررس يرزمينيتراز آب ز يتكه چراغ خطر وضع درحالي

 يماز ن يرزمينيافت سطح آب ز يدارا يمطالعات يها كه اغلب محدوده دهد ينشان م يرسال اخ 10 يط

شده  رائهراهكار ا يدترينجد ي،فاضالب با منابع آب ايه خانه يهپساب تصف يگزينيمتر هستند، جا 30تا 

  .منابع است يناستراحت ا يبرا

 50و صـنعت و حـدود    يدرصـد مصـارف خـانگ    60است كه حـدود   يآمارها حاك يسنا،گزارش ا به

متـر   يليـارد م 50سـاالنه   ينهمچنـ . شود يم ينتأم يرزمينيز يها توسط آب يدرصد مصارف كشاورز

سـال   50 يط. است يهاروم ياچهدر 10كه معادل حجم  شود يبرداشت م يرزمينيمكعب از منابع آب ز

كاسـته شـده    يرزمينـي آب ز يرمتر مكعب از ذخا يلياردم 130از  يشب يرزميني،آب ز نابعبرداشت از م

سـفره   يدناپـذير تجد يربرداشت از ذخا يبه معن يرزمينياست كه افت سطح آب ز يدر حال ينا. است

  .است يرزمينيآب ز

  

  يرزمينيافت سطح آب ز تبعات

ـ   هـا و تـاالب   مانند خشك شدن رودخانه يمخرب يامدهايپ يرزمينيسطح آب ز افت رفـتن   ينهـا، از ب

ها  در دشت يطوالن يها ها و شكاف فروچاله يجادا ين،گرد و خاك، نشست زم يشافزا ياهي،پوشش گ

در سال گـزارش   يمترسانت 36 يندر دشت ورام يننشست زم. به دنبال دارد يرزمينيو شور شدن آب ز

شـور شـدن    يـده پد. شده است يجادا يمتر 10فروچاله با ابعاد چند  25و در دشت كبودرآهنگ  شده
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  .وجود دارد يفالت مركز يها در دشت يژهو كشور و به يها در اغلب دشت يرزمينيآب ز

  

  مهم كشور يها افت آبخوان بررسي

 يمطالعـات  يهـا  كه اغلب محـدوده  دهد ينشان م يرسال اخ 10 يط يرزمينيتراز آب ز ييراتتغ بررسي

ـ   يانگينها م محدوده تر يشگرچه در ب. هستند يرزمينيافت سطح آب ز يدارا  يمافت ساالنه كمتـر از ن

از  يشب تاف يمصارف دارند، عمدتاً دارا يندر تأم يمهم كشور كه نقش مهم يها متر است اما آبخوان

كـرج از جملـه    -و تهـران  يشـابور مانند مشهد، رفسـنجان، بـم، ن   ييها آبخوان. متر در سال هستند يمن

  .متر هستند يكمتر تا  يمن ينب يانهها با افت سال آبخوان ينتر مهم

تربـت  -يمـان كبودرآهنگ، زرند و نر ين،هشتگرد، ورام ين،دهگالن، ساوه، قزو -قروه يها محدوده در

در تعـداد  . متر در سال است يكاز  يشب ينييرزمافت سطح آب ز يانگيناست و م تر يمجام وضع وخ

در  اهـ  آبخوان يناز دو متر در سال وجود دارد كه ا يشافت سطح ب يزكشور ن يها از آبخوان يمحدود

  .اند و كنگاور واقع شده يرازيش يدامنه، هومند آبسرد، كرد يها محدوده

جان واقـع در اسـتان فـارس    ارسـن  يمربوط به محدوده مطالعات يرزمينيافت سطح آب ز ترين يشب اما

 10 يمنطقه طـ  يندر واقع در ا. داشته است يرزمينيمتر افت آب ز 3.4طور متوسط ساالنه  است كه به

 هـاي  ودهاز محد يرفته است البته در تعداد اندك يينمتر پا 30از  يشب يرزمينيسال گذشته سطح آب ز

را در  يرزمينـي اگر فقط افت سـطح آب ز . شود يمشاهده م يزن يرزمينيباال آمدن سطح آب ز يمطالعات

 يهـا  اسـت و بعـد از آن آبخـوان    يطشـرا  ينبدتر يآبخوان ارسنجان در استان فارس دارا يريمنظر بگ

در اسـتان   كنگـاور در استان هرمزگان و  يرازيش يدامنه، هومند آبسرد واقع در شهرستان دماوند، كرد

