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 - هـا ادامـه دارد   احـداث  يبـازنگر / تومـان  يليـارد م 30 يمـت آب به ق يها و فروش چاه يدخر

  01/04/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

تـا مشـكالت    كنـيم  يبازار آب تالش مـ  يجادبا ا ينكهدر امور آب و آبفا با اشاره به ا يرون يروز معاون

 يها چاه يدر بلوچستان برخ يژهها به و از استان يدر برخ: گفت يابد،كاهش  يرزمينيز يها حوزه آب

مشـكالت عـدم    يمنتـوا  يبـازار آب مـ   يجادبا ا ينبنابرا شود، يو فروش م يدتومان خر يلياردم 30آب 

  .يمكشاورزان را كاهش ده ياستفاده از آب توسط برخ

  ها ادامه دارد احداث يبازنگر/ تومان يلياردم 30 يمتآب به ق يها و فروش چاه خريد

 ينشست خبـر  يناولامروز در  يخامس زاده يفارس، قاسم تق يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 808در حـال حاضـر    ينكهدر مصرف آن انجام شد، با اشاره به ا ييجو خود كه به مناسبت هفته صرفه

و  دهسـتن  يرمجـاز تعداد غ ينهزار حلقه چاه از ا 320: هزار حلقه چاه در كل كشور وجود دارد، گفت

آب بـه صـورت    برداشـت  ينمترمكعـب اسـت؛ بنـابرا    يليـارد م 49كل برداشت آب به صورت مجـاز  

  .مترمكعب است يلياردم 7.3در حال حاضر  يرمجازغ

برداشـت آب صـورت    يبـردار  از پروانه بهـره  يشترمجاز ب يها در حوزه چاه ينكهبا اشاره به ا خامسي

پـس   يرنـد، در خطـر قـرار گ   يرزمينيها و منابع ز ها باعث شده تا آبخوان برداشت ينا: گفت گيرد، يم

  .يمكن يفتكل يينرا تع يرمجازغ يها ها و چاه است كه برداشت نيها ما ا از برنامه يكي

 يرمجـاز هزار حلقـه چـاه غ   320هزار حلقه چاه از  220: در امور آب و آبفا ادامه داد يرون يروز معاون

 يـد دارنـد و با  ييهزار حلقه چاه برداشت بـاال  97ندارند، اما  ياديمتر هستند و برداشت آب ز 20 يرز

  .نيمك تكليف يينها را تع چاه ينو ا يمده ييررا تغ يرمجازغ يها اهروش برخورد با چ

بـازار   يجادبا ا: گفت يم،مصرف بگذار كم يرمجازغ يها چاه يتمركز خود را رو يدنبا ينكها يانبا ب وي
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  . وفصل كرد مسائل را حل ينتمام ا توان يآن م يانداز آب و راه

در : آن گفـت  يانـداز  بـازار آب و راه  ياتمورد جزئ سوال خبرنگار فارس در يندر پاسخ به ا خامسي

 يبـردار  كه پروانه بهره                                                             تصور ينبا ا                                                          يبردار داشتن پروانه بهره رغم يعل از كشاورزان  يبرخ                                                                                                          حال حاضر 

بـازار آب   يجادپس با ا شوند، يم يكشاورز هاي يناقدام به رها كردن آب در زم ينرود، حت ينآنها از ب

  .يمشرب استفاده كن آب يو از چاه او برا يداريكشاورز آب را خر يكاز  توانيم يم

 ينـه زم يندر ا يدپس با كند، يكشاورزان م يشتكار كمك به مع يندرواقع ا: ادامه داد يخامس زاده تقي

  .بازار آب است يانداز و راه يجادروش آن ا ينبرخورد نكرد كه بهتر يسيگفتگو كرد و با مردم پل

 يهـا  از مشـكالت در حـوزه آب   يا هشود، بخـش عمـد   يانداز اگر بازار آب راه ينكهبر ا يدبا تاك وي

از  يبعضـ  يسـتان ها بـه خصـوص س   استان ينبود آب در برخ يلبه دل: گفت يابد، يكاهش م يرزمينيز

  .شود يو فروش م يدتومان خر يلياردم 30 يمتها به ق چاه

گذشـته   يهـا  در سال يدر امور آب و آبفا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه پرس يرون يروز معاون

سدها صورت  يندر خصوص ا يبازنگر ياسدها متوقف و  يقرار شد ساخت برخ يخشكسال يلدل به

 يـر خ يـا  يافـت سدها كاهش خواهد  يارتفاع برخ ياو آ يابدادامه  يبازنگر ينقرار است كه ا ياآ يرد،گ

 در دسـتوركار  يزباشد را ن يدارتفاع سدها شا يسدها  كه شامل كاهش حت يبازنگر يرووزارت ن: گفت

  .خود دارد
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  01/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - شود يم يلتشك "بانك آب"و  "بازار آب"

  

ا از آنكـه آب ر  يتـوان بـه جـا    يمـ : گفـت  يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزيدفتر برنامه ر مديركل

صـنعت   يـا و بـه مصـرف شـرب     يمفارس انتقـال داد، آب را از كشـاورز بخـر    يجخل ياعمان  يايدر

  .يماختصاص ده

  
  

كـالن آب و   يـزي دفتر برنامه ر يركلمد يتراب يقهصد يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

در كشـور خبـر داد و    "ببانـك آ "و  "بازار آب" يانداز در جمع خبرنگاران از راه يرووزارت ن يآبفا

و  يمدار يمصرف آب را در بخش كشاورز يزانم يشترينمختلف كشور، ب يزآبر يدر حوضه ها: گفت

  .يابد يم يشآب، افزا يشترب ينبه تأم يازن يت،جمع يشبا افزا يزدر صنعت و شرب ن
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اسـت   ييهكارهارا يا،انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از در يشتر،آب ب ينتأم يبرا: افزود وي

مـا بـه دنبـال     ينـرو اسـت؛ از ا  يادها، ز انتقال ينتمام شده آب در ا يمتشود اما گاهاً ق يم يگيريكه پ

  .شده است يراستا هدفگذار ينبازار آب و بانك آب در هم يلكه تشك يمبود يتر يراهكار موثر

 يشـتر آب ب ينتـأم  هـايي،  زيميمنطقه بـا مكـان   يكنوع مصرف در  ييرتوان با تغ يم" ينكها يانبا ب يتراب

 ينتـأم : ، گفـت "موجود همـان منطقـه محقـق كـرد     هاي يترا از ظرف يبخش مصرف يكدر  يازن يبرا

بازار آب و بانك آب اسـت و تمـام تـالش مـا      يلتشك يهدف اصل ياز منابع محل يتوسعه ا يازهاين

  .نباشد ياست كه بازار آب در چارچوب دولت ينا

شـده اسـت و    يـف تعر يها يزمار آب به منظور داد و ستد آب در قالب مكانباز يلتشك: ادامه داد وي

 يبـازار آب هدفگـذار   يلدر جهت تكم يشتر،امكانات ب يبه صورت فراهم ساز يزبانك آب ن يلتشك

  .شده است

آنكـه   يتوان به جا يدر واقع م: كرد يحتصر يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزيدفتر برنامه ر مديركل

 يـا و بـه مصـرف شـرب     يمفارس انتقـال داد، اب را از كشـاورز بخـر    يجخل ياعمان  يايرآب را از د

  .يمصنعت اختصاص ده

و اضـافه   يرزمينيز ياز مشكالت در خصوص آب ها ياديبخش ز يفتداگر بازار آب راه ب: افزود وي

  .شود يبرداشت ها رفع م
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 -  هـا  سـدها و آببنـدان   شـنا در محـدوده   يـت گلستان؛ ممنوع يدرصد مخازن سدها 73 يريآبگ

  01/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

اسـتان معـادل    ينا يسدها يتدرصد از ظرف 73: گلستان گفت يا شركت آب منطقه يبردار بهره مدير

  .شده است يريمتر مكعب آبگ يليونم 196

   ها شنا در محدوده سدها و آببندان يتگلستان؛ ممنوع يدرصد مخازن سدها 73 آبگيري

از : ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت ياز گرگان، شعبان رسول يمتسن يگزارش خبرگزار به

متر مكعب است  يليونم 196استان معادل  يدهاتاكنون حجم آب در مخازن س يجار يسال آب يابتدا

 هبـاز  يناست كه سال گذشته در هم يدر حال ينا. شود ياستان را شامل م يدرصد حجم سدها 73كه 

  .شده بود يريمترمكعب آبگ يليونم 66استان معادل  يمخازن سدها يتدرصد از ظرف 24 يزمان

مترمكعـب   يليونم 268 سازي يرهذخ يتظرف بزرگ با يسد مخزن 14در استان گلستان : شد يادآور وي

  .آب وجود دارد

همـه  : استان در ادامـه گفـت   يا شركت آب منطقه يآب يساتاز تاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره مدير

از مردم بدون توجـه   يبرخ يل،تعط يهفته و روزها يانيپا يدر روزها يژهساله با آغاز فصل گرما به و

و  يـاري آب يهـا  و مخـازن سـدها و كانـال    هـا  ياچـه مكرر، در در هاي يهعبه عالئم هشداردهنده و اطال

  .آورد يبه همراه م يو جان يخسارات مال توجهي، يو ب يانگار سهل ينكه ا كنند يشنا م ي،زهكش

  .ها ممنوع است و شنا در محدوده سدها و آببندان يستندشنا ن يبرا يها محل مناسب مكان ينا: افزود وي

ـ  يسـات تاس يهدر حاشـ  يـام ا يـن مردم و گردشگران كه در ا: كردخاطرنشان  رسولي  يـدا حضـور پ  يآب

شـنا توجـه    يـت هشـداردهنده ممنوع  يبـه تابلوهـا   يشانها حفظ سالمت خود و خانواده يبرا كنند يم

  .داشته باشند يجد
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  01/04/1398روزنامه جهان اقتصاد مورخ  - در خطر هستند يرزمينيز يها آبخوان

  

 يـر در جلسـه اخ : گفت يرمنددر امور آب و آبفا درباره معاهده ه يرون يرمعاون وز -يربناييامورز گروه

نصـب شـود كـه آب     يشد و قرار شد در سمت افغانستان ابزار ينشش ماهه تدو ياتيبرنامه عمل يك

  .شكل مشكل قابل حل خواهد بود ينشود و به ا يريگ اندازه يخروج

 61 ينكها ياندر جمع خبرنگاران با ب يدر نشست خبر يخامس زاده يگزارش جهان اقتصاد، قاسم تق به

 يطـوالن  هاي يبا خشكسال يشههم يماقل ينا: است، اظهار داشت خشك يمهن يادرصد كشور ما خشك 

سـال   50سـال در   ينتـر  خشـك  97در سـال   يـر دو سـال اخ  يط. تهمراه بوده اس يناگهان يو ترسال

  .قرن گذشته بوده است يمن يسال ط ينترتر يو سال جار شتهگذ

و نـه بـه خـاطر سـال      يمشو يدآب ناام كم يها كه نه بابت سال يما شده يماقل ييرما دچار تغ: افزود وي

 يمو توافـق كنـ   يماستفاده كن يزير امهكه از آب قابل برن يمبرو يبه سمت يدبا. يمشو يجانپرآب دچار ه

  .كند يكم نم بياز موضوع تنش آ يم،شو زده يجانه ينكها. يمبود آب را نگه دار يكه اگر ترسال

آب دو موضـوع   يعو توز ينتام يدر موضوع تنش آب: كرد يحدر امور آب و آبفا تصر يرون يروز معاون

مشكل همچنان پـا   يرسان اما از نظر آب يماشتد يبهتر يتآب وضع ينامسال از نظر تام. متفاوت است

  .جبران شود يصيبا اعتبارات تخص يدواريمبرجاست كه ام

مد نظـر قـرار    خشك يمهخشك و ن يندر سرزم يدبا يشههم ييجو موضوع صرفه ينكهبر ا يدبا تاك وي

درصـد آب در بخـش    90. كشـور اسـت   يدرصـد آب مصـرف   7آب شـرب فقـط   : داده شود، گفـت 

وزارت  ياكنون با هماهنگ. يردصورت گ ييجو بخش صرفه يندر ا يدكه با شود يرف ممص يكشاورز

كـه آب   يا در منطقـه  يـد نبا. يمكشت را حل كنـ  يالگو توانيم يم يرون وزارتو  يستز يطكشور، مح

و  يالنگـ  يهـا  كشـت بـرنج مخـتص اسـتان    . يمكشت برنج داشته باش شود، يم ينتام يشرب به سخت
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دارنـد در منـاطق خشـك اجـازه      ييبـاال  يبـر  مثل هندوانه كه آب جاتي يوهم يدنبا يامازندران است و 

  .كشت داشته باشند

 يـك دارند كه با  يمترمكعب كسر يلياردم 130كشور  يدر حال حاضر مخازن آب ينكها يانبا ب خامسي

ما  يحال مخازن سدها يندر ع يمداشت يسال خشكسال 10ما : نخواهد شد، افزود ينتام يسال بارندگ

نگـه   راآنهـا   يمكـه نتوانسـت   يمداشت يمترمكعب ورود يلياردم 76امسال  هاي يبا بارندگ. محدود است

مخازن سدها فقـط امكـان    يرارفت ز يابه در يزن يها شده و بخش آبها وارد تاالب يناز ا يبخش. يمدار

 يناگهـان  هاي يالبس بابت يدبا يزاز حجم مخازن ن يبخش. متر مكعب را داشتند يلياردم 50داشت  نگه

  .نگه داشته شوند يخال

: درصد مخازن سدها پر اسـت، افـزود   82است كه  يتيدر حال حاضر كشور در وضع ينكها يانبا ب وي

آب و هـوا بـه   . يمكنـ  بينـي  يشپ يقآب و هوا را دق يتوضع توانيم ياست كه نم يناز مشكالت ا يكي

  .ن قابل اتكا استساعت آ 48است كه  بيني يشروز قبل قابل پ 10مدت 

از  يامـا افقـ   يردقرار گ يارشانمخازن، آب در اخت يانتظار دارند با توجه به پرشدگ ياريبس: افزود وي

آب  يم،آب برس ينتام يبه عدد قابل اتكا برا ينكهو هم ا ها يالببابت س يمو مجبور يمندار يندهسال آ

از آب  يممجبـور . يمكنـ  يكـار  انـيم  تو ينم كه بدون اتكا به مردم در شهر و روستا يمكن ييجو را صرفه

  .يمقابل اتكا برس بيني يشبه پ يمتا بتوان يمخوب حفاظت كن

قبـل و بعـد انقـالب در حـوزه آب و فاضـالب       يهـا  با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سـال  وي

 75ضر به رقم در حال حا ينكه ا يمداشت يداردرصد آب پا 12قبل از انقالب در روستاها : كرد يحتصر

ـ  يهتصـف  142وجود داشت كه اكنون بـه   خانه يهتصف 27انقالب حدود  يابتدا. است يدهدرصد رس ه خان

 221بود كه اكنون به رقـم   خانه يهقبل از انقالب فقط چهار تصف يزفاضالب ن خانه يهتصف. است يدهرس

  .است يدهرس
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 ينـان روسـتاها بـه آب قابـل اطم   نفـر در   يليـون دولت شش م يندر ا: خاطرنشان كرد يرون يروز معاون

اسـت   ينبرنامه ا. شوند ياضافه م يدر سال جار يزهزار ن 200و  يليونم يكاند كه  كرده يداپ يدسترس

  .برخوردار شوند يدارروستا از آب پا 32 يا دولت دوازدهم هفته يانكه تا پا

شـهر و روسـتا مصـرف    متـر مكعـب آب در    يليونم 400و  يلياردساالنه هفت م ينكهبا اشاره به ا وي

متر مكعـب   ميليارد 1٫2متر مكعب پساب است كه تا به امروز  ميليارد 4٫5رقم  يناز ا: افزود شود، يم

 در. ارسـال شـود   يهـا و كشـاورز   اسـتان  يهجهت تغذ يزن يبناست كه به صنعت واگذار شود و بخش

متـر مكعـب    ميليـارد  2٫2ه ب يديمتر مكعب پساب تول ميليارد 1٫2رقم  ينبرنامه ششم قرار است كه ا

  .بخش وارد شود يندر ا ياست كه بخش خصوص ينما ا يحبرسد و ترج

هـزار حلقـه    808در حال حاضر : كرد يحتصر يرمجازمجاز و غ يها در ادامه با اشاره به بحث چاه وي

كـل برداشـت آب بـه    . اسـت  يرمجـاز هزار حلقـه غ  320تعداد  ينچاه در كشور موجود است كه از ا

. شـود  يبرداشـت مـ   يرمجـاز غ يزمتر مكعب ن يلياردم 3/7متر مكعب است و  يلياردم 49جاز صورت م

  .شود ياز پروانه آب برداشت م يشترب يزمجاز ن يها در حوزه چاه ينكهضمن ا

 يـزي ر برنامـه  ينـه زم يـن در ا يـد با: در خطر هستند، افـزود  يرزمينيز يها آبخوان ينكها يانبا ب خامسي

 يرمجـاز غ يهـا  چـاه  ينها و همچن است كه اضافه برداشت از چاه ينها ا برنامه از يكي. يردصورت بگ

متـر آب برداشـت    20 يـر هـزار حلقـه از ز   220 يرمجـاز هزار حلقه چاه غ 320از . شوند تكليف يينتع

 ييكه برداشت بـاال  يمرا روشن كن يرمجازهزار چاه غ 97 يفتكل يدما با. يستكه قابل توجه ن كنند يم

  .دارند

: كـرد  يحو مسائل حل و فصل شود تصر يمكن يانداز بازار آب را راه يدبا ينكهبر ا يددر ادامه با تاك وي

 يطدر شـرا  دهد يجواب نم يسيو پل يمردم سروكار دارند برخورد چكش يشتآب با مع يها البته چاه

 20 يـر چاه از ز هحلقهزار  220در حال حاضر  يافتندكه مردم به تنگنا ب يمكن يكار يداقتصاد نبا يكنون
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 يـزي ر برنامـه  يبه نحو يددر كل با كنند ياستفاده نم يرزمينيدر واقع از آب ز كنند يمتر آب برداشت م

  .استفاده كنند يكه از آب سطح يمكن

ـ  يجانو مازندران و آذربا يالنگ يها در استان يرمجازغ يها نصف چاه ينكها ياندر ادامه با ب وي  يغرب

اسـتان   ينا: انتقاد كرد و افزود يمثل خراسان رضو يآب كم يها در استان يزهستند نسبت به خودروسا

عمـان   ياياز در يدبا يو جنوب يشمال ي،سه استان خراسان رضو يآب شرب مشكل دارد ما برا يبرا

 ينـه تومـان هز  يليـارد هزار م 100 يدشده است و با يشنهادمتر مكعب پ يليونم 700كه  يمآب منتقل كن

درصـد   10اگر فقـط   شود يمتر مكعب آب مصرف م يلياردم 11سه استان  ينكه در ا يشود در صورت

  .يدمتر مكعب خواهد رس ميليارد 1٫1به  يزانم ينا  يردصورت گ ييجو صرفه

متر مكعب از مخازن سـدها   يلياردم 50در حال حاضر : كرد يحمخازن تصر يتظرف يشدرباره افزا وي

سـدها بـاال بـرود     يـت دست مطالعه و احداث است چنانچه ظرفدر  يزسد ن 100قابل استفاده است و 

  .خواهند داشت يريتامكان مد ينيب يشقابل پ هاي يالبس

موضوع مطرح شـده   ينا يراخ يها سال يط: عمان اظهار داشت يايدرباره انتقال آب از خزر و در وي

 ينكـه بـدون ا  يـرد رار گصنعت مورد اسـتفاده قـ   يبرا يارائه شود آب انتقال يهيكه اگر طرح قابل توج

 صخصو يندر ا يزن يطيمح يستمباحث ز ينكهداشته باشند ضمن ا يدخر يبرا ينيتضم يرووزارت ن

  .لحاظ خواهد شد

: كـرد  يحتصر شود يدرنظر گرفته م يطيمح يستمباحث ز ياانتقال آب از در ينهدر زم ينكها يانبا ب وي

 هـا  كـن  يرينآب شـ  ينكـه بـه عـالوه ا   يدهنرسـ  يينها يجهبحث انتقال آب از خزر به سمنان هنوز به نت

و عمـان جهـت    خـزر انتقال از  يبرا. برند يباال م يارتمام شده انتقال آب را بس يهستند و بها يواردات

  .نشده است ييو شرب هنوز نها يكشاورز ياست اما برا ياستفاده از صنعت اقتصاد

 يـزان امـا م  كنيم يال درخواست اعتبار مما هر س: گفت يزن يروبيدرباره اختصاص بودجه جهت ال وي
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عـدد قابـل    يلاسـت در خسـارت سـ    يافتـه  يصدرصد از اعتبارات تخص 12و  يستن يكاف يصتخص

  .است يافتهن يصكه تخص يمكرد يشنهادپ يتوجه

 يچه يستن يرگذاردر همه جا تاث يروبيال: اظهار داشت يالبدر كنترل س يروبيبا اشاره به نقش ال وي

 يروبيبرنامه ال يكارون به صورت اختصاص ياما در هر حال ما برا شوند ينم يروبيا السده يادن يجا

  .يمبا دولت عراق در حال مذاكره هست يزو در مورد اروند ن يما در نظر گرفته
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ـ  يرهرا ذخ يرزمينيمترمكعب آب ز يلياردم 11 يآبخواندار يطرح ها:معاون سازمان جنگل ها  يم

  02/04/1398ورخ خبرگزاري ايرنا م - كند

  

كشـور   يـزداري سازمان جنگـل هـا، مراتـع و آبخ    يابانامور مراتع و ب يزداري،معاون آبخ -يرناا -تهران

 يـره منجـر بـه ذخ   يالبمسـتعد پخـش سـ    يدشت ها يدر اراض يآبخواندار يطرح ها ياجرا: گفت

  .شود يم ينيزم يرمتر مكعب آب در مخازن ز يلياردم 11 يساز

 11.2طـرح در سـطح    يـن ا ياجرا: افزود يخسرو شهباز ي،وزارت جهاد كشاورز يكشنبهگزارش  به

طـرح پنجسـاله    يـن اگـر ا . تومان اعتبار دارد ديليارهزار م 22به  يازشده و ن يزيهكتار برنامه ر يليونم

  .شد هدخوا يريها جلوگ آبخوان يبو تخر يناعتبار و به طور كامل اجرا شود از فرونشست زم ينتأم

 يزنـاچ  يارطرح در حال اجرا است، اما اعتبارات آن بسـ  يناز ا يدر حال حاضر بخش: اظهارداشت وي

  .دارد يازن ژهيو يفكامل طرح به اعتبار و رد ياست و اجرا

كه  يما بحران كشور درخواست كرده يريتاز سازمان برنامه و بودجه كشور و مد: كرد يحتصر شهبازي

اعتبـار   ينو تـأم  يگيـري پ يالبمستعد پخش سـ  يها دشت يدر اراض يبه طور خاص طرح آبخواندار

  .يمكشور را برطرف كن يها از بحران آب در استان يبخش يمشود تا بتوان

 53.5: متر مكعب عنوان كرد و گفت يلياردم 500به  يكآب كشور را نزد ينيزم يرخازن زحجم م وي

 يـد با يناسـت بنـابرا   ينـي زم يـر و صـنعت از منـابع ز   ياز آب شـرب، كشـاورز   يدرصد بهره بـردار 

  .يمداشته باش ينيزم يرآب ز يها سفره ياياح يبرا ييراهكارها
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روزنامـه اطالعـات مـورخ     - آبـي قـرار دارنـد   ميليون نفر تابستان امسـال در معـرض كـم     28

02/04/1398  

  

از كشـور   يعيوسـ  يقبـل، بخـش هـا    يامسال نسبت به سـال هـا   يجو يبارش ها يشبا وجود افزا

 يتـي شهر بـا جمع  233دهد كه  يها نشان م يبررس ينقرار دارد و تازه تر يهمچنان در معرض كم آب

  .قرار گرفته اند ينفر در تنش آب يليونم 28بالغ بر 

در جمـع خبرنگـاران بـا     يـروز در امور آب و آبفـا د  يرون يرمعاون وز يزاده خامس يقاسم تق مهندس

آب  يمترمكعـب كسـر   يلياردم 130: در مصرف آب اعالم كرد ييصرفه جو يدرخواست از مردم برا

برطـرف   يو ترسـال  يسال بارنـدگ  يكشده است، با  يجادا ياپيپ يسال خشكسال 10كشور كه ظرف 

 يليـارد م 76كشـور بـه    يسـدها  يورود يـزان امسـال م  يها يالباگرچه در س ي،گفته و به.شود ينم

را  يآب ورود يـن م اتما يمكشور، نتوانست يمخازن سدها يكمبود فضا يلبه دل يول يد،مترمكعب رس

 يگـر از طـرف د . يممترمكعـب شـد   يليـارد م 50 سـازي  يرهتنها موفق به ذخ يزانم ينو از ا يمكن يرهذخ

هـزار حلقـه    320هزار حلقه چاه آب حفرشده در نقاط مختلف كشور حدود  808مجموع  ازمتأسفانه 

هسـتند  ) متر عمـق  20از  يشترب( يقهزار حلقه چاه عم 100از  يشتعداد هم ب ينمجاز است و از ا يرغ

بـا   يزاده خامسـ  يتقـ .كنـد  يوارد م يرزمينيز يبه منابع سفره ها ياديكه برداشت آب از آنها فشار ز

 يـن شـود كـه ا   يمجـاز برداشـت مـ    يـر غ يها مترمكعب آب از چاه يلياردم 7/3ساالنه  ينكهبه ا رهاشا