  .كرمانشاه قرار دارند
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باورنـد   يـن روشن شده است، مسؤوالن بـر ا  يرزمينيمنابع آب ز يمكه زنگ خطر اوضاع وخ يحال در

 يـر روش هم به منابع آب ز ينشود تا به ا يمنابع آب يگزينجا يدفاضالب با هاي خانه يهكه پساب تصف

 - ينعزالـد  يبه گفته مرتضـ . شود يريجلوگ يسطح يها و هم از برداشت آب يماستراحت ده ينيزم

 يهـا  مترمكعـب از آب  يليـون م 300تهـران سـاالنه    يشـهردار  -شركت فاضـالب تهـران    امليرعمد

 يرزمينـي برداشت آب از منـابع ز  يزانم ينكه در صورت استفاده از پساب، ا كند يبرداشت م يرزمينيز

  .كاسته خواهد شد

 زينيگمترمكعـب جـا   يليـون م 15فاضالب جنوب تهران ساالنه حـدود   خانه يهتصف يپساب خروج از

مترمكعـب بـه    يليونم 16خواهد شد و حدود  يندشت ورام يكشاورز ياستفاده از آب سد ماملو برا

 يـاري شهرك اكباتـان بـه آب   يمحل خانه يهو پساب تصف يابد ينفت جنوب تهران اختصاص م يشگاهپاال

و پـارك   يالدشـهرك غـرب بـه بـرج مـ      خانه يهو پساب تصف يشهردار يمناطق سه و دو سبز يفضا

ـ  يدشـهرك شـه   خانـه  يهدر تصـف . اسـت  يافتهاختصاص  يسانپرد  يليـون سـاالنه حـدود دو م   يمحالت

  .شود يواگذار م يبه مجموعه شهردار يگرمترمكعب د يليونمترمكعب پساب به شهرك و دو م

 بيني يشهزار نفر پ 400و  يليونم 11معادل  يتيجمع يگزارش، طرح فاضالب تهران برا يناساس ا بر

و در بخـش سـاخت    يزيكـي ف يشرفتدرصد پ 75حال حاضر در بخش شبكه حدود شده است و در 

داشـته   يزيكيف يشرفتدرصد پ 65طرح  يندارد كه در مجموع ا يشرفتدرصد پ 43حدود  خانه يهتصف

پوشـش قـرار    يـر هزار نفـر را ز  300و  يليونخانه فاضالب جنوب تهران در حاضر سه م هيتصف. است

هزار  300است كه حدود  يمحل خانه يهپنج تصف يان در حال حاضر داراداده است و عالوه بر آن تهر

  .دهد يپوشش قرار م يرنفر را ز
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خبرگـزاري ايســنا مــورخ   - شــدن يابـاني كشــور در معــرض ب يهكتــار از اراضـ  يليـون م 100

28/03/1398  

  

در هـر دهـه    يـران ا: گفت يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

كشـور در   يهكتـار از اراضـ   يليـون م 100رفته است و حـدود   يششدن پ يابانيبه سمت ب يليمترم 65

  .شدن قرار دارند يابانيمعرض ب

 يدرصـد از اراضـ   44جهـان و   يتسوم جمع يك ينكها يانبا ب يسناا در گفت و گو با يشهباز خسرو

كمربند خشك جهان قرار گرفتـه و   يكشور ما رو: در مناطق خشك قرار دارند، اظهار كرد يادن يزراع

تا  دوحدود  يراندر ا يرتبخ يزانم يناست همچن يادن يها سوم متوسط بارش يكها در آن  بارش يزانم

كشـور مـا را نشـان     پذيري يبو آس يدو عامل خود شكنندگ يناست و ا يادر دن يرتبخ يزانسه برابر م

  .دهد يم

  

  شود؟ يگفته م يابانكدام مناطق ب به

زوال  هـاي  يسـتم بـه اكوس  يابانب زدايي، يابانب المللي ينب يونكنوانس يفبر اساس تعر: ادامه داد شهبازي

خود را  يولوژيكب يدتول يلپتانس يانسان هاي يتعالو ف يمياقل ييراتتغ يلكه به دل شود يگفته م اي يافته

  .در حال از دست دادن است يااز دست داده است 

  

  اند شده يابانبه ب يلكشور تبد يهزار هكتار از اراض 500و  يليونم 32

 ي،بـاد  يشكشور ما بر اثـر فرسـا   يهكتار از اراض يليونم 100در مجموع حدود  ينكهبا اشاره به ا وي