آنهـا   يبـرا  يـد با يـن بنـابر ا  يرند،ر گدر خطر قرا يرزمينيها و منابع ز ها باعث شده تا آبخوان برداشت

 يمصـرف مـ   يكشور در بخـش كشـاورز   يدرصد از منابع آب 90بالغ بر : كرد، ادامه داد يريگ يمتصم

كه دوران كاشت محصوالت پرمصـرف   يريمبپذ يداز شهرها با ياريدر بس يشود و با توجه به تنش آب

  .شده است يسپر يكم آب يردرگ يدر استان ها) آب بر(
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قرار دارند و  يغرب يجانو آذربا يالنمازندران ، گ يدر استان ها يرمجازغ ياز چاه ها يمين: فزودا وي

باعث شـده تـا ارزش پروانـه     يستانو س يخراسان جنوب ي،خراسان رضو يرنظ ييدر استان ها يكم آب

  .تومان بالغ شود يلياردم 30از  يشچاه ها به ب يبهره بردار

 يراز.بازار آب است يراه انداز يران،آب در ا يچاه ها يسامانده يوهش ينبهتر: گفت يرون يروز معاون

حفظ پروانه برداشت، اقدام به رها كردن آب  يبرا                                                          يبردار با وجود داشتن پروانه بهره كشاورزان  يبرخ                                                                                                          

بـه كشـاورزان    تـوان  يبـازار آب مـ   يجادكه با ا يكنند، در حال يخشك و بدون كشت م هاي يندر زم

ـ   يداد كه نه تنها پروانه بهره بردار يناناطم مصـارف   يبـرا  هـا آن يآنها لغو نخواهد شد، بلكه منـابع آب

 يمركـز  يرعمـان بـه كـو    يايانتقال آب از در يشنهاددر واكنش به پ يو.خواهد شد رييدامختلف خر

 ي،خراسـان رضـو   يمترمكعـب آب در سـال بـه اسـتان هـا      يليونم 700انتقال  يبرا  پروژه ينا: گفت

تومـان   يليـارد هـزار م  100آن بـالغ بـر    ينـه شده كه هز يفو بلوچستان تعر يستانو س يخراسان جنوب

و  يسـت هرگـز بـه صـرفه ن    يدولت يمتمصارف شرب با ق يانتقال آب برا ينبنابر ا.برآورد شده است

 يـن توانـد ا  يمـ  ياما بخـش خصوصـ   كند، ينم يداريآب را خر ينا يقيناًموجود  يدولت با منابع مال

  .سه استان اجرا كند ينپرمصرف موجود در ا يعفروش آب به صنا يپروژه را برا

نشده و صرفاً در حـد   ييخزر به استان سمنان هم هنوز اجرا يايدر طرح انتقال آب از: كرد يدتأك وي

بـه صـرفه    يافتهآب انتقال  يمتبر خواهد بود و ق ينههز يارپروژه بس ينا يمطالعه است، چرا كه اجرا

  .يستن

  

  افت فشار آب در تهران آغاز

بـا   يـروز د شركت آب و فاضالب استان تهران هـم  يرعاملمقام مد محمدرضا احمدنسب قائم مهندس

 ييجـو  صرفه يبرا: گفت يرظرف دو روز اخ يتختمصرف آب در پا يهرو يب يشهشدار در مورد افزا
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  .يما مصرف آب در شهر تهران افت فشار را در دستور كار خود قرار داده

اسـت و مـردم در مصـرف آب دقـت      يروند مصرف آب در شهر تهران صـعود  ينكهبا اشاره به ا وي

كـه   يممصـرف كنـ   يا مردم آب موجود در سدها را به گونه يتا با همراه يمش كنتال يدبا: كنند، گفت

شـركت آب و فاضـالب    يرعاملمقـام مـد   قـائم . يمتا دچار مشكل نشو يمسر بگذار اوج گرما را پشت

 ينا: اظهار داشت يرند،بگ يدر مصرف آب را جد ييجو صرفه يدمردم با ينكهبر ا يدبا تأك تهراناستان 

  .آب فراموش شود ييجو صرفه يمداشت يخوب يها صور شود كه چون بارشت يدگونه نبا

ـ  يمربوط به كولرها يجار يمصرف آب در روزها يشترينب: ادامه داد وي مـردم   يناسـت بنـابرا   يآب

  .نظر داشته باشند خود دقت يآب يكولرها ينسبت به استانداردساز
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شدن  يدر خال يوزارت نفت چه نقش/شود يهنوز به عراق روانه م يمتاالب هورالعظ آب:زاده يپاپ

  04/04/1398خبرگزاري خانه ملت مورخ  - تاالب دارند؟

  

منظـور انجـام    وزارت نفت بـه  ياشود؛ آ يبررس يدبا: گويد يمجلس م يكشاورز يسيونكم يسرئ نايب

تاالب به سمت عـراق   يندر روانه شدن آب ا يمتاالب هورالعظ يها از حوضچه يكيدر  ينفت يتفعال

  .يرخ يانقش دارد 

  

  هورالعظيم

 يناز گذشت چند پس ينكهخانه ملت با اشاره به ا يوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت زاده يپاپ عباس

 شـود  يم يربه سمت عراق سراز يمدر استان خوزستان هنوز آب كالن تاالب هورالعظ يلماه از وقوع س

 مـا به سمت عـراق اسـت ا   يمهورالعظ يباگرچه ش: تاالب، گفت ينمسئله سبب كاهش حجم ا ينو ا

 ينشد، هرچند تا همـ  ميمانع از ادامه روند از دست رفتن آب هورالعظ ها يكدا يمبا اصالح و ترم يدبا

  .تاالب شده است يناب ا يرمنجر به كاهش چشمگ ها يكدا يجاددر ا يكوتاه يزلحظه ن

  

  يزگردهار يشگيهم يبا نابود يمساو يمتاالب هورالعظ پرآبي

و بركـات   يـد فوا يمتاالب هورالعظ يپرآب ينكها يانبا ب ياسالم يمردم دزفول در مجلس شورا نماينده

و  يزگردهـا تـاالب حفـظ شـود ر    ينكه آب ا يدرصورت: ن خوزستان دارد، ادامه داداستا يبرا ياريبس

  .در استان خوزستان مجددا ظهور نخواهند كرد يگرد يطيمح يستز هاي يبآس

  

  كند؟ يم يفاا يچه نقش يمنفت موجود در تاالب هورالعظ چاه
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 يبررسـ  يـد با: دارد، افزود چاه نفت وجود يمتاالب هورالعظ يها از حوضچه يكيدر  ينكها يانبا ب وي

بـه   يمحوضچه در روانه شدن آب هـورالعظ  يندر ا ينفت يتوزارت نفت به منظور انجام فعال ياشود؛ آ

  .يرخ ياسمت عراق نقش دارد 

  

  است ناپذير يهدست سد كرخه توج يينآب از كشاورزان پا دريغ

اضـافه   ياسالم يس شورادر مجل يستز يطو مح يعيآب، منابع طب ي،كشاورز يسيونكم يسرئ نايب

ـ  يمسد كرخه كه در باالدست هورالعظ ينهمچن: كرد مترمكعـب   يليـون م 6از  يشقرار دارد با انباشت ب

 هآب داشـت  ينتـام  يبـرا  يمشكل يددست نبا يينكرده است لذا كشاورزان پا يرهآب ذخ يبه اندازه كاف

  .است ناپذير يهها توج آب از آن يغهر نوع در يلدل ينباشند به هم
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  03/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -يران آب در ا ينتر و ارزان ينتر گران

  

هـا   قنـات  يـق آب از طر ينتـر  كننـده گـران   مصـرف  يخدر طول تار يرانيانا ينكهبا اشاره به ا يرون وزير

و  يانـرژ  هـاي  يارانـه  يـق آب از طر ينتر كننده ارزان مصرف يربهدر چند دهه اخ يرانيانا :گفت  اند، بوده

  .اند شده يلتبد باز منابع آ يبردار فناورانه، بهره هاي يرساختدر ز يدولت يمعظ گذاري يهسرما

بـا   يارسـازگ  يتخصصـ  يشـگاه در نشسـت و نما  يانبه نقل از فارس، رضا اردكان» تابناك«گزارش  به

: شـده اسـت، گفـت    يلماه است كه تشك 15 يآب با كم يسازگار يكارگروه مل ينكهبا اشاره به ا يآب كم

 دينچنـ  يراناست كه مسئله آب در ا يناست؟ پاسخ ا يماه زمان اندك 15حدود  ياآ پرسند يم يگروه

مـا   يهـا  نتخابا يخيمحصول انباشت تار يم،را كه امروز شاهد آن هست يتيآغاز شد و وضع يشدهه پ

  .قرار گرفته است يزن يمياقل ييراتتغ                                                                                                                                                                                                                                                           يراست كه البته تحت تاث

 يراهبردهـا  يقحاصل شده، فقط از طر يجدهه قدمت دارد و به تدر ينرا كه چند يا مسئله: افزود وي

  .است يزمان كوتاه يكردرو ينماه در ا 15. كرد يلو تعد يبررس توان يبر م و زمان يشانهدوراند

ـ  با كم يسازگار يمل كارگروه:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   اظهار يرون وزير  يـرو، هـا ن  مشـترك وزارتخانـه   يشـنهاد بـه پ  يآب

و برنامـه و بودجـه    زيسـت  يطحفاظـت از محـ   يها كشور، صنعت و معدن و سازمان ي،جهادكشاورز

 يـات ه يببه تصـو  96در ششم اسفندماه  يو هشت قانون اساس يو س يكصدكشور و به استناد اصل 

  .يدرس يرانوز

بـه آن اضـافه    يـز كشـور ن  يكارگروه كه متعاقبا سازمان هواشناس ينا يلتشكهدف از : گفت اردكانيان

منـابع و   يسـاز  در سطح كشـور و متعـادل   يآب با كم يسازگار يها و انسجام در برنامه يشد، هماهنگ

  .مصارف آب بوده است

مقابله، از  يبا دقت انتخاب شده است؛ چراكه كارگروه برا يا واژه يآب با كم يسازگار ينكها يانباب وي
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اسـت كـه    يثـابت  يشوب كم يتوضع يآب كم                                                                                                                                                       :نشده است، ادامه داد يجادا يآب كم ييرتغ يحت يابردن  يانم

است كـه   ينا يعيطب يجهو نت دهد ينم ييرتغ يتاآن را ماه يزبارش ن يزاندر م يا دوره يا يانهسال راتييتغ

  .سازگار كنند يتوضع ينخود را با ا يدعرصه از جهان با ينساكنان ا

  

  يست؟چ يآب با كم يسازگار معني

ـ  هـا،  ينشو متناسب با آن ب يرندرا بپذ يآب اصل كم يعني يسازگار:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   اظهار يرون وزير هـا و   شدان

تـداوم   ينسـرزم  يـن را در ا يكننـد و زنـدگ   ينمنـابع آب را تضـم   يداريتا پا يرندابزارها را به كار بگ

 يرقابلو غ يآب كم يمي،كنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقل يبه معنا يآب با كم يسازگار ينببخشند؛ بنابرا

 يمـي سرنوشت اقل ييرتغ يامقابله  يرها نظ انتخاب يرو نه سا يسازگار ي،و انتخاب انسان يبه پرآب ييرتغ

  .است

 يعنـي  ييـر تغ يرقابـل غ يتيكه اوال با محدود يمروبرو هست يكرديبا رو يما وقت:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   اظهار اردكانيان

و  بخشـي  يـان كـار م  يازمنـد آن ن يشـبرد اسـت و پ  يسـازگار  يعني يمواجه است، انتخاب انسان يآب كم

  .باهم است همه

  اند شده يلآب تبد ينتر يمتق ارزان آب به مصرف ينتر يمتق از مصرف گران ايرانيان

كننـده   مصـرف  يخدر طول تار يرانيانا دهد يآن نشان م ياقتصاد آب و توهم ارزان ينابسامان: افزود وي

  .اند قنوات بوده يقآب از طر ينتر گران

 يخكـه در طـول تـار    يرانيـان آن باعث شد كـه ا  ياقتصاد آب و ارزان ينابسامان                                                                                                                            :كرد                                                                                                                           يحتصر يرون وزير

آب  ينتر كننده ارزان به مصرف يراند، در چند دهه اخ قنوات بوده يقآب از طر ينتر مصرف كننده گران

از  يبـردار  فناورانـه بهـره   هـاي  يرسـاخت در ز يدولت يمعظ گذاري يهو سرما يانرژ هاي يارانه يقاز طر

  .شوند يلمنابع آب تبد
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شور در چند حاكم بر ك يبه لحاظ منطق اقتصاد يآب ناسازگار با كم هاي يهرو                                                                                                        :كرد                                                                                                                                            خاطرنشان اردكانيان

  .گره خورده است يرانيانا ياقتصاد يدهه گذشته با تار و پود زندگ

بـا   يكـه بتـوان منطـق سـازگار     شود يممكن م يتنها زمان يآب با كم يكردن سازگار ينهنهاد: افزود وي

خلق ثـروت و منفعـت قـرار داد، لـذا      يبرا يداد و آن را ابزار يوندپ يرا با منطق كنش اقتصاد يآب كم

  .انتخاب شده است يشگاهنشست و نما ينا يبرا يآب با كم يسازگار يرونق كسب و كارها شعار

ـ  يصـنعت و كالنتـر   يروز يرحمان يآب با كم يسازگار يشگاهگزارش فارس، قرار بود در نما به  يسرئ

حضـور   يشـگاه نما يـن در ا يـك  يچنشـده هـ   اعالم يلحاضر شوند كه به دال يزن يستز يطسازمان مح

  .يافتندن
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 يـد سـدها با  يدر فضـا  يگردشـگر / حـوزه آب اسـت    يها بازار آب سرفصل برنامه يانداز راه

  03/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - شود ياتيعمل

  

زاده  يبا حضور مهنـدس تقـ   يرماهارشد آب كشور روز دوشنبه سوم ت يراننشست مد ينو هفتم چهل

 يريتشـركت مـد   يرعاملمـد  هـا  يدر امور آب و آبفا و مهندس حاج رسـول  يرون يرمعاون وز يخامس

  .برگزار شد يرانمنابع آب ا

 يهـا  چـاه  يسه موضوع بررس ينسخنا يط يزاده خامس ينشست مهندس تق يندر ا يسنا،گزارش ا به

 يرا به عنوان دستور كار اصـل  يگردشگر يبرا يمنابع آب ياز فضا ينهمجاز، بازار آب و استفاده به يرغ

  .بر شمرد يا آب منطقه يها عامل شركت يرانمد

مجـاز   يـر غ يهـا  گذشته آمار چـاه  يسالها يكه ط يندر امور آب و آبفا با اشاره به ا يرون يروز معاون

نسـبت   يا آب منطقـه  يها عامل شركت يرانبا حضور مد اي يتهكم يلكرد با تشك يهتوص يافته، يشافزا

  .مجاز اقدام شود يرغ يها چاه يلفتك يينبه تع

 يجدر صورت تـرو : بازار آب اشاره كرد و گفت يجو ترو يلدر ادامه سخنان خود به موضوع تشك وي

بازار آب به مراتب مقرون بـه صـرفه تـر از     ياندازو را ه  يافتدست  يدبه آب جد توان يبازار آب م

  .انتقال آب است يها طرح ياجرا

سـاختار   يدر ادامه به موضوع ساختار بخش آب كشور كرد و گفت با اجرا يزاده خامس يتق مهندس

سـاختار   يـن صورت نخواهد گرفت و آنچه در ا يا آب منطقه يها در شركت ييريآب كشور تغ يدجد

 يرانمنابع آب ا يريتشركت مد ياو  يرودر سطح ستاد وزارت ن يزآبر يها وضهح يلمطرح است تشك

  .است يموضوع در دست بررس ينا هاست ك

ها هسـتند   در استان يرووزارت ن يندهنما يا شركت آب منطقه يها عامل يرانكه مد ينبر ا يدبا تاك وي
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 يل نكننـد بـر لـزوم برقـرار    خود باشند و مشكالت را به ستاد محـو  يريتحوزه مد يپاسخگو يدو با

  .كرد يدتاك ياسالم يمجلس شورا يندگانبا مسئوالن و نما يحتعامل صح

 ي،گردشـگر  ي،فرهنگـ  يـراث بـا سـازمان م   يـرو وزارت ن يرنامه اخ سخنان خود به تفاهم ياندر پا وي

اسـت و همـه    يرووزارت ن يدآب مورد تاك ياشاره كرد و اظهار داشت موضوع گردشگر يدست يعصنا

 يـي نامـه اجرا  يوهشـ  يـز ن يكنند و بـه زود  يداجداً ورود پ ينهزم يندر ا يدبا يا آب منطقه يها ركتش

  .مورد اشاره ابالغ خواهد شد ي تفاهم نامه

از جلسـات   يگزارشـ  هـا  يمهندس حاج رسـول  ي،زاده خامس ياست قبل از سخنان مهندس تق گفتني

 يـان بـه ب  يا آب منطقـه  يهـا  عامل شـركت  انيرمد ينهمچن. ارشد بخش آب ارائه كرد يرانگذشته مد

  .خود پرداختند يريتتحت مد يها شركت يها چالش
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 - گـره خـورده اسـت    يرانيـان ا ياقتصـاد  يبا تار و پـود زنـدگ   يآب با كم يناسازگار: ياناردكان

  03/04/1398خبرگزاري ايرنا مروخ 

  

حـاكم بـر كشـور     يبه لحاظ منطق اقتصاد يآب ناسازگار با كم هاي يهرو: گفت يرون يروز -يرناا -تهران

  .گره خورده است يرانيانا ياقتصاد يدر چند دهه گذشته، با تار و پود زندگ

كـردن   ينهنهاد: اظهار داشت يبا كم آب يسازگار يمل يداددر رو) دوشنبه(مروز صبح ا »ياناردكان رضا«

منطـق كـنش   «را بـا   »يآب با كم يمنطق سازگار«كه بتوان  شود يممكن م يتنها زمان يآب با كم يسازگار

  .خلق ثروت و منفعت قرار داد يبرا يرا ابزار داد و آن يوندپ »ياقتصاد

ماست، عنوان  يها انتخاب يخيآب در كشور محصول انباشت تار يعلف يتوضع ينكهبر ا يدبا تاك وي

دهه قدمت دارد، فقـط از   ينقرار گرفته است و چند يزن يمياقل ييراتتغ يرمساله كه تحت تأث ينا: كرد

  .قرار داد يلو تعد يمورد بررس توان يبر م و زمان يشانهدوراند يراهبردها يقطر

 يسازگار يها و انسجام در برنامه يرا هماهنگ يبا كم آب يارسازگ يكارگروه مل يلهدف از تشك وي

در  يـدي چنـد واژه كل : منابع و مصارف آب دانست و افـزود  يساز در سطح كشور و متعادل يآب با كم

آن  واسـت   »يسازگار«مفهوم  ترين يديكارگروه است؛ كل يتماه ينعنوان كارگروه وجود دارد كه مب

از  يبـردار  هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهـره  يرا مبنا يرانا يمياقل طيشرا يدمعنا كه با ينهم به ا

  .منابع آب قرار داد

 يماقلـ  يـن ا: خاص خـود اسـت، ادامـه داد    »يميسرنوشت اقل« يدارا يرانا ينكهبر ا يدبا تاك يرون وزير

نامتوازن اسـت   ينو زما ياييها در آن به لحاظ جغراف بارش يعبارش دارد، توز يجهان يانگينم سوم يك

 يسـت ن ييـر تغ بـل قا يميسرنوشت اقل ينا. اتكا كرده است يآب بر كم يمبتن يستبر ز يخيطور تار و به

  .بدل كرد يرا به پرآب آن توان يو نم) تا به امروز يفناورانه بشر يحداقل با ابزارها(
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 يجـاد ا يآب كم »ييرتغ« يحت يا» نبرد ياناز م«، »مقابله« يبرا يادشدهكارگروه  ينكهبا اشاره به ا اردكانيان

 يـزان در م يا دوره يا يانهسال ييراتاست كه تغ ثابتي يشكم و ب يتوضع يآب كم: نشده است، عنوان كرد

 يـد عرصـه از جهـان با   ينساكنان ا هاست ك ينا يعيطب يجهو نت دهد ينم ييرتغ يتاًرا ماه آن يزها ن بارش

  .سازگار كنند يتوضع ينخود را با ا

ها  دانش ها، ينشو متناسب با آن، ب يرندرا بپذ »يآب كم«اصل  يدعرصه از جهان با ينساكنان ا: ودافز وي

تـداوم   ينسـرزم  يـن را در ا يكـرده و زنـدگ   ينمنابع آب را تضم يداريتا پا يرندكار بگ و ابزارها را به

ـ  كـم  »يمـي قلا نوشـت سر«كنار هم قرار گـرفتن   يبه معنا »يآب با كم يسازگار« ينبنابرا. ببخشند و  يآب

 ييـر تغ يـا مقابلـه   يـر هـا نظ  انتخـاب  يرو نـه سـا   يسـازگار  »يانتخاب انسان«و  يبه پرآب ييرتغ يرقابلغ

  .است يميسرنوشت اقل
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  03/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - در كشور يراخ هاي يالبخسارت س يبرآورد كل

  

 يليـارد هـزار م 55حـدود   يراخ يالبدر س: كشور گفت يو اكتشافات معدن شناسي ينسازمان زم رئيس

 يـن از ا ياريبسـ  شـد  يم ييشناسا يصورت علم تومان به كشور خسارت وارد شد و اگر مخاطرات به

  .ها كمتر بود خسارت

معـادن   يدر شـورا  يكشـنبه شـامگاه   يديشـه  يرضاعل يرجند،از ب يمبه نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

و اكتشـاف   شناسـي  يندو بخش زم يدارا شناسي ينسازمان زم: داشت يرجنداظهاردر ب يخراسان جنوب

  .است يمواد معدن

و  شناسي ينزم يها در قالب نقشه يهاطالعات پا يدتول شناسي، ينسازمان زم هاي ياستدر س: گفت وي

 هـاي  يـت فعال يو در بخـش اكتشـاف مـواد معـدن     شـود  يكشور مـ  يثروت برا يدجب تولمو ياكتشاف

  .كند يم يانتشده ص يدو از ثروت تول كند يم يداورود پ يشترب يزن شناسي ينزم

 ييشناسا يادر دن يمخاطره اصل 43 ينكها يانكشور با ب يو اكتشافات معدن يشناس ينسازمان زم رئيس

و اكتشـاف   شناسـي  ينزمـ : مشـاهده كـرد افـزود    تـوان  يمـ  يراناطره در امخ 34تعداد  ينشده كه از ا

  .كشور داشته باشند يبرا يثروت خوب يدتول توانند يم

تومان به كشور خسارت وارد شد و اگـر   يلياردهزار م 55حدود  يراخ يالبدر س: كرد يحتصر شهيدي

  .ر بودها كمت خسارت يناز ا ياريبس شد يم ييشناسا يمخاطرات به صورت علم

داشـته و   ياريبس يتو بلوچستان و خراسان بزرگ فعال يستاندر س شناسي ينسازمان زم: ادامه داد وي

كـار   شناسـي  ينزم يهدارد و در ال يهال 6نقشه  ينآغاز شده و ا شناسي ينزم يها نقشه يدتول 83از سال 

  .كنيم يم

در  يخـوب  يهـا  كـار  يسمدر ژئوتور ينكها يانكشور با ب يو اكتشافات معدن شناسي ينسازمان زم رئيس



27  

انجـام   ييهـوا  يزيـك دو پروژه ژئوف 96و  95، 83 يها در سال: استان انجام شده است خاطرنشان كرد

  .ها است پروژه يناز اهداف ا يكي ينپنهان زم يرو اكتشاف ذخا يمداد

 شـود  يكشور م معادن يداز تول يانتو ص يدسبب تول يزو اكتشافات ن شناختي ينزم: اظهار كرد شهيدي

  .بوده كار شده است يلومترك 155هزار در استان كه هر نقشه  25نقشه  19و تاكنون 

: افـزود  يمپنهـان عقـب بـوده و بـه دنبـال كـاهش آن هسـت        يركشور در اكتشاف ذخا ينكها يانبا ب وي

اكتشـافات آب   يدر سطح كشور در حال انجام است و طـرح ملـ   يكارست يها اكتشافات آب ينهمچن

  .شود يانجام م يرزمينيز يها آب ييپنهان و شناسا يبا اكتشاف مواد معدن يرستكا
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  03/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - چه خبر بود؟ يبا كم آب يسازگار يمل يداددر رو

  

  يبا كم آب يسازگار يلم رويداد

در مصـرف آب   ييجـو  بار در كشور همزمان با هفته صرفه يناول يبرا يآب با كم يسازگار يمل رويداد

  .از امروز آغاز شد

 ييجو بار در كشور همزمان با هفته صرفه يناول يبرا يآب با كم يسازگار يمل يدادرو يسنا،گزارش ا به

. ادامه دارد يجار يرماهبرگزار شد و تا پنجم ت يروزارت نو هاي يشدر مصرف آب امروز در سالن هما

بخـش   هاي ديتوانمن يمعرف يتبا محور يتخصص يشگاهنما ين،همچن يدادرو ينا يبرگزار يهدر حاش

  .شده است يدهتدارك د يآب با كم يسازگار ينهدر زم يخصوص

آب  يتلفـات و آلـودگ  ها كه منجر بـه كـاهش مصـرف،     موفق انجام شده در استان يها طرح شناسايي

 يي،و روسـتا  يشرب شـهر  ي،صنعت، معدن، انرژ يها موجود در حوزه هاي يتظرف يياند، شناسا شده

ـ  بـا كـم   يدرباره موضوع سـازگار  يرفراگ ياجتماع يوگوها توسعه گفت ي،سبز كشاورز يفضا از  يآب

  .اعالم شده است يدادرو يبرگزار اهدافجمله 

ـ  بـا كـم   يسـازگار  يعضـو كـارگروه ملـ    يهـا  تگاهدسـ  يكـه بـا همكـار    يدادرو ينا در  يـژه و بـه  يآب

 يسـت ز يطو صنعت، معـدن، تجـارت و سـازمان حفاظـت محـ      يجهاد كشاورز يرو،ن يها وزارتخانه

دانـش   يها مردم نهاد، شركت يها سازمان ي،خصوص يها اجرا شده شركت يها طرح شود، يبرگزار م

مصـرف آب، كـاهش تلفـات آب،     ييجـو  صـرفه  هينـ در زم يو دولتـ  يردولتـي غ هاي و مجموعه يانبن

  .شود يم يآب معرف يكاهش آلودگ ياآب و  يبازچرخان

 يريتكـل دفتـر مـد    يرصـمت و مـد   يـر معـاون وز  يرو،ن يروز يدادرو ينا يهو در مراسم افتتاح امروز

  .كردند يسخنران يبه عنوان سخنرانان اصل يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا
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  يآب بر كم يرگذارآب از عوامل تأث يبودن بها نپايي

مراسم با اشـاره بـه    يندر ا يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد مديركل

آب از جملـه   يبودن بها يينعوامل انسان ساخت و پا: گفت يآب عوامل متعدد بر بروز كم يرگذاريتأث

  .است يآب بر كم يرگذارعوامل تأث

 يعـي، طب ياز خشـك  يناشـ  يزيكياز جمله علل ف يبه عوامل متعدد يبروز كم آب: افزود ييزهرا شهبنف

نبود  يريت،و ضعف مد يها، عوامل سازمان آب در آبخوان يرهذخ يتو نبود ظرف ييآب و هوا ييراتتغ

  .دارد يبستگ يو تخصص يفن هاي يتمناسب و نبود ظرف يقانون يساختارها

عنـوان كـرد و    يآب بر كم يرگذارتأث يلدال يگررا از د ياسيو س ياجتماع ي،ادعوامل اقتص ينهمچن وي

 يبرا يناكاف يگذار يهسرما ي،سبك زندگ ين،سرزم يشنبود برنامه آما ي،نامناسب اراض يكاربر: گفت

ـ   گـذاري  يهو انتقـال آب و عـالوه بـر آن سـرما     ينتـأم  هاي يرساختتوسعه ز از حـد   يشو توسـعه ب

  .عوامل است ينله ااز جم ها يرساختز

آب را از  يبودن بها يينپا يرو،وزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد مديركل

 ياسـي س هـاي  يتموضـوع بـا محـدود    ينا: دانست و افزود يآب بر كم يرگذارتأث يجمله عوامل اقتصاد

مسـئوالن بـه    شـود  يم كه باعث يدروليكيه هاي يرساختتوسعه ز ياآب  يصاز تخص يناش ياجتماع

  .توسعه منابع آب باشند، در ارتباط است يها برنامه يدنبال اجرا

عنوان و  يعتمرتبط با طب يررا مربوط به عوامل انسان ساخت و غ يآب علت بروز كم ينتر مهم زهرايي،

  .قابل مشاهده است يعوامل در كشور به راحت ينمتعدد ا هاي يرساختز: اظهار كرد

بـا  : در آن ادامـه داد  يمقابل تعم يرواناب سطح يعيطب ييراتو تغ يفرض يزه حوضه آبربا اشاره ب وي

 يازهـاي بـاال بـرده و بـر اسـاس آن ن     يآب را تا حـد  ينتأم يتظرف توانيم يم يمتنظ يها احداث سازه
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  .يمكن ينرا تأم يصنعت و كشاورز

 ييمشكل از آنجا: ادامه داد ويروزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد مديركل

 يهـا  و در سـال  يمنداشته باشـ  يمتوان تنظ يگراز حد توسعه داده شده و د يشب يازهاكه ن شود يآغاز م

  .يفتداتفاق ب يكرده و كم آب ينرا تأم يآب يازهاين يمنرمال نتوان يحت ياخشك 

  

  آب هستند ينتر كننده ارزان مصرف ايرانيان،

اقتصاد آب  يعوامل نابسامان يناز ا يكيكرد كه  يدتاك يراندر ا يعوامل كم آب يهم با بررس يرون وزير

هـا   قنـات  يـق آب از طر ينتـر  كننـده گـران   مصرف يخكه در طول تار يرانيانا. آن است يو توهم ارزان

  .اند شده يلتبد رژيان هاي يارانه يقآب از طر ينتر به مصرف كننده ارزان يراند، در چند دهه اخ بوده

بـا   يسـازگار  يكـارگروه ملـ   يلاز تشـك  يدر فاصله كوتـاه  كه يناز ا يبا ابراز خرسند ياناردكان رضا

 يـا آ پرسـند  يم يگروه: گفت شود، يبرگزار م يآب با كم يسازگار يتخصص يشگاهنشست و نما يآب كم

 و دآغاز شـ  يشدهه پ ينچند يراناست كه مسئله آب در ا يناست؟ پاسخ ا يماه زمان اندك 15حدود 

 يرماسـت كـه البتـه تحـت تـأث      يهـا  انتخـاب  يخيمحصول انباشت تار يم،را كه امروز شاهد يتيوضع

  .قرار گرفته است يزن يمياقل ييراتتغ

 يـق حاصـل شـده اسـت و فقـط از طر     يجدهه قـدمت دارد و بـه تـدر    ينكه چند يا مسئله: افزود وي

  .است يزمان كوتاه يكردرو يندر اماه  15كرد،  يلتعد توان يو زمان بر م يشانهدوراند يراهبردها

جهاد  يرو،ن يها مشترك وزارتخانه يشنهادبه پ يآب با كم يسازگار يكارگروه مل كه ينا يانبا ب يرون وزير

 يـن ا: شـد، اظهـار كـرد    يلو سازمان برنامـه و بودجـه تشـك    يستز يطكشور، صمت، مح ي،كشاورز

هدف . ديرس يرانوز يأته يببه تصو 1396ل در اواخر سا يقانون اساس 138كارگروه به استناد اصل 

و انسـجام در   يبـه آن اضـافه شـد، همـاهنگ     يزن يكارگروه كه متعاقباً سازمان هواشناس ينا يلاز تشك
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  .منابع و مصارف آب بوده است يساز در سطح كشور و متعادل يآب با كم يسازگار يها برنامه

  

  است يجهان يانگينسوم م يك يرانا بارش

: آن اسـت، افـزود   يـت ماه يندر كارگروه ارائـه شـد كـه مبـ     يدواژهچند كل كه ينبا اشاره به ا اردكانيان

 يرا مبنـا  يـران ا يمـي اقل يطشرا يدمعناست كه با ينبه ا يسازگار. است يمفهوم، سازگار ترين يديكل

  .از منابع آب قرار داد يبردار هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره

خـاص خـود اسـت؛     يميسرنوشت اقل يهم دارا يرانا. از سرنوشت وجود دارد يعانوا: ادامه داد وي

 يو زمـان  يـايي هـا در آن بـه لحـاظ جغراف    بارش يعتوز. بارش دارد يجهان يانگينم سوم يككه  يمياقل

 يمـي سرنوشـت اقل  يـن ا. اتكا كـرده اسـت   يآب بر كم يمبتن يستدر ل يخينامتوازن است و به طور تار

  .بدل كرد يآن را به پرآب توان يو نم يستن ييرامروز قابل تغ يآورانه بشر فن يحداقل با ابزارها

مقابلـه، از   يكارگروه برا: با دقت انتخاب شده است، گفت يواژه سازگار كه ينبر ا يدبا تاك يرون وزير

 ييـرات اسـت كـه تغ   يثابت يشكم و ب يتوضع يآب كم. نشده است يجادا يآب كم ييرتغ يحت يابردن  ينب

  .دهد ينم ييرتغ يتاًآن را ماه يزها ن بارش يزاندر م يا دوره ياساالنه 

سازگار  يتوضع ينخود را با ا يدعرصه از جهان با يناست كه ساكنان ا ينا يجهنت: ادامه داد اردكانيان

آب  منـابع  يـداري تا پا يرندو ابزارها را به كار گ ها ينشو متناسب با آن، ب يرندرا بپذ يآب اصل كم. كنند

  .تداوم بخشند ينسرزم ينرا در ا يكرده و زندگ ينرا تضم

ـ  كـم  يميكنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقل يبه معنا يآب با كم يسازگار ينبنابرا: كرد يدتاك وي و  يآب

سرنوشـت   ييرتغ يامقابله  يرها نظ انتخاب يرو در سا يسازگار يو انتخاب انسان يبه پرآب ييرتغ يرقابلغ

  .است يمياقل
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  يردگ يرا در برم يرانيانآب فرد فرد ا مساله

فقـط از آن جهـت    يواژه ملـ  يمعنـا : اسـت، گفـت   يمل يديمفهوم كل يندوم كه ينا يانبا ب يرون وزير

اسـتوار اسـت؛ بـه     ياز اصول قانون اساس يكيشده و بر  يبدولت تصو يأتكه كارگروه در ه يستن

مـؤثر بـر مسـئله را در همـه      يگرانكه همه باز دييكررو يقاز طر يرانمعناست كه مسئله آب در ا ينا

  .است يلقابل تعد يرد،در بر گ يرانا يايجغراف

 گيـرد،  يرا در بر م يرانيانفرد فرد ا يعنيكنندگان آب  مسئله آب همه مصرف ينكهبر ا يدبا تاك اردكانيان

 يطيفقط در شـرا  مسئله آب. يستاز مردم ن يگروه خاص ياوزارتخانه، دولت و  يكمسئله : اظهار كرد

  .يردقرار گ كارهمه با هم در دستور  يكردكه رو يابد يو بهبود م يلتعد يبرا يتر بستر مناسب

هـا   كه همه دستگاه يدر كشور يواژه مل يهمه با هم و محقق شدن معنا يكردتحقق رو: ادامه داد وي

 ي،حقـوق  يكارهـا  و ضعف سـاز و  نگري يدهه بخش يناند و به مدد چند عادت كرده نگري يبه بخش

 يهمه بـا هـم بـه معنـا     يكرداست، رو يدشوار ياركار بس بخشي يانم هاي يتو فعال ياسيس ي،اقتصاد

كننـدگان   از مصرف يگروه يچو ه ييبه تنها يا وزارتخانه يچه. است بخشي يانم يتفعال يافتن اولويت

  .مسئله آب را بهبود بخشند يستندها قادر ن گروه يرآب بدون مشاركت سا

آن  يشـبرد و پ يانتخـاب انسـان  : افـزود  يم،مـواجه  يآب كم ييرتغ يرقابلغ يتبا محدود كه ينا يانبا ب وي

 يگرانبـاز . يمو پرچالش آن را درك كنـ  يچيدهپ يتماه يدبا. و همه با هم است بخشي يانكار م يازمندن

شـكل   يشـان كـه برا  ياز عادات گذشته منافع توانند ينم يو تداوم مسئله آب به راحت يدايشمؤثر در پ

  .اند، دست بكشند به دست آورده يآب ناسازگار با كم يركه در مس يگرفته و دانش

  

  يبا كم آب يسازگار يبرا رو يشپ اقدامات

مردم  يدانش و متقاعدساز يدتول: گفت يآب با كم يسازگار يبرا رو يشبا اشاره به اقدامات پ يرون وزير
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در  ييـر تغ يرقابـل غ يمـي و نقـش آن بـه عنـوان سرنوشـت اقل     يآب كم يتدرباره واقع گذاران ياستو س

ـ  بـا كـم   يسـازگار  يها و ابزارها دانش درباره معنا ضرورت يدموجود، تول يمحدوده توان بشر و  يآب

بـا   يسـازگار  يردر مس يگرانمنافع همه باز يساز منابع آب، هماهنگ يريتآن به گفتمان در مد يلتبد

مشـوق   هـاي  ياسـت و وضـع س  يسـت ز هـاي  يوهابزارها خلق شـ  يدولت هاي يتنشان دادن ظرف ي،آب كم

 يزانتوسعه كشور بر اساس م يابيو ارز يشنظام سنجش، پا يسازمانده ينو همچن يآب با كم يسازگار

  .است ها يتفعال يناز جمله ا يآب كم

 يوهو شـ  انيگرمختلف، منافع باز ياز ساز و كارها يانواع يلآن است كه به دل يتواقع: گفت اردكانيان

اقتصـاد و جامعـه    يشكل گرفته است و حت يآب ناسازگار با كم يستجامعه بر اساس ز يتاكثر يستز

ـ  با كم ريراهبرد سازگا برد يشپ. كنند يشهرا پ يآب با كم يكه ناسازگار دهد يپاداش م يبه كسان بـر   يآب

ـ  ار با كـم ناسازگ يامروز يستز يمستلزم شناخت ساز و كارها يادشدهپنج محور  يمبنا  يرانيـان ا يآب

  .است

 يـت سـازگار بـا فعال   يسـازمان  ينبـود سـاختارها   يريت،و ضعف مد يعوامل سازگار: اظهار كرد وي

منـابع آب،   يداريمشترك در قبال پا يتبر مسئول يمبتن يو قانون يحقوق ينبود ساختارها بخشي، يانم

ـ  بـا كـم   يبا سازگار معطوف بخشي يانم يكردمتناسب با رو يفن هاي يتظرف يافتنبست ن ن يتـدو  ي،آب

و فقـدان   ياسـي و س ياجتمـاع  ي،اقتصـاد  يـدات بـدون تمه  يـداري بـر پا  يبلندمدت مبتن هاي ياستس

  .هستند يآب با كم يناسازگار يلمنابع آب از جمله دال يريتمد يدر نظام نهاد ييو پاسخگو يتشفاف

اقتصـاد آب و   ينابسـامان : گفـت  يآب مبا ك يمسئله سازگار يو اجتماع يبا اشاره به عوامل اقتصاد وي

توسعه  يبرا يناكاف گذاري يهطلب، سرما پرآب يسبك زندگ ي،نامناسب اراض يآن، كاربر يتوهم ارزان

بـر اسـاس    آبريـز  يهـا  حوزه ياز منابع آب يبردار بهره يزير برنامه ي،آب با كم يسازگار هاي يرساختز

 ياز جمله عوامل اقتصـاد  يطيمح يسته مسائل زب يتوجه با كم ها يرساختبه كمك ز يفرض فراوان
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  .با منابع آب است يناسازگار يو اجتماع

در  ياسـي مداخالت س: اشاره كرده و گفت يآب با كم يدر بحث ناسازگار ياسيبه عوامل س ينهمچن او

منـابع   يريتبر مد اي يرسازهبر وجه غ يا منابع آب، غلبه وجه سازه يريتمربوط به مد يامور كارشناس

توأمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه قبل از  يريتعرضه به دوران مد يريتعدم گذار از مد يلآب به دل

 يـد جد يكـرد فعال هسـتند، از رو  يزساز و كارها امروز ن ينكه ا يطيما در شرا. است يلدال ينجمله ا

 يآب سازگار با كم كردن گفتمان يرفراگ يقاز طر يدمعنا كه با ينبه ا گوئيم يسخن م يآب با كم يسازگار

و همـه   يابيمتاكنون دست  يشپ هفعال از چند ده يساز و كارها يلتعد يالزم برا ياجتماع يرويبه ن

منـابع   يدارسازيتحقق اهداف پا يمنابع آب كشور را برا يريتو مد يآب هاي ياستمؤثر و س يروهاين

  .يمكن يجآب بس

  

  يشهما يبرگزار اهداف

موفـق انجـام شـده در     يهـا  طـرح  ييشناسـا : گفـت  يشهما يداف برگزاردر ادامه با اشاره به اه وي

موجـود در   هـاي  يـت ظرف يياند، شناسا آب شده يها كه منجر به كاهش مصرف، تلفات و آلودگ استان

توســعه  ي،ســبز كشــاورز يفضــا يي،و روســتا يشــرب شــهر ي،صــنعت، معــدن، انــرژ يهــا حــوزه

  .اهداف است يناز جمله ا يآب با كم يگاردرباره موضوع ساز يرفراگ عياجتما يوگوها گفت

حاكم بـر كشـور در چنـد دهـه      يبه لحاظ منطق اقتصاد يآب ناسازگار با كم هاي يهرو: گفت يرون وزير

ـ  با كم يكردن سازگار ينهنهاد. گره خورده است يرانيانا ياقتصاد يگذشته با تار و پود زندگ تنهـا   يآب

ونـد داد و آن را  يپ يرا با منطق كنش اقتصـاد  يآب با كم يركه بتوان منطق سازگا شود يممكن م يزمان

  .خلق ثروت قرار داد يبرا يابزار

و اشـتغال و   يـد به رونق كسب و كار و تول يداًكه كشور شد يطيدر شرا: كرد يدواريابراز ام اردكانيان



35  

 يبـرا  يرصـت ف يدادرو يندر ا يآب سازگار با كم يدارد، كسب و كارها يازن يستيز يطمح يطبهبود شرا

 تـرين  ياصـل  اهـ  در اسـتارتاپ  يـت و مشتاق بـه فعال  يلكردهتحص يانسان يروين. خواهند كرد يدارشد پ

  .است يآب با كم ياقتصاد كشور به سمت سازگار يده جهت يبرا يهسرما

بـر   يمنـابع آب مبتنـ   يريتبه مد يننو يكرددارد تا رو يازن يدادهاييرو ينكشور به چن: كرد يدتاك وي

ارائه  يها برا در استان يزن يشتريخود را نشان دهد و همزمان تحرك ب هاي يتظرف يآب با كم يسازگار

 ياز فلسفه سـازگار  ادهاستف هاي يتو ظرف ها يتمشاهده قابل. شود يجادا يآب با كم يسازگار يها برنامه

منـابع آب   زييدارسـا و عالقمنـدان بـه پا   يستز يطفعاالن مح ين،در مسئول تري يشب يانرژ يآب با كم

  .كنند يتفعال يآب با كم يتحقق سازگار يردر مس يشترو تالش ب يدواريتا با ام كند يم يجادا

  

  اعالم شد يمقابله با كم آب يمحور وزارت صمت برا سه

 يـن كامـل ا  يبـر همـاهنگ   يـد هم، با تاك -صنعت و معدن و تجارت  يرمعاون وز - نيا يصالح محسن

 كـه  يـن است و با وجـود ا  يرناپذ اجتناب يامر يآب مشكل كم: گفت آبي يب وزارتخانه با كارگروه بحران

 يور بهـره  يبـرا  يمدار يفهاز آب است اما باز وظ يمحدود يزانبخش صنعت و معدن مصرف كننده م

  .كنند يبخش فقط دو درصد آب را مصرف م ينا يبه گفته و. يمتالش كن يشترهر چه ب

: خبر داد و افزود يآب بحران كم يوزارتخانه برا يندر ا يساسسه محور ا يفصمت از تعر يروز معاون

 يصـنعت  يهـا  بخـش  يدتول ينددر فرآ. كرد يمخواه يسه محور را عمل ينمشخص ا يزمان بند يكبا 

 اليـت بـه فع  يميقـد  يهستند، بعضاً با تكنولوژ اي يژهو يتاهم يدارا يبر تر از نظر شاخص آب بزرگ

  .است يعصنا يندر ا يننو يما به روز كردن و استفاده از فناور يها مهاز برنا يكيكه  دهند يادامه م

 يـن البتـه در ا  يم،هستند را باال ببـر  يدالتاسيسكه جد يگريد يعصنا يور بهره يدبا: ادامه داد نيا صالحي

  .ماست ياست و جز اهداف اصل يتپراهم ياربس يننو يو استفاده از فناور يريتحوزه نوع مد
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كه تحـت   يعيصنا: كوچك و متوسط هستند، گفت يعمحور دوم صنا كه ينا يانبا ب صمت يروز معاون

آب  يريتفاضـالب و مـد   يههمچون تصـف  يو اقدامات كنند يم يتفعال يصنعت يها نظر شركت شهرك

  .اماكن با توجه به بودجه در حال توسعه است يماست كه در برخ يجزو اهداف اصل

و بـا اسـتفاده از    يمتوسـط را در منـاطق سـاحل    يواحـدها  يخـ بر يمكـرد  يسـع : ادامه داد نيا صالحي

  .يمقرار دار يينو است و در مرحله ابتدا يتكنولوژ يك ينكه البته ا يمكن يزتجه ها كن يرينش آب

فعـال و در حـال    يعصـنا  ياسـتاندارد بـرا   يفطرح جامع و تعر ينتدو يتدر نها: گفت ياندر پا وي

 يو دولتـ  يرتخانه است كه بر اسـاس آن فعـاالن بخـش خصوصـ    وزا يها برنامه ينتر احداث جز مهم

  .خود را آغاز خواهند كرد يتمطابق آن استاندارد فعال

و تالشـگران   يـده برگز يهـا  قـرار اسـت كـه از طـرح     يمل يدادرو ينا يانيدر روز پا يسناگزارش ا به

  .شود يلتجل يآب با كم يسازگار يها عرصه



37  

محكـوم بـه    يا منظـره  بيابـان،  انـد؟  كرده يفاو تكامل انسان ادر بقا  يچه نقش يريكو هاي يدآبـا 

  03/04/1398روزنامه اطالعات مورخ  - شدن متروك

  

  وتنل ربكا

 يـانگر هـا نما  واحـه . بوده است انسان از تجربه يبخش يواقع يها ها، سرسبزكردن واحه طول هزاره در

و  هـا  يابـان دادن ب ييـر تغ يما بـرا  يانسان ةاما ران. اند بوده يتجار يرهايمحل سكونت اجتماعات و مس

  باران است، باعث شده است  كه كم ييها در اطرافمان و در هرجا ساختن واحه

 يابـان ب. يآب و كمبـود آن در سـطح جهـان    يريتاز سـوءمد  يناش يشود؛ بحران يجادا يديشد رانبح

سـراب   يـك نقـش   ياست،دن يمصنوع يها واحه ينتر از بزرگ يكيخشك و داغ دره الس وگاس كه 

آب را از هرجـا كـه    توانيم يم يشهكه هم كند يم يجادتوهم را ا ينو ا كند يم يرا باز يمدرن و امروز

  .يمآن بپرداز يبرا بهايي آنكه يب يم،را سبز كن ها يابانو ب يريمبرگ هيموابخ

***  

 يـزش ت يهـا  سرراست و لبه يكه با مرزها بيني يرا م يتَك و سرسبز ينقطعه زم ي،از باال كه نگاه كن 

 ين،قطعـه زمـ   يـن درون ا. مانـد  يرنـگ مـ   يا پاكـت بـزرگ قهـوه    يك يسبز بر رو يتمبر پست يكبه 

 ارهمـو  يجاده اختصاص يكاز مراتع زمرد رنگ،  يبملك باشكوه، چند جر يكز درختان، ا اي يوارهد

  . دارد يرا از نظر پنهان م ينرقصان و مرمر يها گسترده از فواره يا و مدور و مجموعه

و  يـاه شده است كـه بـدون گ   يدهرنگ كش يسنگپوش از آبرفت برنز يرةدا يك يل،مستط يناز ا بيرون

بـه فاصـله   . ادامـه دارد  يگـري پـس از د  يكـي قطعات مشابه،  يگرتا د يلومترك يمن آب است و به طول

بـر   مـا انـد، ا  به هم جمع شده تر يكنزد ييها از مركز شهر، ساكنان منطقه در قالب گروه يلومترهشت ك

چشـم   يكديگربا  يزانگ نماها و مراتع سبز شگفت سر مستغالت دور از شهر، مملو از درختان نخل، آب
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  .كنند يم يچشم و هم

 يراحت يها لوكس وجود دارد، همراه با اتاق يها ها و مغازه از رستوران ينوران يا مركز شهر، راسته در

  . خواند يسوخته را به درون خود م آفتاب هاي يابانكه گردشگران حاضر در خ

هـا بـا    راسـته  يـن كه ا ييتو گو كنند، ياز آب فراوان را منتقل م يحس كننده يرهخ يو استخرها ها فواره

كـه الس وگـاس، بـه طـور      يـد بگو تواند يكردن نم با نگاه يآدم. اند شده يسآب باران خ يبارش عاد

 يدمـا  كـه  يمـي باران در طـول سـال اسـت، آن هـم در اقل     يمترسانت يازدهشاهد بارش كمتر از  يعيطب

  . شود يم) يتدرجه فارنها 90( يوسدرجه سلس 32غالباً بالغ بر  اش يتابستان

منـابع   يـا  ينزمـ  يـر بـاران، بـه طـور معمـول آب را از ز     كـم  يها سكونتگاه يگروگاس، همانند د الس

 يـد م ياچهمورد رودخانه كلرادو كه به در يندر ا كند؛ يمنظور با تلمبه منتقل م يندوردست، فقط به هم

  .از منطقه فراهم كرده است يلومتررا به فاصله پنجاه ك يمنبع آب شود، يختم م

و  يـم ا داده يخـود تسـر   يسـاختمان  يطدر واحه را به درون مح يستنما عادت به ز ير،اخ يها نسل در

فـراهم   يعتتا آنچه را كه طب ايم يدهوگاس، كش مانند الس ي،مصنوع يها آب را با تلمبه به درون واحه

اطرافمـان و در  در  هـا  و ساختن واحـه  ها ياباندادن ب ييرتغ يما برا يانسان ةاما ران. يمكن يلتكم كند يم