بر : كرد يحشدن قرار دارند، تصر يابانيخاك در معرض ب يمياييش يزيكي،ف يبو تخر اييز يشور ي،آب
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هكتار از  رهزا 500و  يليونم 32در حال حاضر  يزداريها، مراتع و آبخ اساس مطالعات سازمان جنگل

شـور و نمكزارهـا    ياراضـ  ي،ا ماسـه  يهـا  تپـه  ير،اند و در قالب كو شده يابانبه ب يلكشور تبد ياراض

  .شوند يشناخته م

ـ  ينكـه ا يانبا ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون  20از  يشب

 7.7مقـدار   يـن از ا: قرار دارند، گفت يباد يشاستان تحت فرسا 22كشور در  يهكتار از اراض يليونم

و  يسـتان س هـاي  منـاطق در اسـتان   يـن ا. هسـتند  يباد يشفرسا يبحران يها هكتار جزو كانون يليونم

 ي،خراسـان جنـوب   ي،خوزسـتان، خراسـان رضـو    يـالم، ا ي،بلوچستان، سمنان، كرمان، اصفهان، مركـز 

  .قرار دارند …و يخراسان شمال

  

  رفته است يششدن پ يابانيبه سمت ب يليمترم 65در هر دهه  ايران

خشـك كشـور بـه     يهـا  عرصـه  يلدر تبد يعيو طب يدو عامل انسان ينكهدر ادامه با اشاره به ا شهبازي

در هـر   يـر، سـال اخ  49 يط يمپژوهشكده هوا اقل يها بر اساس پژوهش: نقش دارند، اظهار كرد يابانب

 54 يزر نيدر هر دهه تبخ يناست همچن يافتهها در كشور كاهش  بارش يزاناز م يليمترم 11دهه حدود 

 يـدا پ يشافـزا  يگراددرجه سانت 0.4 يزسال ن 10و درجه حرارت در كشور در هر  يافته يشافزا يليمترم

  .رفته است يششدن پ يابانيبه سمت خشك و ب يليمترم 65در هر دهه  يراندر مجموع ا. كرده است

  

  است يدر هشت دشت كشور در حالت فوق بحران يرزمينيآب ز هاي سفره

ما بـه   يبا اشاره به وابستگ رييزداها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

دارنـد و در   يمنف يالندشت كشور ب 335در  يرزمينيآب ز يها سفره: كرد يحتصر يرزمينيمنابع آب ز

ـ ب يبـرا  يموارد زنگ خطـر  ينا يتمام. است يهشت دشت كشور در حالت فوق بحران شـدن   يانياب
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  .كشور است

كشور  يشدن اراض يابانياز جمله عوامل ب يزن در كشور ها يو پراكنش نامنظم بارندگ يزانم: افزود وي

سـاعت بـدون وقفـه     13 ينقطـه طـ   يـك مشاهده شـد كـه در    يراخ هاي يمثال در بارندگ يبرا. است

  .است ها ينشان دهنده پراكنش نامنظم بارندگ ينكه ا يمداشت يبارندگ

  

  يست؟چ زايي يابانمؤثر در ب يانسان عوامل

ـ : شدن كشور گفت يابانيمؤثر بر ب يمل انساندر ادامه با اشاره به عوا شهبازي  يـت ظرف يننبود تعادل ب

. مراتع در كشور دام وجـود دارد  يتدر حال حاضر دو برابر ظرف. عوامل است يناز ا يكيمراتع و دام 

 زايـي  ياباندر ب ناز برداشت معاد يناش يبو تخر ياراض يكاربر ييرها، تغ جنگل ينابود يگراز طرف د

  .مؤثر هستند

 زدايـي  يابـان ب ينكها يانبا ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ اونمع

 1373در سـال   زايـي  يابـان مقابلـه بـا ب   يونكنوانس: كرد يحتصر يست،دو دستگاه در كشور ن يا يككار 

 يـز ن زدايـي  يابـان از ب يهدف اصـل . يوستپ يونكنوانس ينبه ا 1375در سال  يرانشد و كشور ا يلتشك

  .است يستماكوس يداريجامعه و پا ييغذا يتامن ينتأم

  

  و بلوچستان يستانگرد و غبار در س يدهو كنترل پد يابانسند جامع مقابله با ب تدوين

 يا مـاهواره  يرگرد و غبار در كشور با استفاده از تصاو يها كانون ييدر ادامه با اشاره به شناسا شهبازي

 يسـتان س يهـا  گرد و غبار در دشت يدهو كنترل پد يابانحاضر سند جامع مقابله با ب در حال: اظهاركرد

  .شده است ينو بلوچستان تدو
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  شود ينم يپاش مالچ يستيز يطمناطق حفاظت شده مح در