 يريتاز سـوءمد  يناش يشود، بحران يجادا يديباران است، باعث شده است بحران شد كه كم ييهرجا

  .يآب و كمبود آن در سطح جهان

: معنـا  يـن گرفتـه شـده بـه ا    يزرتـوم د ينشدن، از واژه الت است محكوم به متروك يا كه منظره »بيابان«

  است كه كمتر از  يا منطقه يابانب يدانان،قاموس جغرافدر » .كه عاطل و باطل، رها شده است يزيچ«

  . را در سال دارد يبارندگ يمترسانت 25

متر مربـع از   يليونبه چهارده م يكهستند كه هر كدام نزد يقطب هاي يابانجهان ب هاي يابانب ترين بزرگ

. گيرنـد  يرمـ را در قطـب جنـوب درب   ياندازه بستر سنگ ينبرف و توندرا را در قطب شمال و هم يخ،
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روان  يـگ ماسـه و ر  ي،شـن  يهـا  متر مربع قرار دارد كـه از دشـت   يليونم 9صحرا با  يابانپس از آن ب

پـس از  . را دربرگرفته اسـت  يقاچهارم قاره آفر يككشور جهان گسترده شده و  13شده و در  يلتشك

. گيرد يكشور را در برممتر مربع مساحت دارد و شش  يليونم يمعربستان قرار دارد كه دو و ن يابانآن ب

. يسـتند قابـل سـكونت ن   آبباال و نبـود   ياربس يها اغلب به سبب دما قاره يپنجم از اراض يكمعادل 

 يافـت،  تـوان  يم ينكره زم يرا بر رو يعيطب يها ها واحه هستند كه در آن ييها مكان ينهمچن ها يابانب

  .دهند يم يلتشك را يو آب يخاك يها سازه ينتر از جذاب يكه بخش ييها واحه

كـه   شـوند  يمـ  يلتشـك  يحاصل از آبِ جار يمركز ةبرك يكها از  واحه يزِمرطوب و حاصلخ مناطق

. ها، محصور شده اسـت  نخل يژهها و درختان وابسته به آب، به و از درختچه يا بركه، با حلقه ينخود ا

بـر  . يابـد  مـي امتـداد   يابـاني ب يهـا  قرار دارد كه تا دشت يا خود، در حصار منطقه ةنوب به يزحلقه ن ينا

نادر و ارزشمند اسـت و مسـاحت    يز،واحه نسبتاً ناچ يستمجهان، اكوس هاي يابانب يعوس ةخالف گستر

  .يلومترك يليونو نه چند م رسد يمربع م يلومترچند صد ك ياها به چند ده  آن ينتر بزرگ

  .اند هكرد يفادر بقا و تكامل انسان ا يبه طور مداوم نقش مهم ها واحه

هـا تـا    آن ةكـه محـدود   پرداختنـد  يو شكار مـ  يبه زندگ يسطح يها آب يرامونها در پ انسان نخستين

و  كردنـد  يبه خود جذب م يزرا ن يها جانوران وحش آب ينا كرد؛ يم ييرتغ يدارپا يها ها و بركه چشمه

هـا را   د مربوط به انسـان شواه ينكه نخست شناساني يريند. كردند يم يده آب يزرا ن ييغذا ياهيِمنابع گ

 يهـا  دوره يدر طـ  يدنيآشـام  يهـا  كـه آب  يما، هنگـام  ياكانكه ن يافتنددر كنند يم يبررس يادر تانزان

  .جستند يافتاده توسل م تك يها احتماالً به واحه شد، يم يابكم يخشكسال

كـه   كردنـد  يم يجادا تر آب بزرگ يها مجموعه يانم يزرا ن ييها ها پل شناسان، واحه انسان يهبر فرض بنا

 يعـي، طب يهـا  واحـه . از آن مهاجرت كننـد  يرونبه ب يتاًو نها يقاتا به درون آفر داد يها اجازه م به انسان

آب  بخـش  ينـان از عالئـم اطم . بودنـد  يابـاني ب يهـا  و سـكونتگاه  يتجـار  يرهايمس يانجر كنندة يينتع
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هـا در طـول    سـكونتگاه  ينرفته تا نخسـت گ شدند يم يداها در صحرا هو نخلستان يقكه از طر يرزمينيز

اجتماعـات و   يمحـل زنـدگان   كننـده  يـين آب، تع ي،شمال يكايبزرگ در فالت كلرادو در آمر يرودها

  .گذشت يها م بود كه از درون آن ييها راه

 ياآسـ  يقا،كه از آفر يشمابر يلومتريك 7400جاده  يعنيشده،  شناخته يتجار يها شبكه راه ترين طوالني

ماننـد   ي،ا واحـه  يو به اجتماعات كشاند يم يگرچاه آب به چاه د يكخود را از  يرمس گذرد، يا مو اروپ

مصر و سودان،  يانةم رشتررو درب العرب د يرمس. و سمرقند در ازبكستان، وابسته بود ينتوپران در چ

 ياباندر ب يبوم يها هرا و كوره يابد يدر مراكش امتداد م يتا بندر تانگ يجررو مراكش كه از ن راه كاروان

و  يافتنـد  يم يوندها به هم پ با واحه يبودند كه به خوب ييها راه يهمگ يكادر جنوب غرب آمر يمخاو

  .شد يم ذيرناپ مناطق امكان ينها گذر از ا در صورت نبود آن

ــگ  در ــان، فرهن ــول زم ــه د ط ــا تجرب ــرانه ــان   يگ ــرده و آن را در جه ــورد واحــه را جــذب ك در م

و بالناهـا  ) ياسمق بزرگ يسلطنت يها حمام(در رم باستان، ترماها . كردند ينيبازآفر شده يساز ساختمان

ـ  يمجـار  يچيـده پ هـاي  يسـتم س يقاز طر) يو خصوص يعموم ياسمق كوچك يها حمام( سـاخته   يآب

  .شدند يم يدهها به اغلب شهرها و روستاها كش چشمه ياها  از رودخانه هك شدند يم

 يبـرا  توانسـتند  يمردم بودند و در آن شهروندان مـ  ييآ خود مراكز گردهمدر عصر  يعموم هاي حمام

  . هم بروند يداركردن به د و ورزش يكديگربه  دادن يامپ ي،تن گفتگو، آب

بـه   اي شـده  يمهندس يرسان آب يها دستگاه يافتند، يرواج م يحيتفر يهرجا كه شهرها ي،سنت رم در

و  يعيطب يِمعدن يها كه منبعشان چشمه ييها ش بودند، آبشفا بخ يها كه سرشار از آب رفت يكار م

  . بود يرزمينيعمق آب ز كم يرذخا

بـا   يـد آب را با. اقـدامات اسـت   يبرخـ  يازمندشفابخش ن يها تجربه آب ينيباران، بازآفر مناطق كم در

ن كشـاند كـه اغلـب در درو    يمصـنوع  ييها طاق يو بر رو ها يبش يبه باال يعيمنبع طب يكتلمبه از 
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 هـاي  وضـه بـا ح  يمانيس هاي يهبا حاش ييمحصور قرار دارند كه در آن استخرها يمناطق ياها  ساختمان

  .كنند ياز علف رقابت م يدهپوش يعيطب

 يلهكامالً بالغ و بلند دارند كه به وس يدرختان شوند، يساخته م يانكه به سفارش مشتر يحيتفر هاي باغ

 هـاي  يسـتم و س يـاري آب يـق هـا از طر  آن يازو آب مورد ن ندشو يكارگران نصب م يها و گروه يلجرثق

  . شوند يم يندار تأم آبپاش زمان

 يـك نقـش   ياسـت، دن يمصـنوع  يها واحه ينتر از بزرگ يكيخشك و داغ دره الس وگاس كه  بيابان

 يرمقـاد  تـوانيم  يمـ  يشـه كـه هم  كنـد  يمـ  يجادتوهم را ا ينو ا كند يم يرا باز يسراب مدرن و امروز

. بپـردازيم آن  يبـرا  ييبها آنكه يب يم،را سبز كن ها يابانو ب يريمبرگ يمآب را از هرجا كه بخواه يمتنابه

  .دارند ياند و رشد شتابان در سراسر جهان يحيسفر تفر ياجزا ينتر از مهم يكي يمصنوع يها واحه

صحرا را  يابانبدر  يپژوهش يدر دانشگاه تورنتو سرپرست يشائون يزهبه نام عز ي، معمار2007سال  در

 يسـات تأس يجـاد منجر بـه گسـترش و ا  « 1980در دهه  يسمتور يايكه در آن اح ييبرعهده گرفت، جا

شدن منـابع نـادر آب    كه نه تنها باعث خشك اي يدهبزرگ شد، پد يدجد يها موجود و هتل ياستعمار

 86رود كلرادو » .ددا ييرتغ يخدمات يبه اقتصادها يرا از كشاورز يمحل ياقتصادها ينشد بلكه همچن

 617( يـب جر-فـوت  500.000 يزانكه ساالنه به م كند يم ينآب دره الس وگاس را تأم يردرصد ذخا

 يناز ا يالتآب ا يةسهم. شود يلوله به آن منتقل م يقاختصاص داده و از طر يالتا ينبه ا) يترل يلياردم

شهر  را بـه   از مصرف شهر و كالن يگركه ده درصد د شود يم يلتكم اي يرزمينيز يها رودخانه با آب

  . دهد يرا به خود اختصاص م مانده يچهاردرصد باق يزن شده يابيآب باز دهد؛ يخود اختصاص م

هـا و   به خانـه  يدرصد آب انتقال 60در حدود -از آب  ياديز ياراساس گفته سازمان آب، مقدار بس بر

درصـد   70بالغ بـر  . شود يم يو آب يا همنظر يها به سازه يصرف آبرسان -در الس وگاس يمراكز شغل

و چمنزارهـا،   يرونـي ب يبه فضـاها  يمصنوع يها ها و چشمه درصد مصرف هتل 20مصرف ساكنان و 
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  .شنا و مناظر اختصاص دارد ياستخرها

آن  ينكـه ا يعني كنند، ينابودكننده استفاده م اي يوهآب را به ش يروني،ب يواقع، در نوادا، اغلب فضاها در

ـ  يرزمينـي سطح آب ز يجه،در نت. كنند ير كامل مصرف و از چرخه خارج مرا به طو متـر   100از  يشب

 يـن از ا ناشـي  يهـا  زلزلـه . انـد  متـر نشسـت كـرده    ينمربوط به آن چنـد  هاي ينرفته است و زم يينپا

دالر  هـا  يليـون بارآمـدن م  و فروش و ترك مستغالت باعث به ينزم ناپذير يمترم يدنپاش اقدامات، از هم

  .ارت، فقط در دره الس وگاس شده استخس

ـ  يانكه جر يهنگام. دهد يتمدن را در معرض خطر قرار م يزها ن آب رودخانه انتقال  يشآب رودخانه ب

را حفـظ كنـد و    يبـوم  يـان آبز ياتح تواند يدر نهرها نم مانده يآب باق شود، ياز اندازه كاهش داده م

 يسـت ز يبـرا  يضـرور  يمـيِ اقل يتوضـع  يمتـرم  يحفاظت كند كه بـرا  يستگاهياز ز تواند ينم يحت

در  يريتحالت، سـوء مـد   يندر بدتر. است ياتيها، ح از موجودات، از جمله انسان يمختلف يها گونه

 يممسـتق  يجهبه عنوان نت توان يرا م يبحران آوارگان سور. كند يم ثباتي يها را دچار ب فرهنگ ي،آبرسان

ملـل دربـاره    مانسـاز  2014بر اسـاس گـزارش سـال    . دانست يرمتغ يماقل يكحاصل از  يآب ثباتي يب

منطقـه،   يـن آب در ا يريتهزار نفر از مردم، به سـبب سـوء مـد   800حدود  يانه،در خاورم يخشكسال

  .اند امكان امرار معاش خود را از دست داده

 يا معادن كلرادو، در مصاحبه ةدر مدرس يانهآب در خاورم يريتاز متخصصان مد يكي ي،عامر حسين

 هايشـان  ينمـردم از سـرزم   راندن يرونكمبود آب در حال ب«كه  گويد يم 2015در سال  يمل يويبا راد

 آبكـه محصـول كمبـود     يآوارگان آب هستند، امر يزاز هر چ يشآوارگان ب ينا« يبه گفته و» .است

  ».در منطقه است

ـ  يرذخا يدنكش در آب كه منجر به ته يريتعمده سوء مد يكا،غرب آمر در  يجـاد از ا يشـده، ناشـ   يآب

 »يالككـاد  يابـان ب«مشاور امور منابع آب، آن را  يد،فق يسنركه مارك ر ياست، امر يمصنوع يها واحه
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نوشـت  ) 1986(آن  يرو به نابود يها و آب يكاغرب آمر: يالككاد ياباندر اثر خود به نام ب يو. يدنام

 يقـت امر در حق ينو ا« »يابد يم يانپول جر يتپه و به سو يآب به باال يكا،كه در غرب آمر گويند يم«

تـا   رود يآسـا بـاال مـ    غول يها لوله يقها از طر هزار فوت از كوه3چنانكه آب به ارتفاع  افتد، ياتفاق م

 يدهرودخانه كلرادو كشـ  يها تنگه ازآنجلس را فروخواباند و به همانان به هزار فوت دورتر  عطش لس

  ».كند ياريها را آب اطراف آن هاي ينو زم يرا آبده و پالم يكسفون يها تا چشمه شود يم

 يرا برا ييها راه حل«است و  يفرنيادر اوكلند در كال يو امداد يقاتيتحق يكه سازمان يفيكپاس مؤسسه

و  يشـرفته حفاظـت پ  يمصرف آب برا يابيبه ارز ،»دهد يجهان ارائه و بسط م يمشكالت آب ينتر مبرم

  . ردازدپ يم يبه منابع آب يبخش ثبات

ـ  يازهـاي كه ن رسد يم يجهنت ينها به ا مؤسسه از مصرف آب در استراحتگاه ينا تحليل را  ينـده فزا يآب

تجـارب   يفيـت و احتماالً بدون تنزل ك(مصرف آب  يبرا يهمانانم يها عادت ييردادنبدون تغ توان يم

ر يـ نظ هـايي  يفنـاور  ي،مصـنوع  يهـا  هـا و چشـمه   كـه هتـل   يبرآورده ساخت به شرط) آنان ياحتيس

را به كـار   ها ييدر رختشو يافتهارتقا يزاتمصرف و تجه كم يها آب، توالت كننده يرهذخ هاي يسردوش

  .كرد توان يم يشتريب يكارها حتي .بندند

كـاهش مصـرف آب    يتالش بـرا  يشگامكه پ يفرنياكال 24سبز در سباستپل يمصنوع يها چشمه شبكة

كـه بـه    ييها ها و بوته و درختچه يو درختان بوم ياهانگاز  يمصنوع يها چشمه كند يم يهاست، توص

از  يكي. استفاده كنند يساز منظره يبرا شوند يم يافت خشك يمهن يامنطقه خشك  يكدر  يعيطور طب

 يـك  ينداده بلكـه همچنـ   ييـر را تغ يسـاز  منظـره  هاي يوهنه تنها ش يفرنيا،طرح در كال يناجراكنندگان ا

حاصـل از   يكـه آب شستشـو   يسـتم س يـن ا. كـرده اسـت   يهمحل تعب در يزرا ن يآب خاكستر يستمس

 يترل 3800مصرف آب را تا سرحد  كند، يو پردازش م يابيمستقر در خود چشمه را باز هاي ييرختشو

  .در روز كاهش داده است
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بـزرگ هـم از    هـاي  يسـوز  آتـش  برد، يسال خود به سر م يندر چهارم يدشد يكه خشكسال يالتيدر ا

كـه در   ياقـدامات  يتمـام  كشـند،  يدارند و منابع ته م يشگستره، رو به افزا يثهم از حتعداد و  يثح

مجدد  يپرداز فقط منظره يفرنيا،در كال يبه طور كل. دارند يتاهم گيرند، يآب صورت م يرهذخ يراستا

 يمقـاوم در برابـر خشـك    يهـا  گونـه  يرو سـا  يبـوم  ياهـان و مؤسسات با گ يتجار ي،مسكون يها باغ

  . كاهش دهد يبجر-فوت يليونم 1.3مصرف ساالنه آب را در حدود  ندتوا يم

آب در منـازل، در كنـار    يـره ثابت ذخ يلو وسا يزاتاستفاده گسترده از تجه يفيك،مؤسسه پاس ةگفت به

آب منـاطق   يمصـرف كلـ   توانـد  يمـ  كننـد  يمصـرف مـ   يكه آب كمتر يها با مناظر چمن يگزينيجا

آب را در سـال   يـب جر-فـوت  يليـون م 3.6تا  يليونم 2.2دهد و درصد كاهش  60تا  40را  يمسكون

 يـره فوت آب را در سال ذخ-يبجر يليونم 2. 5در هر سال تا حدود  يتا بتوان به طور كل ندك يرهذخ

 يعـي طب ةنكند، اما اگر قـرار اسـت واحـ    يمانهرگز رها يداز واحه شا يريگ ما به بهره يروان يلم. كرد

  . يردبگ يفقط در اذهان ما جا يدبا يمصنوع ةاحتماالً واح يابد،دوام 

در  شـده،  يمهندسـ  يهـا  آزاد و نه كانال هاي در رودخانه – يعيوجود آب در جهان طب يي،حل نها راه

. چرخـان اسـت   يهـا  و نـه در فـواره   يقـي حق يو نه در مخـازن آب، در آبشـارها   يعيطب هاي ياچهدر

 طرهرا بـه مخـا   يعـي طب يهـا  سـرپناه  ي،مصـنوع  يها حهوا يجادا يبرا مان يواقع يِمنابع آب بردن يلتحل

  .دهد يو همه ما را در معرض خطر قرار م اندازد يم

  :منبع

  .منتشر كرده است يمحمد غفور ةترجمان  با ترجم يتسا مطلب را ربكا لوتن نوشته و وب اين
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  03/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - اعالم شد يمقابله با كم آب يسه محور وزارت صمت برا

  

ـ  بحـران كـم   يوزارت خانه برا يندر ا يسه محور اساس يفصمت از تعر يروز معاون خبـر داد و   يآب

  .كرد يمخواه يسه محور را عمل ينمشخص ا يزمان بند يكبا : افزود

  

  
  

كامـل   يبر همـاهنگ  يدبا تاك ي،آب با كم يسازگار يشامروز در هما نيا يمحسن صالح يسنا،گزارش ا به

اسـت و بـا وجـود     يرناپـذ  اجتنـاب  يامر يآب مشكل كم: گفت آبي يوزارتخانه با كارگروه بحران ب ينا

ـ  يـم دار يفـه از آب است امـا بـاز وظ   يمحدود يزانبخش صنعت و معدن مصرف كننده م كه ينا  رايب

  .كنند يبخش فقط دو درصد آب را مصرف م ينا يبه گفته و. يمتالش كن يشترهر چه ب يور بهره

: خبر داد و افزود يآب بحران كم يوزارتخانه برا يندر ا يسه محور اساس يفصمت از تعر يروز معاون

 يصـنعت  يهـا  بخـش  يدتول ينددر فرآ. كرد يمخواه يسه محور را عمل ينمشخص ا يزمان بند يكبا 
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 اليـت بـه فع  يميقـد  يهستند، بعضاً با تكنولوژ اي يژهو يتاهم يدارا يبر تر از نظر شاخص آب بزرگ

  .است يعصنا يندر ا يننو يما به روز كردن و استفاده از فناور يها از برنامه يكيكه  دهند يادامه م

 يـن البتـه در ا  يم،ا باال ببرهستند ر يدالتاسيسكه جد يگريد يعصنا يور بهره يدبا: ادامه داد يان صالحي

  .ماست ياست و جز اهداف اصل يتپراهم ياربس يننو يو استفاده از فناور يريتحوزه نوع مد

كه تحـت   يعيصنا: كوچك و متوسط هستند، گفت يعمحور دوم صنا كه ينا يانصمت با ب يروز معاون

آب  يريتضـالب و مـد  فا يههمچون تصـف  يو اقدامات كنند يم يتفعال يصنعت يها نظر شركت شهرك

  .اماكن با توجه به بودجه در حال توسعه است يماست كه در برخ يجزو اهداف اصل

و بـا اسـتفاده از    يمتوسـط را در منـاطق سـاحل    يواحـدها  يبرخـ  يمكـرد  يسـع : ادامه داد نيا صالحي

  .يمارقرار د يينو است و در مرحله ابتدا يتكنولوژ يك ينكه البته ا يمكن يزتجه ها كن يرينش آب

فعـال و در حـال    يعصـنا  ياسـتاندارد بـرا   يفطرح جامع و تعر ينتدو يتدر نها: گفت ياندر پا وي

 يو دولتـ  يوزارتخانه است كه بر اسـاس آن فعـاالن بخـش خصوصـ     يها برنامه ينتر احداث جز مهم

  .خود را آغاز خواهند كرد يتمطابق آن استاندارد فعال
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مشـكالت مـردم حـل    / قنـات   يـاي بـه اح  يـرو وزارت ن يژهو توجه :اعالم كرد يكشاورز يروز

  04/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود يم

  

كـه البتـه بـرخالف     يـرد قنوات در دستور كـار قـرار گ   يايحا يداعالم كرد كه با يجهاد كشاورز وزير

مشـكالت مـردم در بخـش     يدبا يزن يگرد ييقرار گرفته است و از سو يروگذشته مورد توجه وزارت ن

  .يمرا حل كن يكشاورز

در وزارت  يـد در رونق تول يجهاد يها امروز در نشست نقش تشكل يمحمود حجت يسنا،گزارش ا به

ها در گوشه و  حل مشكالت آن يو برا يمبه درد و دل مردم گوش كن يدبا: كرد اظهار يجهاد كشاورز

  .كه البته مسئوالن همواره به فكر حل مشكالت مردم بوده و هستند يمكنار كشور تالش كن

 يمناسب يتبخش فعال يندر ا يريندارد و خ يزداريبه حوزه آبخ اي يژهامروز دولت توجه و: افزود وي

شـاهد مشـاركت    يـز ن يگـر د يياز سو. اختصاص داده است ينهزم يندر ا يالتيتسه يزدارند و دولت ن

 يـژه بـه و  تواند يشده، م يلآب كه تشك يرينو مجمع خ يمحوزه هست يندر ا ييانبرداران و روستا بهره

  .داشته باشد يمناسب هاي يبانيقنات پشت ينهدر زم

قرار گرفته اما مسئوالن  مهري يقنات مورد ب ي مسأله يراخ يها در دهه: ادامه داد يجهاد كشاورز وزير

 يطمحـ  يـداري و پا يبخشـ  گذشته اعالم كردند كه آنچـه باعـث تعـادل    يها برخالف دهه يرووزارت ن

  .موضوع است ينها به ا دهنده توجه آن قنوات در كشور بوده كه نشان ياياح شود، يم يستز

 يهـا  در اسـتان  يشاهد عملكرد مناسب يزن ييخرد زنان روستا يها صندوق ينهدر زم: اظهار كرد حجتي

 يمناسب يو بازاررسان يشده استانداردساز يدمحصوالت تول يدكه با يما خوزستان بوده يژهمختلف به و

  .از آن داشته باشند يبتوانند فروش و سود مناسب ييداشته باشد كه زنان روستا

: در داخل كشور اشاره كرد و افـزود  ييدارو ياهانمختلف توسعه كشت گ هاي يتبه قابل ينچن هم وي
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اكنون توسـعه   شود كه هم يدتول يريدر مناطق خشك و كو تواند يم يعلوفه دام يكخارشتر به عنوان 

  .كم است ياربس يآب يازبا ن ياهيگ ياه،گ ينكشت آن آغاز شده است، چرا كه ا
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  04/04/1398م مورخ خبرگزاري تسني - است يرقانونيغ "بازار آب" يانداز راه: يجهادكشاورز

  

 ياز سـو  "بانـك آب "و  "بـازار آب " يانـداز  راه يشـنهاد در واكنش به پ يجهاد كشاورز يروز معاون

 يدر اراضـ  يكـاربر  ييرانجام شود تغ يورزو فروش آب كشا يداگر قرار باشد خر: گفت يرووزارت ن

  .ممنوع است يكاربر ييرتغ ينكه بر اساس قانون ا يردگ يصورت م يكشاورز

 يخبرگـزار  يدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد  يجهاد كشاورز يرمعاون آب و خاك وز يمراد اكبر علي

مطرح شـده   يرووزارت ن كه توسط "بانك آب"و  "بازار آب" يانداز در واكنش به  احتمال راه يمتسن

  .كار ممنوع است ينا: است اظهار كرد

 يكشـاورز  يدر اراض يكاربر ييرانجام شود تغ يو فروش آب كشاورز يداگر قرار باشد خر:افزود وي

  .ممنوع است يكاربر ييرتغ ينكه بر اساس قانون ا يردگ يصورت م

گروه ردر كـا  يبت در صـورت تصـو  ممكـن اسـ   ينكـه در پاسخ به ا يجهاد كشاورز يرآب و خاك وز معاون

 ييـر قـانون دربـاره تغ  :موضـوع  گفـت   يـن شود، ضمن رد ا ييو فروش آب اجرا يدخر يلبا خشكسا يسازگار

  .دهد اجازهقانون  ينكهداد مگر ا يكاربر ييرتوان تغ يرا نم يكشاورز ينزم يچكه ه يگويدم ياراض يكاربر

چند روز قبـل   يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزيردفتر برنامه  يركلمد يتراب يقهگزارش صد بنابراين

تـوان بـه    يمـ : در كشور خبر داد و گفت "بانك آب"و  "بازار آب" يانداز در جمع خبرنگاران از راه

مصـرف   بـه و  يمفارس انتقـال داد، آب را از كشـاورز بخـر    يجخل ياعمان  يايآنكه آب را از در يجا

  .يمصنعت اختصاص ده ياشرب 

اسـت   ييراهكارها يا،انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از در يشتر،آب ب ينتأم يبرا: افزود وي

مـا بـه دنبـال     ينـرو اسـت؛ از ا  يادها، ز انتقال ينتمام شده آب در ا يمتشود اما گاهاً ق يم يگيريكه پ

  .شده است يراستا هدفگذار ينبازار آب و بانك آب در هم يلكه تشك يمبود يتر يراهكار موثر
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خبرگـزاري   -در سدها يگردشگر يلزوم اجرا/ بازار آب  اندازي ؛ راهكرد يدتاك يرون يراون وزمع

  04/04/1398ايسنا مورخ 

  

  دز در استان خوزستان از سد يريجهانگ بازديد

بازار آب  يجدر صورت ترو: بازار آب اشاره كرد و گفت يجو ترو يلبه موضوع تشك يرون يروز معاون

 يبازار آب بـه مراتـب مقـرون بـه صـرفه تـر از اجـرا        يانداز و راه يافتدست  يدبه آب جد توان يم

  .انتقال آب است يها طرح

بـا حضـور    يرماهارشد آب كشور روز دوشنبه سوم ت نيرانشست مد ينچهل و هفتم يسنا،گزارش ا به

 يـن در ا. برگزار شـد  يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملدر امور آب و آبفا و مد يرون يرمعاون وز

مجـاز، بـازار آب و    يـر غ يهـا  چـاه  يسه موضوع بررسـ  يسخنان يط ي،زاده خامس ينشست قاسم تق

عامـل   يرانمـد  يرا بـه عنـوان دسـتور كـار اصـل      يگرگردشـ  يبـرا  يمنابع آب ياز فضا ينهبه تفادهاس

  .بر شمرد يا آب منطقه يها شركت

مجـاز   يـر غ يهـا  گذشته آمار چاه يها سال يكه ط يندر امور آب و آبفا با اشاره به ا يرون يروز معاون

نسـبت   يا آب منطقـه  يها عامل شركت يرانبا حضور مد اي يتهكم يلكرد با تشك يهتوص يافته، يشافزا

  .مجاز اقدام شود يرغ يها چاه يفتكل يينتعبه 

 يـد سـاختار جد  يبا اجرا: در ادامه به موضوع ساختار بخش آب كشور كرد و گفت يزاده خامس تقي

ساختار مطـرح   ينصورت نخواهد گرفت و آنچه در ا يا آب منطقه يها در شركت ييريآب كشور تغ

اسـت   يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يا و يرودر سطح ستاد وزارت ن يزآبر يها حوضه يلاست، تشك

  .است ين موضوع در دست بررسيكه ا

وزارت  ينـده نما يا عامـل شـركت آب منطقـه    يرانكه مد ينبر ا يدبا تاك يو يرو،بر اعالم وزارت ن بنا
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خود باشند و مشـكالت را بـه سـتاد محـول      يريتحوزه مد يپاسخگو يدها هستند و با در استان يرون

  .ردك يدتاك ياسالم يمجلس شورا يندگانبا مسئوالن و نما يحتعامل صح يرقرارنكنند بر لزوم ب

 ي،گردشـگر  ي،فرهنگـ  يـراث بـا سـازمان م   يـرو وزارت ن يرنامه اخ سخنان خود به تفاهم ياندر پا وي

اسـت و همـه    يـرو وزارت ن يـد آب مـورد تاك  ياشاره و اظهار كـرد موضـوع گردشـگر    يدست يعصنا

 يـي نامـه اجرا  يوهشـ  يـز ن يكنند و بـه زود  يداجداً ورود پ ينهزم يندر ا يدبا يا آب منطقه يها شركت

  .مورد اشاره ابالغ خواهد شد ي نامه همتفا

ارشـد   يراناز جلسـات گذشـته مـد    يگزارشـ  ها يمحمد حاج رسول ي،زاده خامس ياز سخنان تق قبل

 يهـا  شـركت  يها لشچا يانبه ب يا آب منطقه يها عامل شركت يرانمد ينهمچن. بخش آب ارائه كرد

  .خود پرداختند يريتتحت مد
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روزنامـه اطالعـات مـورخ     - سايه بحـران كـم آبـي همچنـان پابرجاسـت     ؛ يادداشت اقتصادي

04/04/1398  

  

  كامران نرجه

ر بهار امسال خساراتي فراتر از تخريب واحدهاي مسكوني و زيرساخت هاي اقتصادي سيالب زودگذ

داشت، چرا كه موجب شد تالش هاي صورت گرفته در يك دهه اخير براي ايجاد باورملي نسبت بـه  

اثر شود و دوباره رفتارهاي ناسازگار با كم آبي در بخش كشـاورزي، صـنعتي و    خشكي اقليم ايران بي

  .يابندخانگي رواج 

كـه  (پس از يك دهه خشكسالي و هشدارهاي پياپي كارشناسان، به تدريج داشتيم با بخش كشـاورزي  

به اين تفاهم مشترك مي رسيديم كه دوران فشار بـه  ) درصد از منابع آبي كشور را مصرف مي كند 90

ا ادامـه  سفره هاي زيرزميني براي توليد محصوالت آب بر به پايان رسيده، زيرا فرونشسـت دشـت هـ   

  .درصد از مراكز جمعيتي ايران را به خطر انداخته است 70حيات در 

بخش صنعت را به اين سطح از آگاهي رسانده بوديم كه راه اندازي واحـدهاي مصـرف كننـده آب و    

ايجاد مجتمع هاي ذوب فلزات در فالت كويري كشور، حتي اگر بـه ايجـاد اشـتغال بـراي محرومـان      

  .آنان را در آينده نزديك از بي آبي مجبور به مهاجرت خواهد كرد منطقه منجر شود، يقينا

هاي مسئول به اين بـاور نسـبي    بسياري از مردم هم تحت آموزش رسانه ها و به سبب هشدار دستگاه

رسيده بودند كه حتي در فصول پربارش، ضـرورت دارد الگـوي مصـرف آب را در زنـدگي روزمـره      

وتي را نبايد آني خرج كرد و ثانياً زخم ناشي از خشكسالي هاي مكرّر رعايت كنند، چرا كه اوالً هر ثر

  .بر پيكر طبيعت، هنوز التيام نيافته است

اما شيوه اطالع رساني هيجاني روابط عمومي نهادهاي مرتبط با سيالب امسال، محصول كاشـته شـده   
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ور به سطح بحراني نزديك در اين سال ها را به باد داد و باعث شد تا دوباره ميزان مصرف آب در كش

  .شود

آن زمان كه پياپي خبر داديم حجم مخازن پشت سدها، انباشته از سيالب شده و دريچه هاي خروجي 

براي تحمل فشار آب باز گذاشته شده اند، بايد به فكر بازگشت رفتار ناسازگار با اقليم و اسـراف آب  

ه حجـم عمـده مخـازن پشـت سـدها را      بايد به مردم مي گفتـيم كـ  . در بخش هاي مختلف مي بوديم

هـاي خروجـي، همـراه     رسوبات همراه سيالب پر كرده نه آب و غالب منـابع تخليـه شـده از دريچـه    

سيالب به دريا رفته و كمتر فرصت فرونشسـت در زمـين و سـيراب كـردن سـفره هـا را پيـدا كـرده         

ها در استان هـاي غربـي    غفلت دستگاه اطالع رساني سيل امسال از اين واقعيت كه عمده بارش.است

شهر جنوبي، مركزي و شرقي ايران بـا تـنش    233ميليون نفر از جمعيت ساكن در  28بوده و همچنان 

آبي دست و پنجه نرم مي كنند، جامعه را به اين اشتباه انداخت كه دوران خشكسـالي سـپري شـده و    

  .سالهاي ترسالي از راه رسيده اند

زات و شيوه هاي مطالعات هواشناسي جهـان بـا ترديـد از اوضـاع     در شرايطي كه پيشرفته ترين تجهي

ماه آينده گزارش مي دهند، روابط عمومي سيل اخير براي انحراف افكارعمومي از ناكارآمدي  6جوي 

مديريت بحران سيل، به مردم اطمينان داد كه دوران خشكسالي سپري شده و ايران در حال تغيير اقليم 

ه كارشناسي مي تواند تضمين دهد كه فالت ايـران سـال آبـي آينـده هـم بـا       اينك كدام دستگا!!! است

بارندگي هاي فراوان روبروست و اقليم خشك چند ده هزار ساله ما به يكبـاره تغييـر كـرده و پـرآب     

  شده است؟

ميليون نفري، سـطح زمـين در    12تازه ترين گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه زير گوش پايتخت 

سـانتي متـر فـرو     50تـا  20سانتي متر و در دشت شهريار و ورامـين بـين    30تا  18ن مهرشهر كرج بي

نشسته است ولي شيوه غلط اطالع رساني بارش هاي اخير، باور اين واقعيت كه سايه بحران كـم آبـي   
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  .همچنان ادامه دارد را براي عامه مردم دشوار كرده است

ب در كشور را نيمه كاره رها كرد تـا دوبـاره   سيالب بهار حتي پرونده ضرورت واقعي سازي قيمت آ

توماني مصرف كنيم و از ياد ببـريم   1000ليتر آب  200هزار توماني،  2براي كاشت يك كيلو هندوانه 

اصفهان و شيراز خشكيده براي شاليكاري مناسب نيست يا كوير يزد، كرمان و خراسـان را نبايـد وادار   

سازگاري با كم آبي كه ظرف چند روز اخير دوبـاره ورد زبـان    خالصه اينكه برنامه.به فوالدسازي كرد

محافل كارشناسي و دستگاه هاي اجرايي شده اسـت، بايـد در كنـار تغييـر الگـوي كشـت در بخـش        

كشاورزي و اصالح برنامه توسعه صنعتي به فكر ترميم ارتباطات عمومي و ارتقاي شيوه اطالع رساني 

اي پـرآب   هر سيالب زودگـذر گـول نخـوريم و مسـحور آينـده     هاي جوي كشور باشد تا با  از بارش

  .نشويم و باور كنيم كه با يك گل، بهار نمي شود
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  04/04/1398روزنامه اطالعات مورخ  - مديريت صحيح آب، به اقدام همگاني نياز دارد 

  

نيازمند يك اجماع ملي و يك اقدام همگاني بـا برنامـه اجرايـي متعهدانـه در     : قم ـ خبرنگار اطالعات 

  .ها براي مديريت صحيح آب هستيم همه بخش

دكتر علي جان صادق پور مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره بـه  

م در سه ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبـل  درصدي مصرف آب در ق 12افزايش 

از ابتداي سال تاكنون بيش از سي ميليون مترمكعب آب در شـهرهاي اسـتان مصـرف شـده در     : گفت

  .ميليون مترمكعب بود 27حالي كه اين ميزان سال گذشته در اين مدت 

هـاي ابتـداي سـال جـاري      گيوي افزايش مصرف را ناشي از بار رواني غلط ناشي از افـزايش بارنـد  

شـود و بايـد    ها خشكسالي و كمبود آب با يك سال بارندگي جبران نمـي  سال: دانست و اظهار داشت

جويي الزم را داشت كما اينكه سال گذشـته بـا همكـاري مـردم شـاهد       همچنان در مصرف آب صرفه

  .كاهش سرانه مصرف آب بوديم

با توجه به اهميت آب : جويي در مصرف آب اضافه كرد وي با اشاره به نامگذاري روزهاي هفته صرفه

محيطـي، قـانوني، اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و       و ارتباط آن با طيف وسيعي از موضوعات زيست

هاي اين هفته دربرگيرنـده   صادق پور با بيان اينكه نامگذاري.ها انجام شده است فرهنگي اين نامگذاري

هـاي دينـي اسـت     هاي اجتماعي، منابع طبيعي، اقتصادي و آمـوزه  خانواده، رسانه، افكار عمومي، گروه

اين امر بيانگر توجه سياستگذاران حوزه آب و انرژي به ابعـاد مختلـف مـؤثر بركميـت و     : يادآور شد

  .عنوان يك ماده حياتي، اقتصادي، بهداشتي و استراتژيك است كيفيت آب به

آباد و سدكوچري ابراز  هاي منطقه علي خرداد، چاه 15 وي با اشاره به منابع تأمين آب قم از جمله سد

با رشد جمعيت و افزايش مصرف به زودي با كمبود آب مواجه خواهيم شد كه در اين راسـتا  : داشت
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هاسـت   دكتر صادق پور با تأكيد بر اينكـه متأسـفانه سـال   .بايد در استفاده از آب دقت الزم انجام گيرد

متأسفانه اين مورد توسط بسياري از افراد جدي گرفته : ت، گفتآبي به صدا در آمده اس زنگ خطر كم

  .اند نشده است و خود را مخاطب اين هشدار ندانسته

هزار نفري شهري استان قم زير پوشش شبكه  286ميليون و  وي با بيان اينكه صد در صد جمعيت يك

و جمعيت تحـت  درصد شهر زير پوشش شبكه فاضالب است  50: آب سالم و بهداشتي هستند گفت

  .هزار نفر رسيده است 439هزار نفر به  380پوشش اين شبكه از 

روسـتاي اسـتان از    40شـهر و حـدود    3صادق پور بـا اشـاره بـه اينكـه آب آشـاميدني شـهر قـم و        

درصد  86به طور متوسط در طول سال، : شود، ابراز داشت خرداد تأمين مي 15هاي دز و سد  سرشاخه

هاي  آباد و چاه هاي علي استان از اين طريق و بقيه از ساير منابع از جمله چاهكل آب بهداشتي مصرفي 

  .شود سطح شهر تأمين مي

مترمكعـب اعـالم و    15وي الگوي مصـرف ماهيانـه بـه ازاي هـر واحـد مسـكوني را در اسـتان قـم         

مصرف كننـد و  تر از الگو،  مشتركين خانگي كه از ابتداي خرداد تا پايان شهريور پايين: خاطرنشان كرد

در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش دهند به ازاي هر متر مكعب كاهش مصـرف  

  .شوند ريال تشويق مي 1624مبلغ 

درصد با افزايش آب بهـا مواجـه    7وي با بيان اينكه مشتركيني كه الگوي مصرف را رعايت كنند فقط 

ش تعرفه براي مشتركين پرمصرفي كه الگـوي مصـرف   اين در حالي است كه افزاي: خواهند شد، افزود

  .درصد خواهد بود 23 را رعايت نكنند
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خبرگـزاري   - ادامـه دارد  يخشكسـال /ييزهـا در پـا   بارش يدرصد 10 يشو افزا  گرما يماندگار

  05/04/1398فارس مورخ 

  

از سـطح   يشـتر درصـد ب  10امسـال   ييزها در فصل پـا  بارش ينكها يانبا ب يراه و شهرساز يروز معاون

 يـر ت يكـم تا  97مهر  ياز ابتدا يعني يفعل يدما در سال زراع يشافزا يانگينم: نرمال خواهد بود، گفت

  .است يافته يشافزا  درجه 0.4 يزان، م98

فارس، سحر تاجبخش مسلمان امروز در جمع خبرنگاران بـا   يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

دمـا را   يشهم افزا ييزدر فصل پا: است، اظهار داشت يشدر كشور رو به افزا ييدما يطشرا ينكها يانب

  .داشت  يماغلب مناطق كشور خواه

تا  97مهر  ياز ابتدا يعني يفعل يدما در سال زراع يشافزا يانگينم  :ادامه داد يسازمان هواشناس رئيس

  .است يافته يشافزا  درجه 0.4 يزانم 98 يرت يكم

از سطح نرمال در كشور خواهد  يشتردرصد ب 10 ييزها در پا بارش: افزود يراه و شهرساز يروز معاون

  .درصد است 70بلندمدت است و صحت آن حدود  بيني يشطبق پ ينبود كه ا

و  يـر تبخ يشدما موجب افزا يشاست و افزا يافته يشافزا يندما در سطح زم: اظهار داشت  تاجبخش

 ينسـطح زمـ   يداشت؛ ممكن است دمـا  يماما برف و باران را در ارتفاعات كشور خواه شود يتعرق م

  .يمها را دار اما در ارتفاعات بارش يابد يشدرجه افزا 0.4 يانگينم

  

  يهواشناس يها داده يددر تول يو دانشگاه ياستفاده از مشاركت بخش خصوص* 

و  يافـت  ييـر تغ يـي اجرا هاي يهساختار در ال ي،هواشناس يدر كنگره امسال سازمان جهان: كرد يانب وي

  .بود يو دانشگاه ياز مشاركت بخش خصوص يشترنگاه، استفاده ب
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هـا و اسـتارت    انشگاهكرد و د يمكار را خواه ينا يرانما هم در ا: اضافه كرد يسازمان هواشناس رئيس

  .به ما كمك خواهند كرد يافزار ها در حوزه نرم آپ

  

  همچنان ادامه دارد يخشكسال*

است كه روند رو به خشـك شـدن همچنـان ادامـه      ينآنچه در كشور رخ داده است ا: گفت تاجبخش

  .دارد

ان بـود و  هـا فـراو   به هر حال امسال بـارش  ييمممكن است بگو: داد يحتوض يسازمان هواشناس رئيس

ـ  يكه خشكسال يستبدان معنا ن يناما ا يما داشته» تر«سالِ  سـال   11رفتـه اسـت، مـا     يندر كشور از ب

به مردم وارد كـرد و مـا    ياديگرچه خسارت ز يراخ يلس يها البته بارش يمدر كشور داشت يخشكسال

  .نعمت بود يك ياما از نظر منابع آب يم،هم متاسف

مسـئول   يها توسط سازمان  ها يهكشور نبود و تخل يسازمان هواشناس ايه بيني يشاگر پ: شد يمدع وي

  .باختند ينفر جان م هزار يكحدود  يراخ يلدر س شد، يانجام نم يريتسازمان مد يرنظ

  

  يهوانورد يهزاتاز تج يبخش ينتأم يبرا جمهوري ياستر يتفاهم با معاونت فناور* 

به فـارس   يم،تحر يطدر شرا يوترهاو خصوصاً ابركامپ يهواشناس يازمورد ن يزاتتجه يندرباره تأم وي

ـ  يـزات تجه يرمستثنا از سا ي،هواشناس يواردات يزاتتجه ينبه هر حال تأم: گفت امـا   يسـت، ن يواردات

  .يمكن ينشده است، در گام اول از داخل تأم سازي يكه داخل يازمورد ن يزاتتجه كنيم يتالش م

 يـم ا داشـته  يجلسات جمهوري ياستر يراستا با معاونت فناور نيدر ا : افزود يسازمان هواشناس رئيس

  .يماستفاده كن يداخل هاي يتاز ظرف يمتا بتوان

 يم،از خارج وارد كنـ   يدبا شود ينم يدهم چون در داخل تول يزاتاز تجه يبخش:  اضافه كرد تاجبخش
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كنـد، ضـرورت دارد وارد    يـت را رعا يالملل ينب ينتواند استانداردها يداخل يزاتبه هر حال اگر تجه

  .يمكن

  

  يكاهش منابع آب و خشكسال يلها به دل از فرونشست يوقوع بخش* 

همچنـان  : افـزود  شـود،  يمطـرح مـ   يدگاهاز چند د يخشك ينكهبا اشاره به ا يسازمان هواشناس رئيس

 ياهـ  آب ير،اخ يها دارند؛ در بارش يدشد يساله، خشكسال 10بازه  ياز نقاط كشور در بررس ياريبس

 هـاي  آبتـا منـابع    يمداشـته باشـ   »يترسـال «سـال   ينچنـد  يدشد اما با ينتأم يا ما تا اندازه يرزمينيز

  .شود ينتأم يرزمينيز

كـاهش منـابع آب و    يـل هـا بـه دل   از فرونشسـت  يبخشـ : شـد  يـادآور  يراه و شهرسـاز  يروز معاون

  .است يخشكسال

  

  ها داده يدتولارسال و  يقتدق يو تالش برا باني يدهشبكه د يشافزا* 

و اعـالم   بينـي  يشرا از  قبل پ دهد يرخ م يجو يطكه در اثر شرا ها يسوز آتش ينكها يانبا ب تاجبخش

  .كنيم يم بيني يشپ دهد، يكشور رخ م يشمال يها كه در مناطق و جنگل ييبادها ماگرم  :گفت كنيم، يم

اسـت را   يـاد ز يسـوز  كه آتش يمناطقدر  يدبانيشبكه د يدالبته با: ادامه داد يسازمان هواشناس رئيس

  .يمكن يتتقو

درواقـع همــان   RBSNشـبكه  : داد يحتوضــ RBSNدربـاره شـبكه    يراه و شهرســاز يـر وز معـاون 

داده  يـد ساعته باشد و در ارسـال و تول  24آن  يبان يدهد يدخودمان است كه با يهواشناس هاي يستگاها

و  ترو بـا دقـت بـاال    يمها را نفرست زود داده يا يردو  يمبه صورت استاندارد عمل كن ياز نظر زمان يدبا

كـه   شـود  يثبـت مـ   يجهـان  RBSNدر شبكه  ينكه ا يممناسب ارسال كن يكمتر در بازه زمان يخطا
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  .انجامد يمناطق خودمان م يبهتر برا يبه خروج يشترب يورود

منـابع   ينتـام  هم در صورت يگرد يستگاها 50كه  يمدار RBSNشبكه  يستگاها 178  :افزود تاجبخش

  .يابد يم يشسال افزا يانتا پا يمال

  
  نرمال است ييزپا يها بارش* 

اواخـر  ) يكـاربرد  يتوسعه هواشناسـ (سامانه تهك   طبق اطالعات: كرد يانب يسازمان هواشناس رئيس

  .داشت يمخواه يزپائ يالزم را به كشاورزان برا هاي يهمردادماه توص

نـدارد و   يرتاخ ييزپا يها بارش دهد ينشان م يهواشناس يها نقشه  :گفت يراه و شهرساز يروز معاون

  .اندازه آن نرمال است

  

  ينكره زم يدما يشافزا يجهو رعد و برق نت ياييدر يها توفان يشافزا*

رعـد و بـرق    يناست، همچنـ  يماقل ييرتغ يامدهايقطعا پ ياييدر يها توفان يشافزا  :كرد يانب تاجبخش
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  .شده است يادكشور ما ز در يراخ يها هم در سال

داشـته اسـت و    يـا در دن يـر سال اخ 10رخداد را در  يشترينب يلس: ادامه داد يسازمان هواشناس رئيس

  .يستن يعياست و طب يحد هاي يدههمه پد ينهاا

 ييـر علـت آن تغ  يابـد،  يتوسعه م يحد هاي يدهپد ينتعداد ا يوقت: افزود يراه و شهرساز يروز معاون

  .است ينكره زم يدما يشو افزا يماقل

  

  ندارد يبستگ يجو يطگردوخاك فقط به شرا* 

و جنوب غـرب   يقاشمال آفر يگردوخاك از مخاطرات وضع هوا است كه رو: اظهار داشت تاجبخش

  .داشته است يا اثرات قابل مالحظه ياآس

ن اسـت  ندارد، مـثال ممكـ   يبستگ يجو يطگردو خاك فقط به شرا :ادامه داد يسازمان هواشناس رئيس

  .دهد ينشود كه گردو خاك رخ م يريتمد يمنابع آب يابستر آب خشك شود 

 يجو يطشرا يلبه دل يا توفان قابل مالحظه بيني يشسال پ يانتا پا: افزود يراه و شهرساز يروز معاون

  .موارد مؤثر است ينا يتتقو يرو يستما ن يعوامل كه در حوزه كاربر يارياما بس يم،ندار
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سرانه مصـرف آب بـاالتر از اروپـا    / آب است كشور كم پذيرد ينم يراخ يها ز بارشجامعه بعد ا

  05/04/1398خبرگزاري فارس مورخ  - است

  

 يسرانه متوسط مصرف آب روزانـه در كشـور بـه ازا    ينكهكشور با اشاره به ا يشركت آبفا مديرعامل

جامعـه   يراخ يها بعد از بارش: است، گفت يياروپا يكشورها يبوده و باالتر از برخ يترل 155هر نفر 

  .كند يمصرف را دچار مشكل م يريتموضوع خود مد ينآب است و ا كه كشور كم پذيرد ينم

  سرانه مصرف آب باالتر از  اروپا است/ آب است كشور كم پذيرد ينم يراخ يها از بارشبعد  جامعه

ـ  با كـم  يسازگار يشجانباز در هما يدرضافارس، حم يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد                                                                                                                    به بـا   يآب

 يـزان م يـن ا: است، گفـت  يترل 155 رهر نف يسرانه متوسط مصرف آب در كشور به ازا ينكهبر ا يدتاك

  .است يياروپا يصنعت يكشورها ياز متوسط مصرف آب در برخ يشترب يمصرف آب حت

ـ  يها بارش يناز كمتر يكيتابستان سال گذشته  يگفته و به ه تجربـه  سـال گذشـت   10را در  يسال آب

  .يمكرد

  

  كند يرا باور نم يآب ها كم جامعه بعد از بارش* 

تابستان گرم اسـت و بعـد    يكامسال كه  يمآماده باش يدبا:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   كشور اظهار يشركت آبفا مديرعامل

امـا جامعـه در حـال     يم،بوده است را پشت سر بگـذار  يلخوب كه همراه با س يها سال بارش يكاز 