مقابلـه بـا    يبرا يپاش مالچ ياتكشور عمل يابانيب يهزار هكتار از اراض 25تاكنون در  ينكها يانبا ب وي

كه در آن منطقه شـن روان   شود يانجام م يفقط در مناطق يپاش مالچ: انجام شده است، گفت زايي يابانب

و  يـت شـن روان را تثب  اشـي پ ما ابتدا با مالچ ينبنابرا يستن ياهيوجود دارد و امكان استقرار پوشش گ

تاندارد است و اس يابانيمالچ استفاده شده در مناطق ب. كنيم يم يكار و نهال يپس از آن اقدام به بذركار

  .كرده است ييدتأ يستآن را سازمان استاندارد و سازمان حفاظت ز

اقـدام بـه    يستز يطاز مناطق حفاظت شده مح يك يچها در ه سازمان جنگل ينكهبر ا يدبا تاك شهبازي

هـا   مكاتبه كرده و بـه آن  يستز يطبا سازمان حفاظت مح يراًاخ: اظهاركرد كند، ينم يپاش مالچ ياتعمل

  .كنندما مشخص  يشود را دوباره برا يپاش ها مالچ در آن يدكه نبا ينقاط يما م كردهاعال

كـه   يدر منـاطق  يـزداري ها، مراتـع و آبخ  سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،گفته معاون آبخ به

 تميسصورت گرفته، مشاهده شده كه اكوس يو بذركار يكار شده و پس از آن اقدامات نهال يپاش مالچ

شده بودند پس  گرن ياهس يپاش مالچ يلكه به دل ياهانيگ ينكرده است همچن يدامنطقه ارتقا پ يجانور

هزار و  72حدود  يزدر حال حاضر ن. خود بازگشتند يعيبه رنگ طب يدجد يها برگ يشبا رو ياز مدت

  .هستند يپاش مالچ ياتعمل يازمندكشور ن يهكتار از اراض 429

در كشور اسـت،   زايي يابانمقابله با ب يها از راه يگرد يكي يكار نهال ينكهاشاره به ادر ادامه با  شهبازي

گونه مقاوم بـه   38در سطح كشور انجام و از  يكار هكتار نهال يليونم 2.2تا سال گذشته : كرد يحتصر

  .از جمله سرو، گز، تاغ، كهور و كُنار استفاده شده است يخشكسال

  

  زدايي يابانب يبرا» كهور«م مهاج ياهاستفاده از گ علت

 شـود،  يگونه مهـاجم در كشـور مـ    يككه به كاشت كهور به عنوان  يبا اشاره به انتقادات ينهمچن وي
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 يـاه باال اسـت كـه گ   يخاك به قدر PHو  ECكه  شود يكاشته م يدرخت كهور در مناطق: اظهار كرد

خاك  رد يقدر كهور به يشهر گويند يم يبرخ ينكند همچن يدادر آن منطقه استقرار پ تواند ينم يگريد

 يـن از ا يـه همجوار خود اجازه تغذ ياهاستفاده كند و به گ يرزمينيز يها از آب تواند يكه م كند ينفوذ م

 كرد ياقدام به كاشت درخت كهور م يزراع ياراض يهها در حاش اگر سازمان جنگل. را ندهد يمنابع آب

 يچكه به هـ  شود يكاشته م اييزاره و شوره يابانير مناطق بادعا ممكن بود درست باشد اما كهور د ينا

 يـك هـا و مراتـع بـه عنـوان      جنگـل  يقاتمؤسسه تحق. يستدر آن منطقه ن يگريد ياهيعنوان گونه گ

در آن وجـود   يگـري د يـاه كه امكـان كاشـت گ   يابانيكاشت درخت كهور در مناطق ب يزن يمرجع علم

  .كرده است ييدندارد را تأ

 4.7 ينكـه ا يانبا ب ياندر پا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب اري،يزدآبخ معاون

 يكـرد از رو يبخش: كشور انجام شده است، گفت يابانيب يدر اراض يو بذرپاش يهكتار بذركار يليونم

 يخصوصـ و بخـش   ايياناستفاده از مشاركت مـردم، روسـت   زايي يابانمقابله با ب يها برا سازمان جنگل

  .است
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روزنامــه ســبزينه مــورخ  -يابــاني شــدن كشــور در معــرض ب يهكتــار از اراضــ يليــونم 100

29/03/1398  

  

در هـر دهـه    يـران ا: گفت يزدارياتع و آبخها، مر سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