  .يمآب باش از كشور كم ييها كه در بخش ردپذي يمناسب نم يها حاضر به خاطر بارش

و  يـل متاسـفانه بنـا بـه دال                                                                                                           :كرد                                                                                                                                            به تمام مردم جامعه برسد، خاطرنشان يدآب با ينكهبر ا يدبا تاك جانباز

مثـل   يمناطق كشور مشـكالت  ينتر آب از پر يباعث شده تا در برخ يكمبود منابع مال يلاز قب يمشكالت

  .وجود داشته باشد يعتوز يها مناسب و شبكه يها آب، احداث سامانه يريتمد
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 يو جهـاد كشـاورز   يـرو وزارت ن يشنهادكه با پ يآب با كم يسازگار يتهكم يريگ شكل ينكها يانبا ب وي

 يـت آب و فاضالب نها يها شركت يدمند شد و شكل گرفت، پس با دولت بهره  يتهمراه بود، از حما

  .را داشته باشد يتهكم يناستفاده از نظرات ا

  

  يمبرو ينهبه سراغ مصرف به يدآب با ينتام يها طرح يبه جا* 

 يـن در ا: گفت هاست، يماز تحر يدولت كه ناش يمال يطكشور با اشاره به شرا يشركت آبفا مديرعامل

 يرز ها ييرا اروپا المللي ينب يتمام قراردادها يافراد بود به راحت يبرخ تدبيري ياز ب يكه ناش ها يمتحر

ـ  بـا كـم   يسـازگار  راز ساختا يدبا يطشرا ينپس در ا. شد يلر تحمبه كشو ها يمپا گذاشتند و تحر  يآب

  .بهره كامل را گرفت

 يـد و آب جد يـد متعـدد حركـت كن   يها طرح يهر روز به سراغ اجرا ينكها يبه جا يدبا: گفت جانباز

و حركـت آن را   يمآب در كشور حركت كنـ  ينهكه به سمت مصرف به يدباش ينشود، به دنبال ا ينتام

  .يمكن هيننهاد

 ينـه در زم ياقدام جـد  يك يداست، پس با خشك يمهكشور خشك و ن يك يرانا                                                                                                        :كرد                                                                                                                                            خاطرنشان وي

  .مصرف و كاهش سرانه متوسط مصرف آب انجام شود يريتمد

فاضالب در كشور رخ داده است؛  يها طرح يدر منطق اجرا يميتحوالت عظ يردر دهه اخ  :افزود وي

امـا  . يافـت  يانتقـال مـ   يهتصـف  ينقطه بـرا  ينترو به دور شد يم يآور چراكه در گذشته فاضالب جمع

  .شود يفاضالب در همان نقطه انجام م يهمناسب، تصف هاي گذاري يهخوشبختانه با سرما

  

  يمانتقال آب باش يها تقاضا با طرح ينمداوم به فكر تام يدنبا* 

كوچـك در هـر محلـه و     هاي خانه يهتصف يجادا يبرا يدبا:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   كشور اظهار يشركت آبفا مديرعامل
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 آبمترمكعـب                                                                                                          يليـارد م 7 يـق طر يـن از ا يحتـ  توان يبها داده شود؛ چراكه م يبه بخش خصوص خانه

به كمبود منابع  يقطر ينكرد و همان آب را مجددا به مصرف رساند و از ا يو بازچرخان ياشرب را اح

  .كرد يانيآب كمك شا

منتقـل   يگـري بـه نقطـه د   يا نقطه يككه آب را از  يمهست ينمتاسفانه مدام دنبال ا                                                                                                                            :كرد                                                                                                                           يحتصر جانباز

انتقال  ينهم يزآب هستند ن كم يرانكه مانند ا يگريد يكشورها ياآ يمكن يبررس يدكه با يدر حال يم،كن

  .يرخ يااند  آب را در دستوركار خود قرار داده

  دارنـد شـكل   خشـك  يمـه خشـك و ن  يمكه اقلـ  ييانتقال آب در همه كشورها يها طرح                                                                                                                                                       :ادامه داد وي

  .مصرف است يريتورها معطوف به مدكش يناما توجه در ا گيرد يم

مدام به فكر پاسخ به تقاضا با انتقال آب  يدبه هر حال نبا:                                                                  داشت                                                                                                                                                                                   كشور اظهار يشركت آبفا مديرعامل

  .يمباش
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  05/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - مواجه هستند يشهر با تنش آب 233 يدر سال جار

  

  يو خشكسال يالبمقابله با س آبخيزداري،

 يهـا  آب و فاضالب كشور با اشاره به بـارش  يشركت مهندس يبردار و نظارت بر بهره يراهبر معاون

  .مواجه هستند يشهر با تنش آب 233 ي،ها در سال جار همه بارش رغم يعل: كرد يدتاك يراخ

ـ  با كـم  يسازگار يمل يدادروز از رو ينامروز در سوم يكشف يدرضامح يسنا،گزارش ا به  يـان بـا ب  يآب

با تنش آب مواجه هستند،  يشهر در سال جار 233در كشور هنوز  يراخ هاي يبارندگ رغم يعل كه ينا

روز بـه   يمشـكالت مـال   يگرد ياز سو. موضوع عدم وجود سامانه مناسب است ينا يلدل: اظهار كرد

  .يمها مواجه هست و عدم اختصاص بودجه مناسب به پروژه ينگيو با كمبود نقد شوند يم تر يشروز ب

 ينتأم يبرا يبا مشكالت يمتحر يلبه دل يگرد ياز سو: گفت يرانا يهعل ها يمبا اشاره به اعمال تحر وي

  .كند يم يداپ يشروز افزا انتظارات مردم روزبه يگرد ياز سو. يما مواجه شده ياساس يكاالها

  

  از مصرف آب يريجلوگ يها حل راه همترينم

در  كـه  يـن ا يـان آب و فاضـالب كشـور بـا ب    يشركت مهندسـ  يبردار و نظارت بر بهره يراهبر معاون

 يـن عبور از ا يبرا توان يدر ابتدا م: كرد يحمشكالت مذكور را برطرف كرد، تصر يدسطوح مختلف با

 يمثـال بـرا   يبـرا . يمحل باشـ  ها دنبال راه عبور از آن يو برا يمها به عنوان مساله نگاه كن ها به آن تنش

مقابلـه بـا تـنش     ياست و برا يدارحل پا كردن راه يداپ يبعد يفضا. يممشكل كمبود آب چاه حفر كن

  .كرد يفمدت و بلندمدت تعر كوتاه يها طرح توان يم يآب

 يسـازمان  برون يفضا كيدر  يدبا: داد يحمرجع است توض يبهتر، فضا يفضا كه ينبر ا يدبا تاك كشفي

در واقـع  . نگـاه كـرد   يامشكالت را حل كند بـه قضـا   خواهد يچگونه م يرووزارت ن كه ينو فارغ از ا
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 زگاريسـا  يتههمه نهادها مشكالت را برطرف كرد كه كم يكشور و با همكار يدر فضا يدمشكل را با

  .شده است يلراستا تشك يندر ا يآب با كم

بـر   يـد آب و فاضالب كشور در ادامـه بـا تاك   يشركت مهندس يبردار هرهو نظارت بر ب يراهبر معاون

از هدررفت و مصـرف   يريجلوگ: است، گفت يطيآب در هر شرا يفيتمساله حفظ ك ينتر مهم كه ينا

ـ   يريجلوگ يها برا حل راه ينتر پساب از مهم ياآب  يو بازچرخان رويه يب  يانـرژ  رويـه  ياز مصـرف ب

  .است
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  05/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - 98 زييبارش نرمال در پا

  

بـه منظـور   : خبـر داد و گفـت   98سـال   ييزنرمال در پـا  يها كشور از بارش يسازمان هواشناس رئيس

 يـم ا دولت ارسال كرده يأتجامع به ه يطرح يالب،س يا نقطه بيني يشپ يسامانه جامع و مل يانداز راه

  .قرار گرفته است ييدكه مورد تأ

در مـورد   يدر پاسـخ بـه پرسشـ   ) يرمـاه ت 5(امروز يبخش در نشست خبر سحر تاج يسنا،گزارش ا به

در حـد نرمـال و    ييزكه بارش فصل پا شود يم بيني يشپ: گفت يندهآ يها كشور در ماه يبارش يتوضع

ان يـ تـا پا ) 97مهرماه سال ( يسال آب ياز ابتدا ينهمچن. باشد) درصد 10ر حداكث(از نرمال  يشب يكم

اسـت   يافتـه  يشسـاله افـزا   30نسبت به بلند مدت  يوسدرجه سلس 0.4كشور حدود  يدما 98 يرماهت

  .است يشكشور همچنان رو به افزا يدما يمي،اقل ييراتبا توجه به تغ ينبنابرا

 - هـا  بيني يشپ ينآن است كه صحت ا يفصل هاي بيني يشرد پدر مو يتنكته حائز اهم: كرد يدتأك وي

بـر   يـه صـرفاً بـا تك   تـوان  ينمـ  يندرصد اسـت بنـابرا   70حداكثر  -بلندمدت است يها دوره يكه برا

 يوهايالزم اسـت سـنار  . يمكنـ  يـزي ر كشـور برنامـه   يهمه منابع آب يو بارش برا يهواشناس بيني يشپ

 يريتمد يبرا يمبارش در نظر گرفته شود تا بتوان بيني يشو پ يسهواشنا هاي بيني يشمختلف در كنار پ

  .يمداشته باش ريزي برنامه …و يآب، كشاورز

 يـر مخـرب اخ  هاي يالببعد از س ياآ ينكهبر ا يمبن يسنادر پاسخ به پرسش ا يسازمان هواشناس رئيس

 يدبا يمان هواشناسساز: صورت گرفته است، گفت يدر اعتبارات و امكانات سازمان هواشناس ييريتغ

ـ    كـنم  يمـ  يـد داشته باشد البتـه تأك  يروزرسان توسعه و به يها برنامه  سـازمان  هـاي  بينـي  يشكـه اگـر پ

  .رسيد ينبود قطعاً تعداد تلفات به هزار نفر هم م يراخ يلدر س يهواشناس

فعال  رياوارد شده به كشور بس يبارش يستمس: كرد يحتصر يراخ هاي يالبس يبا اشاره به گستردگ وي
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كـه   كنم ياعالم م يتبا قاطع. يمها مواجه بود رودخانه يمعظ يانزاگرس كه با طغ يهدر حاش يژهو بود به

  .شد يم يشترب يارنبود تعداد تلفات بس يمناسب سازمان هواشناس هاي بيني يشاگر پ

 يشـگيري پ عـالوه بـر   يـد با يمكنـ  يشـگيري از مخاطرات پ توانيم ينم ينكهبا توجه به ا: بخش افزود تاج

 يـز ن يـر اتفاقـات اخ . يمانجـام دهـ   يو اقدامات يماتخاذ كن يماتيتصم يزمخاطرات، بعد از وقوع بحران ن

 يتوانمنـدتر  انيانسـ  يرويتر و ن روزتر و مدرن به يزاتبه تجه يكه اگر سازمان هواشناس كند يثابت م

  .ارائه دهد تري يقدق هاي بيني يشپ تواند يداشته باشد، م يدسترس

ـ  يدر ادامه با اشاره به ضرورت توسعه سامانه جامع و مل يسازمان هواشناس رئيس  يا نقطـه  بينـي  يشپ

كه اطالعـات آن   يمداشت يا نقطه بيني يشدر حوزه كرخه و كارون پ يراخ هاي يالبدر س: گفت يالبس

شـود تـا    يانداز اهر ليسامانه جامع و م يدبا يا نقطه هاي بيني يشپ ينا ينتأم ياما برا يمارائه داد يزرا ن

  .يمپوشش ده يآب يها را در همه حوضه يالبس يا نقطه بيني يشپ يمبتوان

 يـأت را بـه ه  يا برنامـه  يالبس يا نقطه بيني يشپ يسامانه جامع و مل يانداز راه يبرا ينكها يانبا ب وي

اسـت و   دولـت قـرار گرفتـه    يـأت ه يرشطرح مورد پذ ينخوشبختانه ا: يم،اظهاركردا دولت ارائه داده

و  يـزات تجه قويـت ت يرا در راسـتا  يسازمان هواشناس يازبودجه و اعتبارات مورد ن يمبتوان يدواريمام

  .يمكن يافتدر يانسان يروين

 يهواشناسـ  يازمورد ن يزاتتجه يدبر خر ها يمتحر يردر مورد تأث يگريدر پاسخ به پرسش د بخش تاج

مشكالت  يبااشاره به برخ يست،ن يواردات يزاتتجه يراز سا يمستثن يهواشناس يزاتتجه ينكها يانبا ب

موضـوع قطعـاً    يـن ا. يمفراهم كن يداخل يداترا با اتكا به تول يازمورد ن هاي يستمس يمدار يسع  :گفت

برگـزار كـرده و    يجمهـور  ياسـت ر يو فنـاور  يبا معاونـت علمـ   يباره جلسات يندر ا. بر است زمان

 يبه اسـتانداردها  يمكه بتوان يتا زمان. يما اعالم كرده يزاتتجهرا در حوزه  يسازمان هواشناس يازهاين

  .يموارد كن جرا از خار يزاتتجه يدبا يابيم،دست  يداخل يزاتتجه يبرا المللي ينب
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بـر اثـر    يهواشناسـ  يزاتواردات تجه ياآ ينكهبر ا يمبن يدر پاسخ به پرسش يسازمان هواشناس رئيس

 ييهـا  از شـركت  يـك  يچاز طرف ه ينامه مكتوب و رسم: رددچار مشكل شده است،اظهارك ها يمتحر

شده اسـت   تر ينسبت به قبل طوالن يندهااما فرا يما نكرده يافتمورد در يندر ا كنيم يها كار م كه با آن

  .باشد ها يمبه خاطر تحر يندشدن فرا يطوالن ينكه ا دهيم ياحتمال را م ينا ينبنابرا

 يتدر مورد وضع ينشست در پاسخ به پرسش يندر ادامه ا يناسسازمان هواش يسرئ يسنا،گزارش ا به

هـم   يمنگـاه خـرداقل   يماقلـ  ييـر تغ يدر بررس توان يگرچه م: گفت يراندر مناطق مختلف ا يماقل ييرتغ

 بررسـي  يو فصـل  يا ماهانـه، دهـه   ييـرات شـامل تغ  يصورت زمـان  را معموالً به يماقل ييرداشت اما تغ

  .ادامه دارد يروند خشك يرانكه در ا دهد ينشان م يارجو خ يداخل يها مدل. كنيم يم

 يمو سال تَر داشته باش يفتداتفاق ب يها مثل امسال بارش خوب سال يممكن است در برخ: ادامه داد وي

 هـاي  يالبمثـل سـ   يحـد  يهـا  امكـان دارد بـارش  . ادامه دار باشد يطشرا ينكه ا يستاما مشخص ن

اگـر   هـا  رشامسال بـا . رفته است يناز ب يراندر ا يكه خشك يستعنا نم ينبه ا يناما ا يابدادامه )يراخ

نعمت بود چون  يككشور ما  يداشت اما از لحاظ منابع آب برا يدر پ ياريبس يمال يها چه خسارت

  .يمرا تجربه نكرده بود يسال گذشته ترسال 11در 

از  يكـي : گفـت  كنـيم،  يمـ  يبررس يدگاهرا از چند د يخشكسال ينكها يانبا ب يسازمان هواشناس رئيس

شـود تـا    ينتـأم  يـد با يرزمينـي معنا كه منـابع آب ز  ينبه ا. است يآبشناس يدگاهد ها، يدگاهد ينمهمتر

 ينـي رزميمنـابع آب ز  يراخ يها با بارش. يمصحبت كن يآبشناس ياز رفع شدن مشكل خشكسال يمبتوان

امسـال خـوب    يهـا  بارش. ه استمواج يدشد ياز نقاط با خشكسال يارينشده است و هنوز بس ينتأم

در  يحداقل چند سال پ يداگر تداوم داشته باشد با. روند ادامه داشته باشد ينكه ا يستبود اما معلوم ن

 ييمبگو توانيم يم صورت يندر ا. شود ينتأم يرزمينيز يها نرمال باشد تا كمبود آب يها باال بارش يپ

  .يما شده يكه وارد دوره ترسال
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در منـاطق   يماقلـ  ييـر تغ يتدر مورد وضع يماقل ييرتغ الدولي ينب يأته يها د گزارشدر مور تاجبخش

گـزارش ششـم   . دهـد  يارائـه مـ   يديبار گزارش جد يكهر چهار سال  يأته ينا: گفت يامختلف دن

آمـاده شـدن گـزارش     يبـرا  يـأت ه يـن ا ياست و از اعضا يددر حال تول ييراقليمتغ الدولي ينب يأته

 يريكه گزارش ششـم بـا گـزارش پـنجم تفـاوت چشـمگ       دهد ينشان م ها يرسبر. شده است تدعو

  .كنيم يرا اعالم م ياحتمال ييراتنداشته باشد اما در صورت انتشار گزارش ششم تغ

 يـايي در يها رخداد طوفان يشافزا ييدر مورد چرا يماقل ييردر ادامه بحث تغ يسازمان هواشناس رئيس

منـاطق   ياست كه در برخ يماقل ييرتغ يامدهاياز پ يكي ياييدر يها طوفان: اظهاركرد يراخ يها در سال

دهد كه در كشـور   ينشان م يسازمان هواشناس هاي يبررس يناست همچن يافته يشآن افزا يفراوان يادن

بـر اسـاس گـزارش     يگـر د ياز سو. است يافته يشافزا يراخ يها ما تعداد رخداد رعد و برق در سال

 هـاي  يـده پد يرسا يناز ب يلس يدهسال گذشته تعداد پد 10 يط يجهان ياشناسسازمان هو يركلدب يراخ

  .بوده است يشترب يحد

 ييـر و تغ يجهـان  يشاز مخـاطرات گرمـا   يكـي  يزگرد و خاك ن ينكها يانبا ب يسازمان هواشناس رئيس

در  قابل مالحظه اسـت البتـه   ياو جنوب غرب آس يقادر شمال آفر يدهپد يناثرات ا: است، گفت يماقل

و  گـرد چـون   يابـد  يكاهش م يا يشكه رخداد گرد و غبار افزا يماعالم كن توانيم ينم يحوزه هواشناس

ساخت و سازها و  ي،منابع آب يتمثل وضع يگربلكه عوامل د پذيرد ينم يرتأث يجو يطغبار تنها از شرا

  .است يرگذارمقدار گرد و غبار تأث يرو ياهيپوشش گ يتوضع

نرمال است  يكشور به لحاظ وقوع گرد و غبار در سال جار يطشرا يز نظر جوا: كرد يدتاك تاجبخش

 يطبه شرا يكه همه ماجرا بستگ يمبدان يداما با يمتا آخر امسال ندار يا طوفان قابل مالحظه بيني يشو پ

 يـا  يـت تقو يبـود رو  يسـازمان هواشناسـ   يكه در حـوزه كـار   يگريندارد بلكه عوامل مهم د يجو

  .است يرگذاربار تأثگرد و غ يفتضع
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فرونشست حـوزه  : فرونشست در مناطق مختلف كشور گفت يدهدر مورد پد يدر پاسخ به پرسش وي

  .افتد ياتفاق م يرزمينيمنابع آب ز يداز آن بر اثر كاهش شد ياما قطعاً بخش يستما ن يكار

: اظهـاركرد  يسازمان هواشناس يروينشست در مورد كمبود ن يگردر بخش د يسازمان هواشناس رئيس

به احتمال  يروبه دنبال درخواست ن. وجود دارد يدبانيدر حوزه د يپست بالتصد 800در حال حاضر 

  .شود يم ينتأم يسازمان هواشناس يازاز ن يامسال بخش يقو

آتـش  : كشـور گفـت   يعيدر منابع طب يراخ هاي يسوز با توجه به وقوع آتش يسازمان هواشناس رئيس

آن داشـته باشـد را    يبرا هايي ينيب يشپ يباشد و سازمان هواشناس يجو يطراكه بر اثر ش هايي يسوز

. شـود  يمـ  يـق كـه موجـب حر   افتـد  يشمال اتفاق مـ  يها در جنگل ييگرم بادها يگاه. كنيم ياعالم م

مناطق اعـالم   ينرا در ا يو خطر آتش سوز يرسان را اطالع يطشرا ينا ينيب يشهاست كه مركز پ سال

وجـود دارد، شـبكه    يكه احتمال آتش سـوز  يدر مناطق يمبتوان يدبا ها بيني يشبهبود پ ياما برا كند يم

  .يمكن يترا تقو باني يدهد

سامانه تهـك   يقاز طر: كشاورزان اظهاركرد يبرا يهواشناس هاي يهدر مورد هشدارها و توص تاجبخش

هـا   نقشـه . دهـيم  يئـه مـ  الزم را به كشاورزان ارا هاي يههشدارها و توص) يكشاورز يتوسعه هواشناس(

. اسـت  نرمـال  يبه احتمال قـو  يزها ن مقدار بارش. نداشته باشد يرتأخ ييزپا يها كه بارش دهد ينشان م

و  يبنـد  را جمـع  يجنتـا  ينتا آخر مـرداد مـاه آخـر   . شود يم يطور مرتب به روزرسان اطالعات به ينا

  .كنيم يالزم را به كشاورزان اعالم م هاي يههشدارها و توص
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 - داشـته باشـد  » محـور  آب«دولـت   يـد با يرانمثل ا يكشور خشك/ يرانشهر ا 233در  ينش آبت

  05/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

داشـته باشـد و    يـز محـور ن  دولت آب يددارد با يآب يها است و تنش خشك يمهن كه خشك و كشوري

ـ   يدبا سازان يمو تصم گيران يمتصم يتمام رفـع   ي،عبـارت  دهنـد و بـه   يـت كشـور محور  يبه مسـائل آب

  .است يمل يعزم يازمندكشور ن يو حل مشكالت آب يآب يها تنش

 يبردار و نظارت بهره يمعاون راهبر يكشف يدرضاحم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

صـنعت آب  : اظهار داشـت  يآب با كم يسازگار يمل يشآب و فاضالب كشور در هما يشركت مهندس

است كه  يها تنش آب تنش يناز ا يكيمواجه بوده و هست كه  يمتعدد يها و فاضالب همواره با تنش

  .برند يسر م به يچنان در تنش آبهم يرانشهر ا 233 ي،جار يخوب سال آب يها با وجود بارش

عالوه بـر  : گفت شود، يم يشترصنعت آب و فاضالب روز به روز ب يمال يها تنش ينكها يانبا ب كشفي

 يمشـكالت  ينگيكمبود نقـد  ينها و همچن موقع به پروژه به يصصنعت، عدم تخص يناقتصاد ناكارآمد ا

و  بظالمانـه كـه فعـاالن صـنعت آ     هـاي  يماز تحـر  يناشـ  يهـا  تنش ينوجود آورده، عالوه بر ا را به

 يكاال با مشـكالت  ينو تأم يزاتتجه يدو خر المللي ينب يها وجوه در عرصه ييجا فاضالب را در جابه

  .صنعت شده است يبر مشكالت جار يدمواجه كرده، مز

ر از حل، مشكالت آب و فاضالب بهتر قابل طرح و حل خواهد بود اما بهت راه يدر فضا: ادامه داد وي

نهادهـا و   يبوده كـه بـا دسـت داشـتن تمـام      يسازمان برون ييمرجع است كه فضا يآن، ورود به فضا

 يكالن و مل يآنها راهكارها يها مطرح شده و برا در بحث آب، مشكالت و تنش نفع يذ يها سازمان

  .شود يدهد

شـكالت و  حـل م  ياسـت كـه بـرا    يمرجعـ  يفضـا  ينهمـ  يآب با كم يسازگار يمل يتهكم: افزود وي
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  .و مؤثر باشد يدمف يارها بس رفع تنش يبرا تواند يشده و م يجادآب ا يها تنش

جـزو خطـوط قرمـز     يالبي،و چـه سـ   يچه خشكسـال  يطي،آب در هر شرا يفيتحفظ ك: ادامه داد وي

 ينهمچن شود؛ يآن انجام م يرو يآب و فاضالب در سراسر كشور است كه رصد مستمر يها شركت

آب و  يبازچرخـان  يشاز هدررفت، افـزا  يريجلوگ ي،آب با كم يو سازگار يطردن شراك ينهمنظور به به

  .و صنعت كنار بخش شرب در دستور كار قرار دارد يدر كشاورز صرفم يريتمد

  
محـور   دولت آب يددارد با يآب يها است و تنش خشك يمهكه خشك و ن يكشور: كرد يحتصر كشفي

ـ    يدبا سازان يمو تصم گيران يمتصم يداشته باشد و تمام يزن دهنـد و   يـت كشـور محور  يبـه مسـائل آب

در  يملـ  يو وجـود نگـاه   يمل يبه عزم يازكشور، ن يو حل مشكالت آب يآب يها رفع تنش ي،عبارت به

 توانيم يمهم توجه داشته باشند م يناز مسئوالن تا مردم به ا نفعان يذ يها دارد و اگر تمام بخش ميتما

  .يمكن سازي يادهرا در جامعه پ يآب با كم ياصول سازگار
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  05/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يافت از آب سدها كاهش  يسهم كشاورزان خراسان شمال

  

 يدر سال آب: گفت يخراسان شمال يا ت آب منطقهشرك يمعاون حفاظت و بهره بردار -يرناا -بجنورد

  .است يافتهسدها كاهش  يربه كشاورزان استان از ذخا يليسهم آب تحو يجار

 يندر استفاده از آب سد، تـأم  ينكها يانبا ب يرناواسطه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا وحيد

صـورت گرفتـه، سـهم     يهـا  يزيبرنامه ر بر اساس: قرار دارد، اظهار داشت يتدر اولو يدنيآب آشام

  .است يافتهاز آب سدها كاهش  يبخش كشاورز

مترمكعـب اسـت و سـد     يليونم 12دره،  يريناز سد ش يسال آب يانتا پا يدنسهم آب آشام: افزود وي

  .دهند يم يلمتر مكعب آب به بخش شرب تحو يليونم 2تا  1.5هم هر كدام  يدوازبارزو و ب

اكنون  يروانسد بارزو در ش: گفت يخراسان شمال يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

متـر مكعـب آب    يليـون م 8.12حدود  يندر شهرستان اسفرا يدوازمتر مكعب و سد ب يليونم 48حدود 

  .دارد يرهذخ

بر اساس قانون، كشاورزان بابت برداشـت مجـاز آب   : گفت يزدر باره تعرفه حقابه كشاورزان ن واسطه

برداشت از چاه  يااما در صورت اضافه برداشت و  كنند يرا پرداخت نم ييبها يرزمينياه و منابع زاز چ

  .شوند يم يمهمشمول جر يرمجاز،غ

 ي،بابت برداشـت آب از منـابع سـطح    يزراع يآب بها يتكشاورزان برابر قانون تثب: اظهار داشت وي

رقم قابـل محاسـبه    ينالبته ا كنند يم محصول كشت شده را بابت آب بها پرداخت يدرصد از بها يك

  .شود يم يينعملكرد محصول تع يزاناست و بر اساس م

و  شـود  يمـ  يافـت همـان سـال محاسـبه و در    ينيتضـم  يمـت آب بها بر اسـاس ق  يزانم: گفت واسطه

  .هم قاعدتاً در آن مؤثر است يدتول يزانو م يخشكسال
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برداشـت   يحقابه برا ييندرباره تع يان شمالخراس يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار معاون

دسـت آنهـا اجـرا شـده، سـه       ييندر پـا  ياريكه شبكه آب ييبر اساس قانون در سدها: آب سدها گفت

كه شبكه  ييرقم در سدها ينو ا شود يم يافتمحصول كشت شده به عنوان آب بها در يدرصد از بها

  .درصد است 2ندارند،  بياريآ

  .دارد يهكتار عرصه كشاورز هزار 344 يشمال خراسان
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ـ  كمبود :كشور يمصرف آبفا يريتدفتر مد يركلمد در تحقـق   يتمحـدود  يبـه معنـا   يمنابع آب

  05/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يست توسعه ن

  

 يمصرف، خدمات مشتركان و كاهش هـدررفت شـركت مهندسـ    يريتدفتر مد يركلمد -يرناا -تهران

 يسـت، توسـعه ن  يتمحـدود  يآب به معنا يتمحدود يريمبپذ يدبا ينكها يانآب و فاضالب كشور با ب

 يآب يآب و منابع كاف يو به فراوان برد ياناز م يدمنابع آب را با يتمحدود كنند يتصور م يبرخ: گفت

 ينـابود  يمـت بـه ق  توانـد  يمـ  يكردرو ينا يو اقتصاد ياجتماع يطي،مح يستز يامداما پ يافت، دست

  .تمام شود ينسرزم

و  ينشست آب شرب شـهر  يهدر افتتاح "يدزادهس يعل": گزارش داد يرووزارت ن ياطالع رسان پايگاه

 يممفاه ترين يادياز بن يكيرا  يآب با كم يمفهوم سازگار ي،آب با كم يسازگار يمل يشدر هما ييروستا

در  يديـ جد يكـرد در رو يـرو وزارت ن: دانسـت و افـزود   يمنابع آب و انرژ يريتدر مد يددوران جد

 يفيـت را بـرآورده، ك  ينـده آ يهـا  نسل امروز و نسـل  يازن ي،منابع آب و انرژ يداريتالش است تا با پا

از ضـرورت توسـعه را    يناشـ  ينـده فزا يتقاضـا  يـاز ارتقا داده و ن يداريپا يدشهروندان را با ق يزندگ

  .فراهم كند

 يگفتارها و كردارهـا  يشه،گذشته به واسطه اند هاي يباست تخر يرابطه ضرور يندر ا: ادامه داد وي

  .ينجامدب يطيمح يستز يتظرف ياينامناسب جبران و به اح

 يطـي مح يسـت از منابع ز يبردار است كه بهره ينداف ااز اه يكي يگرد ياز سو: كرد يحتصر سيدزاده

خورده و استفاده از منابع آب و  يوندپ يو فن ياصول اخالق يتعدالت، رعا يرنظ ياساس ييها با ارزش

  .شود ييها ارزش ينمعطوف به تحقق چن يانرژ

گفتار و كردار  يشه،اند يوستههم پ شده با نظام به ياد ياست كه تحقق محورها يدر حال ينا: افزود وي
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 يمنسـجم  يو نظـر  اي يشهنظام اند يدمرتبط است و با يرانا يمنابع آب و انرژ يريتحاكم بر نظام مد

  .كشور حاكم شود يمنابع و انرژ يريتمد يكردبر رو

آب و فاضـالب   يمصرف، خدمات مشتركان و كاهش هدررفت شركت مهندس يريتدفتر مد مديركل

است، محقق  يرانهمزاد با تمدن ا يكم آب يريمشرط كه بپذ ينبا ا يآب با كم يسازگار: كشور ادامه داد

 ايـدار، بالنـده، توسـعه پ   يتمـدن  تـوانيم  يم يكه با وجود كم آب يمغافل شو يدنكته نبا ينو از ا شود يم

  .يمبنا كن يرانيانا يبرا يفيتو باك يتكننده امن ينتضم

منـابع   يتبلكـه محـدود   يست،توسعه ن يتمحدودآب،  يتمحدود يريمبپذ يدبا ينكها يانبا ب سيدزاده

 كننـد  يتصـور مـ   يبرخـ : توسعه اسـت خاطرنشـان كـرد    يآب، مشوق اعمال نگاه و خرد متفاوت برا

ـ  يآب و منابع كاف يبرد و به فراوان ياناز م يدمنابع آب را با يتمحدود  يامـد امـا پ  يافـت، دسـت   يآب

  .تمام شود ينسرزم ينابود يمتبه ق ندتوا يم يكردرو ينا يو اقتصاد ياجتماع يطي،مح زيست

آب و فاضـالب   يمصرف، خدمات مشتركان و كاهش هدررفت شركت مهندس يريتدفتر مد مديركل

 يـن توسـعه مبـدل كـرد كـه ا     يبـرا  يمتفـاوت  يبه خردورز يدآب را با يتمحدود: كرد يحكشور تصر

  .است يآب با كم يمتفاوت، همان سازگار يخردورز
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خبرگـزاري فـارس مـورخ     - در كشـور  يدپـذير از آب تجد يشـتر مكعب بمتر يلياردم 8مصرف 

06/04/1398  

  

گر آب خوب است اما ا يور بهره يشافزا ينكهكشور با اشاره به ا يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

متـر مكعـب آب    يليـارد م 85پارسال :با كاهش برداشت همراه نباشد موجب خسران خواهد شد گفت

  .يممتر مكعب آب مصرف كرد يلياردم 93اما  يمداشت يدپذيرتجد

  

  در كشور يدپذيراز آب تجد يشترمترمكعب ب يلياردم 8 مصرف

 ييندر آ يكالنتر يسي، ع)پاون( يرووزارت ن يرسان اطالع يگاهفارس به نقل از پا يخبرگزار گزارش به

ـ   يك يستز يطمح: آب  گفت يجشنواره مل يهافتتاح  يفـه اسـت و حفـظ آن وظ   ينسـل  ينموضـوع ب

  .همگان است

 ينها نسـل مـا بـدتر    سال ينحدود هفت هزار سال قدمت دارد و در طول ا يرانكشور ا: ادامه داد وي

  .شويم ين نسبت به نسل بعد محسوب مامانتدارا ترين رحم يكه ب ييامانتدار بوده است، تا جا

بعـد اسـت،    يهـا  نسل موجود و نسل يستز يطما حفظ مح يفهوظ ينكها يانجمهور با ب يسرئ معاون

متـر مكعـب    يليـارد م 93اما  يم،داشت يدپذيرمتر مكعب آب تجد يلياردم 85سال گذشته كمتر از : گفت

  .يمآب مصرف كرد

همراه بـا كـاهش    يور بهره يشافزا ينخوب است اما اگر ا آب يور بهره يشافزا: اضافه كرد كالنتري

  .برداشت آب نباشد موجب خسران خواهد شد

را  يـه اروم ياچـه در يـاي اح يجمهـور بـرا   يسرئ يمكشور، تصم يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

 يم؛دلخـوش باشـ   يـد هـا نبا  تاالب يايامسال و اح يبه بارندگ: عنوان كرد و افزود يكاستراتژ يميتصم
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  .خواهد شد يرتبخ يزموضوع موقت است و آب موجود ن ينچراكه ا

  .همگان است يفهوظ ي،نسل ينموضوع ب يكبه عنوان  يستز يطحفظ مح: خاطرنشان كرد وي

 يـداري پا يلپتانسـ  يـزان كشور خواست تا وارد عمـل شـده و م   يدرولوژيستاز متخصصان ه كالنتري

  .و اعالم كنند يرا بررس يمنابع آب
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 - نمـودار + بينـي؟   اطالع رساني ضعيف يـا خـوش  / تنش آبي را باور ندارند نصف مردم

  08/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

درصـد از   54منطقه شهري تهران انجـام شـد،    6كننده از  شركت 110در يك نظرسنجي كه با حضور 

جـويي در مصـرف آب در    اند، معتقـد بـه صـرفه    شهروندان تهراني كه در اين نظرسنجي شركت كرده

 .تابستان سال جاري نيستند

 

 
 

  

ترين سال آبي نيم قرن اخيـر را   ، با وجود آنكه پربارشخبرگزاري تسنيم به گزارش خبرنگار اقتصادي

ميليمتـر   333هـاي ايـران از مـرز     سال گذشته، بـارش  50براي نخستين بار در  گذاريم و پشت سر مي

 .شهر كشور همچنان در تنش آبي به سر مي برند 233گذشته، 
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هاي بسيار خوب  شهر كشور تحت تنش آبي بودند، بارش 334تعداد  97در حالي كه در تابستان سال 

 .آبي خارج كندشهر را از حالت تنش  101سال آبي جاري، تنها توانست 

بيني مشخصي از شـرايط پـاييز كـه     انداز و پيش گونه چشم اند كه هيچ مسئوالن وزارت نيرو اعالم كرده

بـارش در پـيش داشـته باشـيم، از      فصل آغازين سال آبي آينده است، ندارند و ممكن است پاييزي كم

ليون نفر از شهرنشـينان كشـور   مي 23زاي تأمين آب براي جمعيتي بالغ بر  اينرو با توجه به شرايط تنش

بارشي پاييز و زمستان امسال، نياز به تخصيص بهينه منابع آبي موجود و مديريت مصرف  و احتمال كم

 .هاي مختلف وجود دارد در بخش

گيـرد، نيازمنـد عـزم عمـومي      تنش آبي موجود كه از سالها خشكسالي و بحران آبي كشور نشأت مـي 

ور مربوط به آب در بخش هاي مختلـف تـأمين، تخصـيص، انتقـال و     مسئوالن و مردم براي اصالح ام

 .مصرف است

به نظر شـما  " با حضور در جمع مردم در چندين نقطه از كالنشهر تهران اين سوال را مطرح كرديم كه

و براي پاسخ، چهـار گزينـه زيـر را بـه      "جويي در مصرف آب داريم؟ آيا تابستان امسال نياز به صرفه

 .ديممردم ارائه كر

 سال پربارشي داشتيم، تابستان امسال نياز به صرفه جويي نداريم .1

 جويي در مصرف آب، هميشه وجود دارد و به پربارشي و كم بارشي نيست نياز به صرفه .2

 بحران آبي و تنش در تأمين آب واقعيت ندارد .3

 حفظ كنيم اكنون كه آب داريم نبايد آن را هدر دهيم و بايد با صرفه جويي آب را .4

تهـران پرسـيده    18و  10،  8،  6،  4،  3نفر از شهروندان تهراني در مناطق شـهري   110اين سوال از 

  .شده و نتايج آن قابل توجه است
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نفـر   42نفره در اين گزارش ميـداني،   110همانطور كه در نمودار باال مشخص است، از جامعه آماري 

نفر گزينه چهـار را بـراي پاسـخ بـه ايـن سـوال        28نفر گزينه سه و  17نفر گزينه دو،  23گزينه يك، 

 .انتخاب كردند

 
درصد از شهروندان تهراني كـه در ايـن نظرسـنجي     54همانطور كه در دو نمودار باال مشخص است، 

  .جويي در مصرف آب در تابستان سال جاري نيستند اند، معتقد به صرفه شركت كرده
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ـ   يـب تخر يبـرا  يسـت ز يطبر سـر محـ   يتومان يلياردم 900 يالهك »يوجميبا«  -ي تـاالب انزل

  09/04/1398خبرگزاري تسنيم 

  

ـ تاال پااليي يستطرح موسوم به ز ياجرا براي  900در فـاز اول قـرارداد    يوجمي،بـا مـاده بـا    يب انزل

خانـه  "محـرز اسـت؛ نفـع     يوجميبـودن مـاده بـا    يسـم  يكـه در حال! منعقد شده است يتومان يلياردم

  يست؟طرح چ ينا يدر اجرا يكالنتر يسيع ياستبه ر "كشاورز

 پااليي يستوم به زطرح موس ياز ادامه اجرا ها ينگران يم؛تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

با اعتراض امام جمعـه   يآن در تاالب انزل يشيآزما يكه فاز نخست اجرا يوجميبا ماده با يتاالب انزل

و  يهمراه شد و سـپس بـه دسـتور دادسـتان عمـوم      يعتو دوستداران طب يستز يطفعاالن مح ي،انزل

 يـن ا ياجرا ين توقف دائمخواها يستز يطمتوقف شد همچنان ادامه دارد و فعاالن مح يانقالب انزل

  .طرح هستند

  
آن  يانسو و ارتباط تنگاتنگ مجر يكاز  يابانشاندركاران و ارز دست يرشفافغ يحاتكه توض طرحي

  .آيند يآن به حساب م هاي يهحاش ينتر مهم يستز يطسازمان حفاظت مح يسرئ ي،كالنتر يسيبا ع
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 يرناپـذ  دانشگاه، نسبت به مخاطرات جبران و استادان يستز يطاز كارشناسان مح ياريكه بس يحال در

حفاظت  يكه تنها متول يستز يطاند، سازمان حفاظت مح هشدار داده يطرح در تاالب انزل ينا ياجرا

 تبـه صـور   يطـرح مـذكور مـدت كوتـاه     ينكـه با استناد به ا رود يكشور به شمار م يستز يطاز مح

به جا نگذاشـته،   يسوئ يامده قرار گرفته و پمورد استفاد يالتش يپرورش ماه يدر استخرها يشيآزما

  .گذاشته است يشطرح به نما يناز ا يارع تمام يدفاع

 يطدانشـكده محـ   يعلمـ  يئـت عضـو ه  ي،عبدالرضا كرباس اتحيتوض يط يشتركه پ يمتسن خبرگزاري

 يدر دفـاع از اجـرا   يالتشـ  يطرح در استخرها ينا يشيآزما ياجرا يابدانشگاه تهران و ارز يستز

 يسـت، ز يطعمران مح يمهندس يدكترا يزاده؛با رضا عل ييوگو گفت يطرح را منتشر كرده حاال ط ينا

دانشگاه حضرت معصومه قـم،   يعلم يئتعضو ه يست،ز يطعمران مح يمهندس يدكترا ليزاده؛رضا ع

 يمالك اشـتر و كارشـناس رسـم    يدانشگاه صنعت يستز يطمح يوتكنولوژيسابق گروه ب يعضو علم

كارشـناس   يـن گذاشت كه به همراه پاسخ ا يانرا در م ييها پرسش يستز يطر حوزه محد يدادگستر

  :خوانيد يدر ادامه م

  كنيد؟ يم يابيرا چگونه ارز يوجميبا استفاده از ماده با يتاالب انزل پااليي يستز يا ياطرح اح: تسنيم

 يرا دربـاره نحـوه معرفـ    ياتطرح بپردازم، الزم است نك ينا ياجرا يامدهاياز آنكه به پ يشپ: عليزاده

 يكـرد بـا رو  يسـتي ز يططـرح محـ   يـك طـرح بـه عنـوان     ينا ينكهآن مطرح كنم؛ نكته اول ا يحناصح

ن يـ ا يكـه شـده اسـت، در حال   يمعرفـ  يوجميشده و ماده مورد استفاده در آن، با يمعرف پااليي يستز

بـه   يـز آن ن يدر نامگـذار ) يستيز يبه معنا( يوبا يشوندپ ينو همچن يستن يستيوجه ز يچبه ه يندفرا

  .طرح مورد استفاده قرار گرفته ندارد ينكه در ا يتانيومت اكسيد يد يمياييبا ماده ش يتيوجه سنخ يچه

 يتاست و ماه يمياييماده ش يك يرنانويي،و چه در ساختار غ ييچه در ساختار نانو يتانيومت اكسيد دي

 يبـرا  پـااليي  يستماده و استفاده از واژه ز ينعرضه ا يبرا »يوبا«ندارد؛ استفاده از واژه  »يوبا« يستيز
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  .كند يم يتهدا يحناصح يررا در مس يطرح، افكار عموم ينهدف ا يفتعر

  

  !سال يك يط يمسموم كردن تاالب انزل يبرا يتومان يلياردم 900 قرارداد

وطه مستقر طرح آن است كه محصول شركت مرب ينا يدوم قابل ذكر درباره نحوه نادرست معرف نكته

نـو   يآورد دانشـ  دست يكطرح به كار رفته به عنوان  يناصفهان كه در ا يقاتيـ تحق  يدر شهرك علم

  !تومان قرارداد بسته شده است يلياردم 900طرح،  يكساله ياجرا يشده و برا يمعرف

 يتـانيوم ت اكسـيد  يد يمياييماده شـ  شود؛  ينم يدهطرح د يندر ا ييو اتفاق نو ياصال نوآور يكهحال در

بـوده كـه از    يخـواص نوركـافت   يدارا يهـاد  يمهن يكاست كه به عنوان  يمعدن يمتق ماده ارزان يك

  .شده و در موارد الزم مورد استفاده قرار گرفته است ييشناسا يستمقرق ب يلاوا

رح طـ  يـن به كار رفته در ا يتانيومت اكسيد يد يآشكار درباره ساختار ابعاد هاي ييگو سوم، تناقض نكته

 »يينـانو «طرح  ينمورد استفاده در ا يتانيومت اكسيد يطرح گفته شد كه ساختار د ياست؛ در آغاز اجرا

 ي،علمـ  يقـات مـاده براسـاس تحق   يـن شـد چـرا كـه نانوسـاختار ا     يجادا ياريبس هاي ياست كه نگران

  .درصد سرطانزاست صد

 يـن ا! نـدارد  يينـانو  يـت ح، ماهمـورد اسـتفاده در طـر    يتـانيوم ت اكسيد يعنوان شد كه د ينگونها سپس

 كسـيد  يبـودن د  يـز آم مخـاطره  يعنـي است اما در اصـل موضـوع    يتتناقضات تنها مصداق عدم شفاف

است و  ييايميماده ش يك يتانيومت اكسيد يد كند؛ ينم يجادا ييريتغ) يرنانوييولو با ساختار غ( يتانيومت

در نـانو سـاختارها نسـبت     دانيـد  يهمانطور كه م كند؛ يم يشترآن را ب يرگذاريبودن آن، تنها تاث يينانو

بـه نسـبت    يتـانيوم ت اكسيد ينانو د يلدل ينبه هم شود؛ يم يشترماده ب يتسطح به حجم باال رفته و فعال

 يـزان تنهـا در م  يرنانوييو غ يينانو ختاراست؛ تفاوت سا يتر فعال يزورنانو فتوكاتال يتانيوم،ت اكسيد يد

  .آن است ياثرگذار
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  يرمجازبه تخلفات و اقدامات غ استناد

 يعـت طب يو بـرا  يرا سـم  يتـانيوم ت اكسـيد  يكـه د  يطـرح در پاسـخ بـه منتقـدان     يابـان اما ارز: تسنيم

به عنوان  يو حت يردنداناست كه در خم ضرر يب ييماده تا جا ينكه ا گويند ياند، م دانسته يزآم مخاطره

چـرا در   سـت حـد خطرنـاك ا   يـن ماده تـا ا  ينر ااگ شود؛ ياستفاده م يدر تن ماه يخوراك كننده يدسف

  گيرد؟ يمورد استفاده قرار م ها يخوراك

 يهـر مـاده خـوراك    يـا  يدر تـن مـاه   يدكنندهبه عنوان سـف  يتانيومت اكسيد يقطعا استفاده از د: عليزاده

 يهـا  نامه يينمجاز اعالم شده باشد؛ در كدام بخش آ تواند ينم يبهداشت ينظارت يمباد ياز سو يگريد

! كنند؟ پسند مشتريو  يدسف يا ماده ينرا با چن ياجازه داده شده كه تن ماه ييدر صنعت غذا يبهداشت

افـزودن   يكـه در حال! كـرده اسـت؟   ياقدام ينرا مجاز به چن يدكنندگانغذا و دارو، تول يها سازمان ياآ

چطـور ممكـن اسـت    سازمان غذا و دارو ممنـوع اسـت    ييدبدون تا ييبه مواد غذا  هرگونه نگهدارنده

  د؟مجاز باش ييغذا يعدر صنا يمياييش يدكنندهماده اكس يناستفاده از ا

 يردنـدان درباره خم! باشد يخوراك يرمجازغ يداتاستناد ما به تول ينكهادعا كامال مردود است مگر ا اين

 يـن كه از ا يمشهور جهان يممنوع شده و برندها ها يردنداندر خم يتانيومت اكسيد يهم كه استفاده از د

  .اند شده يمتحر كنندگان مصرف ياند هم در حال حاضر از سو استفاده كرده كننده يدماده به عنوان سف

  

  كنيد؟ يم يابيتاالب را چگونه ارز ياياح يجهعمق و در نت يشطرح بر افزا ينا ياجرا يرتاث: تسنيم

 يهتصف يانسان يها كردن فاضالبسو و وارد  يكاز  يزداريآبخ يتگرفتن اهم يدهمتاسفانه ناد: عليزاده

سبب تجمـع رسـوبات    يگرد ياز سو يبه تاالب انزل....سرا و چون رشت و صومعه يينشده از شهرها 

و كـار   هرسوبات، عمق تاالب را به شدت كاهش داد ينا يشتاالب شده و افزا يندر عمق بستر ا يآل

 پـااليي  يسـت ز يـت قابل يگردست بدهد، دخود را از  يكيرسانده كه تاالب، كاركرد اكولوژ ييرا به جا
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  .كند يپاكساز ها ينتواند خود را از آلودگ يسالم آب يها عرصه يرنداشته باشد و بر خالف سا

در شرف  يكشورمان است به واسطه جمع شدن رسوبات آل يعتاز طب يكه نماد يواقع تاالب انزل در

ابتدا عوامل مـرگ تـاالب را    ينكها يه جاب يستز يطمح يانمرگ قرار دارد؛ حاال ما متخصصان و متول

ـ    يما آورده يرو يطرح يبه اجرا يمبردار ياناز م  معـرض در  يكه تاالب را هم به همـراه رسـوبات آل

  .دهد  يقرار م يخطر نابود

 يبه زبـان  يمبگو يدبا كند يم يجادا يدر كاهش حجم رسوبات آل ييريطرح مذكور چه تغ ينكها درباره

 يـا  يسـتي فتوكاتال ينـد فرا يـك  يط يد،نور خورش يدر مجاورت پرتوها يتانيومت داكسي يآسان، د يليخ

 كند يم يلكربن تبد يداكس يمحلول به همراه گاز د يبستر تاالب را به مواد آل يرسوبات آل ي،نوركافت

مستاصـل   يآور بـه لحـاظ دانـش و فـن     يـا آ يمتي؟اما به چه ق كند يم يداپ يشعمق آب افزا يجهدر نت

بـوم آن را   يستجانوران و ز ياتخود تاالب و ح ي،بردن رسوبات تاالب انزل يناز ب يكه برا يما شده

  يم؟ده رارتاالب را در معرض ابتال به سرطان ق يانكنندگان ماه نابود كرده و مصرف

   

  است معنا يب يالتش يطرح در استخرها آزمايش

اثـرات آن را   يـابي جـرا شـده و ارز  ا يالتش يپرورش ماه يدر استخرها يطرح چند ماه ينا: تسنيم

هرگونـه   ياست؛ و  دانشگاه تهران بر عهده گرفته يستز يطدانشكده مح يعلم يئته ياز اعضا يكي

بـاره   يندر ا ينظر جنابعال كند؛ يرا انكار م يالتش يطرح در استخرها ينا ياز اجرا يناش يمنف يامدپ

  يست؟چ

 ينــدو پـس از فرا  يموارد كنـ  يتــانيومت اكسـيد  يد ي،پــرورش مـاه  يهـا  بــه حوضـچه  ينكـه ا: عليـزاده 

كـربن   يداكسـ  يد يوارد شـده و گـاز سـم    يتانيومت اكسيد  يبا استفاده از مواد جاذب، د يستي،فتوكاتال

 نبـا افـزود   يمدهـد را از آب حـذف كنـ    يقـرار مـ   يدياسـ  يطدر شرا يزرا ن يآب يطشده كه مح يدتول
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  .ندارد يتيسنخ يچه يالب انزلبا نام تا يبوم يستبه ز يتانيومت اكسيد يد