كشـور در   يهكتـار از اراضـ   يليـون م 100رفته است و حـدود   يشپ شدن يابانيبه سمت ب متر يليم 65

  .شدن قرار دارند يابانيمعرض ب

 44جهـان و   يـت سـوم جمع  يـك  كـه  يـن ا يانبا ب يخسرو شهباز يسنا،به نقل از ا »ينهسبز«گزارش  به

كمربنـد خشـك    يكشـور مـا رو  : در مناطق خشك قرار دارند، اظهار كرد يادن يزراع يدرصد از اراض

ر يـ تبخ يزانم ينهمچن. است يادن يها سوم متوسط بارش يكها در آن  بارش يزانجهان قرار گرفته و م

و  يدو عامـل خـود شـكنندگ    يـن اسـت و ا  يـا در دن يـر تبخ يـزان حـدود دو تـا سـه برابـر م     يراندر ا

  .دهد ينشان مكشور ما را  پذيري يبآس

   

  شود؟ يگفته م يابانكدام مناطق ب به

زوال  هـاي  يسـتم بـه اكوس  يابانب زدايي، يابانب المللي ينب يونكنوانس يفبر اساس تعر: ادامه داد شهبازي

خود را  يولوژيكب يدتول يلپتانس يانسان هاي يتو فعال يمياقل ييراتتغ يلكه به دل شود يگفته م اي يافته

  .در حال از دست دادن است يااز دست داده 

   

  اند شده يابانبه ب يلكشور تبد يهزار هكتار از اراض 500و  يليونم 32

ـ  ي،باد يشكشور ما بر اثر فرسا يهكتار از اراض يليونم 100در مجموع حدود  كه ينبا اشاره به ا وي  ي،آب

بـر اسـاس   : كرد يحتصرقرار دارد،  شدن يابانيخاك در معرض ب يمياييو ش يزيكيف يبو تخر زايي يشور
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 يهكتـار از اراضـ   ارهـز  500و  يليـون م 32در حال حاضر  يزداريها، مراتع و آبخ مطالعات سازمان جنگل

  .شوند يشور و نمكزارها شناخته م ياراض ي،ا ماسه يها تپه ير،اند و در قالب كو شده يابانبه ب يلكشور تبد

ـ  كـه  ينا يانبا ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون  20از  يشب

 7/7مقـدار   يـن از ا: قرار دارند، گفت يباد يشاستان تحت فرسا 22كشور در  يهكتار از اراض يليونم

و  يسـتان س هـاي  منـاطق در اسـتان   يـن ا. هسـتند  يباد يشفرسا يبحران يها هكتار جزو كانون يليونم

 ي،خراسـان جنـوب   ي،خوزسـتان، خراسـان رضـو    يـالم، ا ي،كـز بلوچستان، سمنان، كرمان، اصفهان، مر

  .قرار دارند... و يخراسان شمال

خشـك كشـور بـه     يهـا  عرصه يلدر تبد يعيو طب يدو عامل انسان كه يندر ادامه با اشاره به ا شهبازي

در هـر   يـر، سـال اخ  49 يط يمپژوهشكده هوا اقل يها بر اساس پژوهش: نقش دارند، اظهار كرد يابانب

 يـز ن خيـر در هر دهـه تب  ينهمچن. ها در كشور كاسته شده است بارش يزاناز م متر يليم 11ه حدود ده

 يداپ يشافزا گراد يدرجه سانت 4/0سال  10و درجه حرارت در كشور در هر  يافته يشافزا متر يليم 54

  .هرفت يشپ شدن يابانيبه سمت خشك و ب متر يليم 65در هر دهه  يراندر مجموع ا. كرده است

   

  است يدشت كشور در حالت فوق بحران 8در  يرزمينيآب ز هاي سفره

ما بـه منـابع    يبا اشاره به وابستگ يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

ـ   335در  يرزمينيآب ز يها سفره: كرد يحتصر يرزمينيآب ز دارنـد و در هشـت    يمنفـ  يالندشت كشـور ب

  .كشور است شدن يبانياب يبرا يموارد زنگ خطر ينا ياست و تمام يكشور در حالت فوق بحراندشت 

كشـور   ياراض شدن يابانياز جمله عوامل ب يزدر كشور ن ها يو پراكنش نامنظم بارندگ يزانم: افزود وي

سـاعت بـدون وقفـه     13 ينقطـه طـ   يـك مشاهده شـد كـه در    يراخ هاي يمثال در بارندگ يبرا. است

  است ها يدهنده پراكنش نامنظم بارندگ نشان ينكه ا يمداشت يرندگبا