مخـاطرات   يـابي بـه ارز  يآن هرچه كه باشـد كمكـ   يجهو نت معناست ياصوال ب يشيآزما ينچن بنابراين

اسـتخرها پـس از اضـافه     يـن در ا يانوزن ماه ييمبگو ينكها كند؛ ينم يطرح در تاالب انزل ينا ياجرا

 يـدا پ فـزايش ا يـز ن يآمد حاصل از پرورش ماهدر يجهو در نت يافته يشافزا يزن يتانيومت اكسيد يكردن د

هـم   يكـي ژنت يدر تـاالب  اسـت؛ بـا دسـتكار     ينـد فرا ينا يريكارگ قبول در به يرقابلغ يهيكرده توج

سـالم و   يختگـي ترار ينـد فرا يـا كسب كرد اما آ يشتريها را باال برده و سود ب و دام يانوزن آبز توان يم

  !بدون عوارض است؟

  محرز است ييوجمبودن ماده با سمي

  

هم اجرا شده  يدر شش بخش از تاالب انزل يلوتمرحله، طرح به صورت پا ينبنا بود پس از ا: تسنيم

هـزار   60در فاز اول بنـا بـود    يرد؛قرار بگ يابيدانشگاه تهران مورد ارز يعيو توسط دانشكده منابع طب

شدن  يختهشود كه پس از ر تهيخوحش سرخانكل به تاالب ر ياتدر پناهگاه ح يتانيومت اكسيد يد يترل

دربـاره مخـاطرات    ينكـه ا يبـرا  يامتوقف شد؛ آ ييطرح با دستور مراجع قضا ينادامه ا يتر،هزار ل 12

اسـت كـه    يـز آم طرح آنقـدر مخـاطره   يا دانيد يرا الزم م يشآزما ينحاصل شود، ادامه ا ينانطرح اطم

  وجود ندارد؟ يشبه آزما يازياصوال ن

از ابتدا از مشاوره صاحبنظران حوزه مواد  يدبا يماقدام كن ياگر بنا بود تخصص! دومقطعا مورد : عليزاده

 داديـم؛  ياختصاص م يهدفمند و اصول يقرا به تحق يبهره گرفته و زمان يستز يطمح ينانو و مهندس

است كه مراجع  نديخرس يشده اما جا يختهمواد به درون تاالب ر يناز ا يريهر چند تا به حال مقاد

  .اند دستور توقف آن را داده يياقض

آن  يجهماده انجام گرفته كه نت ينا يتسم يبر رو يليدر دانشگاه محقق اردب يقاتياواخر تحق ينهم در
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 ييسـرطانزا  يقـات تحق يـن منتشـر شـده و بـر اسـاس ا     يزرفسنجان ن يدانشگاه علوم پزشك يهدر نشر

اسـت كـه در    يقـاتي نمونـه از تحق  يكتنها  نياست؛ ا يدهها به اثبات رس موش يرو يتانيومت اكسيد يد

  .داخل كشور انجام شده است

كـربن در   اكسـيد  يد يگاز سـم  يدكه تول يتانيومت اكسيد يوجود ندارد كه ماده شناخته شده د توجيهي

ـ    يجهنت از  يكـي در  يمو سراسـر جهـان مشـخص اسـت را بخـواه      يـران در ا ي،واكنش آن بـا مـواد آل

حفاظـت   يعـال  يشـورا  يـه خوب است كه نظر يم؛كن يشكشور آزما يعيبط هاي يهسرما ينارزشمندتر

در تـاالب   يلوتولو به صورت پا يطرح ينچن يبا اجرا ياكه آ يمباره بدان يندر ا يزرا ن يستز يطمح

  .موافقت كرده است يانزل

متخصـص   يـك  يهم وجود دارد كـه در آن حتـ   يستز يطمح يقاتمركز تحت عنوان مركز تحق يك

در حـوزه   يـزي ر شده كه به برنامه يلتشك يحضور ندارد و تنها از كسان يستز يطمح يحوزه مهندس

 يجهنت! شده است يلتبد باني يطهم كه به مركز مح يستز يطاشراف دارند؛ دانشكده مح يستز يطمح

ـ   يده،ماده كه بارها به اثبات رس يكاز مخاطرات  اطالعي يد كه با بشو يم ينا را مسـموم   يتـاالب انزل

بر جا خواهد گذاشت كه بـا   يستز يطدر مح يبلندمدت يامدهايپ يتانيوم،ت اكسيد يبه عالوه د كنيم يم

 يطمحـ  يدر حـوزه تخصصـ   نگـري  يسـطح  يزانم ينا يست؛ن يصمدت قابل تشخ كوتاه هاي يشآزما

  .دردناك است واقعا يستز

  

مورد اسـتفاده قـرار    يعتر طبمشابه د يمورد يبرا يا ماده ينكشورها تا به حال چن يردر سا ياآ: تسنيم

  گرفته است؟

 يـا كجـا از دن  يچدر هـ  يعتو طب يستز يطدر مح يريناپذ جبران يدستكار ينچن وجه؛ يچبه ه: عليزاده

  .انجام نشده است
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  .ييدطرح بگو يدرباره مخاطرات اجرا: تسنيم

 اكسـيد  يود داز خـ  يبخش اول مخـاطرات ناشـ   كنم؛ يم يممخاطرات را به دو بخش تقس ينا: عليزاده

اسـت و جمـع شـدن آن در     يمـاده اكسـنده قـو    يـك به عمل آمده،  يقاتاست كه بنا بر تحق يتانيومت

 در يشـه ر يقماده كه به طور مداوم از طر ينا شود؛ يآنها منجر م يموجودات زنده به نابود يها سلول

و سرانجام بـه   شده ياهيگ يها ساختار سلول يبو تخر يشباعث اكسا يجاتدر شود يجذب م ياهانگ

به انقـراض آن گونـه    تواند يم ياهيگ يها گونه يدر برخ يندفرا ينا انجامد؛  يها م شدن سلول يمتالش

 يردر كبـد و سـا   يداكسـ  يتـانيوم شكل، تجمع ت يندر جانوران هم به هم ينجامد،موردنظر ب يستگاهدر ز

سرنوشـت نـه تنهـا     يـن كنـد؛ ا  ييشرومورد نظر پ يستگاهتا حذف نسل آنها از ز تواند يآنها م ياعضا

  .خواهد شد يزها و پرندگان ن پشت ها، الك بلكه شامل حال اردك ها يشامل ماه

 اكسـيد  يد يسـتي فتوكاتال يندفرا يكربن است كه ط اكسيد  يد يداز تول يمخاطرات ناش يندوم ا بخش

 يراستا بـا اجـرا   هم كه شود يگفته م شود؛ يم يددر آب تول يدنور خورش يدر حضور پرتوها  يتانيومت

بـه   الاحتمـا  يـن ا! يردهم صورت پـذ  يدر تاالب انزل يجهت هواده ها يقطرح، بناست گردش قا ينا

 اكسـيد  يد يگاز سم ياديحجم ز يدبه تاالب سبب تول يتانيومت اكسيد ياست كه افزودن د يلدل ينهم

 هـا،  يقكه با حركـت قـا   تصور شده يدو شا شود يآن م  يديتهاس يشآب و افزا يژنكربن و كاهش اكس

آب را   يژناكسـ  يدكـربن را از آب خـارج  و كمبـود شـد     اكسـيد  يد يندهشده و آال يدگاز تول يتوانم

  !!جبران كرد

 يبـرا  ياست؛ مـا حتـ   ينابخشودن يزيآم مخاطره يها روش ينبا چن يعتدر طب يسطح از دستكار اين

 يبـات ترك يجـاد ا يـل به دل شده ييناز حد تع يشو افزودن كلر ب يمدار يمالحظات يزافزودن كلر به آب ن

كربن  يدساك يد كننده يدهالومتان ممنوع است؛ ما هر روز خودروها و كارخانجات تول يتر ييسرطانزا
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تـاالب را مسـموم    يـك كالن   ينهحاال بر چه اساس با صرف هز كنيم؛ ياز حد مجاز را متوقف م يشب

  !كنيم؟ يبه آن وارد م يزربن نك اكسيد يمحلول آن د يژنكرده و با كاهش اكس

  يرندبگ يدادگستر يرا با مشورت كارشناسان رسم يينها تصميم

  

طـرح و   يـن كـه بـا توجـه بـه درآمـدزا بـودن ا       كنند يم يابراز نگران يستز يطدوستداران مح: تسنيم

گاه استادان دانشـ  يبرخ ييددر آن، سرانجام، طرح مورد تا ييمقامات اجرا يبودن برخ نفع يذ ينهمچن

! شـود  رفتـه آن از سر گ ياجرا ييدي،تا ينكشور قرار گرفته و به بهانه چن ياز مراكز علم يكي يحت يا

  يست؟موضوع چ ينبا تخصص كامال مرتبط به ا يدادگستر يكارشناس رسم يكبه عنوان  يشنهادتانپ

 يينهـا  گيـري  يمتصـم  يقينـا اند و  دستور توقف طرح را داده ييخوشبختانه مراجع محترم قضا: عليزاده

پرونده  ي،موارد يناست؛ معموال در چن ييمراجع قضا يقاتطرح منوط به تحق ياجرا يادرباره توقف 

 ييدستگاه قضـا  يياجرا يبه عنوان بازو يدادگستر يدر كانون كارشناسان رسم ربط يبه متخصصان ذ

  .گيرد يقرار م يكشور ارجاع شده و توسط آنها در دست بررس

و متخصــص در حــوزه  يســتز يطمحــ يدر مهندســ يدادگســتر يناس رســمكارشــ يــكعنــوان  بــه

نـه   يوجمي،با ماده بـا  يتاالب انزل يايبه جد معتقدم طرح اح يستز يطمح يدر مهندس ينانوتكنولوژ

 يا تنها متعلق به عـده  يستز يطمح يست؛آن تاالب هم ن ياينبوده بلكه تنها روش اح يمنيتنها طرح ا

متعلـق بـه همگـان     يسـت ز يطمح يران،ا ياسالم يجمهور يون اساسقان 50طبق اصل . يستخاص ن

كرده و موجـب   يجادا يستز يطدر مح يريناپذ جبران ييراتحق را ندارد كه تغ ينكس ا يچاست و ه

پـروژه در   ينطرح اصوال ارائه نشده است اما ا ينا يطيمح يستز يوستآن شود هرچند كه پ يآلودگ

  .مجدد هم ندارد هاي يشبه آزما يازين يو حت يستن جيههر حال قابل تو

 ينـه زم ينتهران در ا ياز كانون كارشناسان دادگستر توانند يم.. و ييقضات محترم و مراجع قضا نهايتا
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است  يخرسند يكنند؛ جا يمهضم ييهرا به شكوا يجهشوند و نت يو تخصص يكارشناس يهخواهان نظر

تـا   حمام جمعه معزز منطقه خواهان توقـف طـر  ا ينو همچن يستز يطمورد دوستداران مح ينكه در ا

دستور توقف طرح صادر شده است؛ در حال حاضـر مراجـع    يجهو در نت  شده يادله علم يلزمان تكم

 يهفـت نفـره كارشناسـان رسـم     ياسه نفره، پنج نفره  يها گروه ياز نظرات تخصص توانند يم ييقضا

را  يالملل ينب يو معتبر دانشگاه يت مراجع رسماز آنها بخواهند نظرا ياستفاده كرده و حت يدادگستر

  .استعالم كنند ينهزم ينهم در ا

خطـاب   يا نامه يط يستز يطسازمان مح يسرئ ي،كالنتر يسيمرداد سال گذشته ع يم؛گزارش تسن به

و  يقـات علـوم، تحق  يـر سازمان برنامـه و بودجـه و بـا رونوشـت بـه وز      يسبه محمد باقر نوبخت، رئ

ـ  يايتحت عنوان طرح اح يمطالعات يه طرحاز ارائ يآور فن بـا   ييپـاال  يسـت بـه روش ز  يتاالب انزل

 يـد طـرح تاك  ينا يياجرا ياتآغاز عمل يبودجه مناسب برا يينخبر داد و بر لزوم تع يبوم هاي ريفناو

طرح و  ينا يشركت مجر يانسال م يكبه مدت  يتومان يلياردم 900 يا ،  تفاهمنامه97ماه  يكرد و د

   !يدبه امضا رس زيست يطحفاظت محسازمان 

رسـوبات   يوجميتحت عنوان با يا است با استفاده از ماده يكه مدع "يانانو صعت پرش"به نام  شركتي

 يئـت ه يكه دستكم دو نفر از اعضا يشركت كند؛ يرا كاهش داده و به عمق تاالب اضافه م يتاالب انزل

 يـر غ نهـاد  يـك دارند؛ خانه كشـاورز،   يتت عضوشرك يناز خانه كشاورز در ا يندگيآن به نما يرهمد

 !است يكالنتر يسيآن بر عهده ع ياستكه ر يدولت
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 - به سد كرج متصل خواهد شـد  يارآب شرب شهر/ ياردر شهر ينزم يمتر يسانت 34فرونشست 

  10/04/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

و لـزوم كـاهش    ياردر شـهر  ينزمـ  يمتـر  يسانت 34با اشاره به فرونشست  يارشهرستان شهر فرماندار

به آب سد كرج و  يكنزد يندهدر آ يارآب شرب شهرستان شهر: گفت يرزميني،ز يبرداشت از منابع آب

  شدطالقان متصل خواهد 

وگـو بـا خبرنگـار فـارس بـا اشـاره بـه موضـوع          صبح امروز در گفت يارفرماندار شهر يطاهر نوراله

اتفاق در سـطح   ينا ين،در خصوص موضوع فرونشست زم: اظهار داشت ياردر شهر ينفرونشست زم

 ياردر شهرسـتان شـهر   ينزم يمتر يسانت 34خبر مربوط به فرونشست  يناستان تهران رخ داده و آخر

  .باشد يثح ينشهر استان از ا يندوم يدكه به نوبه خود كم سابقه است و شا است

 ياست و اقدام يمهم يارموضوع بس ينا: افزود يرزمينيبا اشاره به لزوم كاهش برداشت از منابع ز وي

انتفـاع   يـز را از ح يكشـاورز  يرمجـوزدار مجـوزدار و غ  يها است كه چاه ينا يمكه در دستور كار دار

 يبـرا  هـا  الاعم از پساب فاضالب و آب كان يسطح يها تا از آب يمو به دنبال آن هست نيمك يخارج م

  .يماستفاده كن يكشاورز ياريآب

بـه آب سـد    يـك نزد ينـده در آ يزن يارآب شرب شهرستان شهر: داشت يانب يارشهرستان شهر فرماندار

ـ   انجـام  يزكرج و طالقان متصل خواهد شد و تمام اقدامات الزم ن از سـطح برداشـت    يجـه ا درنتشـده ت

 رفرونشسـت آب د  يـل دل ينتـر  عامل بازدارنده خواهد بـود و مهـم   يكعنوان  ها كاسته شود كه به چاه

  .كه امسال البته ارتفاع آن باالتر آمده است يدهمتر رس 250است كه به  ينسطح زم

كمتر خواهد شـد و   ينفرونشست زم يم،كمتر برداشت كن يرزمينيز يهر چه از منابع آب: گفت طاهري

كمتـر برداشـت    يرزمينـي از منابع ز يمكن ياما اگر سع شود يكند خطرساز م يداموضوع ادامه پ يناگر ا
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  .خطر گرفته خواهد شد يجلو يمكن

 يـل امسـال بـه دل  : خاطرنشـان كـرد   ها، يندر مزارع و زم يراخ هاي يسوز با اشاره به آتش ياندر پا وي

 هـاي  يناز زمـ   يو البتـه بعضـ   يافـت  يشافـزا  هـا  ينعلوفـه در زمـ  و  ياهـان گ  يشفراوان رو يبارندگ

 و هـا  يشـهردار  ي،نشـان  آتـش  ي،بود و بـه جهـاد كشـاورز    يراخ هاي يسوز آتش يردرگ يزن يكشاورز

در كنـار امـاكن مهـم و     يـژه و حوادث بـه  يناز بروز ا المقدور يشده تا حت شوراها دستورات الزم ابالغ

  .شود يريلوگج ها ينبنز خطرناك مانند پمپ
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - اسـت؟  يدر مازنـدران جـد   "فرونشسـت " يـده چقدر وقـوع پد 

10/04/1398  

  

در بهار امسـال   يالبن و وقوع سبارا يها بارش ياست كه به گفته مسئوالن، حت يخطر آنقدر جد اين

هـا نداشـته    بـا انسـان   يميدر ظاهر ارتباط مسـتق  يدكه شا يموضوع. نتوانسته است بر آن غلبه كند يزن

رقـم   امـرگ ر  يحت ياو  يدشد يها خسارت يجادخطرناك هست كه بتواند موجب ا يباشد، اما آنقدر

است و در مازندران  ينكشور خطرآفر يها از استان يارياست كه در بس يموضوع "فرونشست". بزند

  .امر، احساس شده است ينا يز،ن

مختلف  يلموضوع به دال يندر كتمان ا ياز محققان و كارشناسان، سع يهرچند برخ يسنا،گزارش ا به

مسـئوالن و   يبـر تمـام   يـان، م يـن شده است و در ا يدهبه وفور د يزدارند اما فرونشست در مازندران ن

  .يرندبگ يه تا مباحث مربوط به فرونشست را جدالزم شد ياندانشگاه

 يـن اصالً مازندران مستعد ا ياو آ افتد ياست كه چرا فرونشست اتفاق م ينجاا شود يكه مطرح م سوالي

  .بود يدنبا يزباشد، پس نگران ن يرو اگر پاسخ خ يرخ ياموضوع است 

تان را مسـتعد فرونشسـت   اسـ  يـن خصـوص، شـرق ا   يـن مازندران در ا يها دانشگاه يدو اسات محققان

خود قرار داده بود،  يرمنطقه را تحت تأث ينها ا كه مدت هايي يخشكسال يلآنها معتقدند به دل. دانند يم

  .كرده است يرفرونشست درگ يدهمنطقه را با پد ينا ياراض

 ماننـد مازنـدران،   يدر اسـتان  يرزمينـي از آب ز رويـه  يبرداشت ب ي،طوالن هاي يخشكسال ينكنار ا در

  .دهد يم يشرا افزا يدر مناطق كشاورز يژهبه و يناحتمال فرونشست زم

متفـاوت رخ   يهـا  مختلف و با سـرعت  يها و اندازه ها ياسمحققان معتقدند فرونشست در مق هرچند

است و پس از نشسـت   شناسي ينزم هاي يدهپد ينتر از خطرناك يكينكته كه  يناما توجه به ا دهد يم
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 هيان،باشد تـا مسـئوالن و دانشـگا    يلياول خود برگردد، دل يبه جا كشد يطول مسال  ها يليونم ين،زم

  .به آن توجه كنند يشاز پ يشب يدبا

در  يشپ يچند يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم يئتعضو ه يرمضان موسو سيد

 يناز زمـ  ييها بخش يعيطبو  شناسي ينزم ي،با دخالت عوامل انسان ينكهبا اشاره به ا يسناوگو با ا گفت

 يجـاد ا لمتوجه فرونشست شد و عوام يعسر يدبا يندارد، بنابرا يسخت ياركه درمان بس كند ينشست م

 يكمـك كنـد تـا بـه راحتـ      توانـد  يمـ  يا ماهواره يرآن را كنترل و مهار كرد، گفته بود كه امروزه تصاو

  .كرد يشها را پا فرونشست

منجر به  يرمستقيمبه صورت غ تواند يم يزن يمياقل ييراتده كه تغموضوع اشاره كر ينبه ا ينهمچن وي

شـاهد فرونشسـت    يرزمينيز يها برداشت آب يششود، با كاهش بارش باران و افزا ينفرونشست زم

  .دهد خر تواند يم يزامر ن ينا ينو بر هم خوردن تعادل زم يخبا ذوب برف و  ينچن بود، هم يمخواه

 ينه،زم يندر ا يسنا،وگو با ا در گفت يسار يدانشگاه علوم كشاورز يعلم يئتعضو ه يكاكا شاهد اما

قـرار دارد فرونشسـت    يخـزر  ييآب و هـوا  يمـي اقل يطمازندران در شرا ينكهبا توجه به ا: اظهار كرد

 يهـا  آب يتبـه وضـع   يبسـتگ  يطشـرا  يـن و ا آيـد  يدر قسمت شرق استان به وجـود مـ   يشترب ينزم

  .دارد يرزمينيز يها از سفره يهرو يب يها برداشت ينو همچن يرزمينيز

به شـرق مشـاهده    يدارند از شهر سار يمتول يها كه سازمان يدر نقشه فرونشست: خاطرنشان كرد وي

  .فرونشست كم است يناما ا شود يم

منـابع   يتوضـع  يانم يتعادل يراندر ا: كرد يحتصر ي،سار يدانشگاه علوم كشاورز يعلم يئته عضو

از  يشترب ياربس يرزمينيز يها به آبخوان وجود ندارد و برداشت از سفره يو ورود مصرف يزانآب و م

  .است يهتغذ

 يليـارد در مازنـدران در حـدود هفـت م    يرزمينـي آب ز يها برداشت از سفره ينكهبا اشاره به ا شاهدي
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ـ   توانـد  ياست كه م يآب نكته مهم يريتمد: شد يادآوراست،  يدهرس يمنف يالنمترمكعب ب ه نسـبت ب

 توزار يرمجموعهادارات ز يرو،فرونشست كمك كند و وزارت ن يدهاز پد يريجلوگ ياكمتر رخ دادن 

آب داشـته باشـند و    يـه رو يدر رابطه با كنترل برداشت ب يمدخالت مستق توانند يم يو جهاد كشاورز

  .كنند يريتمد يرمجازغ يامجاز  يها در خصوص نوع كشت و چاه ينهمچن

امـروز   يناگـر همـ  : كرد يدتاك يرد،در كنترل برداشت آب صورت گ يدبا يقدام فورا ينكها يانبا ب وي

فرونشسـت تـا    يـده ممكن است درمان پد يردصورت گ يآب اقدامات يهرو يبرداشت ب يريتمد يبرا

  .يردصورت گ ياست تا اقدام فور يازخاطر ن ينبه هم يانجامدبه طول ب يگرسال د ينچند

و برداشت  يكشاورز يها كشت يريتمد يمسئوالن برا يندر ب يهنگهما: گفت يشناس ينزم دكتراي

  .كند يريجلوگ يندهدر آ يباز بروز آس تواند يآب م
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  10/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يران ا ياچهدر يندوم يشوربخت يتحكا

  

  بختگان درياچه

فارس را تـر كنـد، لبخنـد نـه تنهـا       ينرحمتش را باز كرد تا آسمان لب تشنه زم يخداوند درها وقتي

 يدوارانـه را هم باز كرد تـا ام  يستز يطچهره دژم كشاورزان را از هم گشود، بلكه اخم دوستداران مح

  .بود نمانده يباق يزيآنها چ شور از ينيجز زم يگركه د هايي ياچهفكر كنند، در يآب يها ياچهبه در

 يراز،و اسـتان فـارس و شـهر شـ     يرانخوب زمستانه و بهاره در ا يها بارش رغم يعل يسنا،گزارش ا به

كه  يزيناچ يرهنرساندن ج يگر،كوتاه تن به آب داد و بار د ييبختگان اما، بختش باز نشد و تنها روزها

را بـه   يشر جـا يگـ بـار د  يختگان كرد تا خوشحالنمك به چشم ب شود، يم ياداز آن به عنوان حق آبه 

  .بدهد يدوارام يها نگران و دل يها چشم

كـه بـه تـنش     ينشده است و نم آب يداركه هنوز بخت بختگان، از خواب ب دانستند ياما نم فالمينگوها

 يآنها خسـته از سـفر  ! است و بس يكاوريدر اتاق ر يهوشيمانند گوشه چشم باز كردن آدم ب يده،رس

را  هايشـان  كه چشمشان به آب افتاد، كناره بختگان فرود آمدند و النه ساختند تا جوجه ينهم ي،نطوال

  !!يگرنه در ممالك د ياورند،ب يابه دن يران،تاالب بزرگ ا ينكنار دوم

و  يدشـدت گرفـت و آب بختگـان بـه سـرعت خشـك       يكبـاره هوا به  يگرما يد،كه از راه رس تابستان

 گرفـت؛  ياز نمك شدند كـه بـه حـتم جانشـان را مـ      يزار گرفتار لجن يگرر دبا ينگو،فالم يها جوجه

 يطاز دوسـتداران محـ   ياريكمتر حادث شده بود و آن روز بس يكه سال گذشته هم در وسعت يداستان

   !يختنداشك ر ينگوها،در مرگ جوجه فالم يست،ز

 يفتاده بود، تكرار شد، داستانا يرنمكزار گ يانم يشانكه جوجه ها ينگوهاييتلخ فالم ي هم قصه امسال

   !بود كه رها نشد ياز تكرارش، حق آب يريواژه جلوگ يدكه كل
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بـزرگ   ياچـه در ينمهم اسـتان فـارس و دومـ    ياچهاز هفت در يكيبختگان،  ياچهدر يسنا،گزارش ا به

فـارس،   هاي ياچهدر يربرگرداند تا همانند سا يسال قبل بخت از آن رو يازدهكه از  ياست، تاالب يرانا

 هـاي  اهدر مـ  هـا  يبارنـدگ  يشبا افزا ياچهدر ينو به نمك نشستن را بچشد؛ اگرچه ا يطعم تلخ خشك

زده بـود،   يـد را كـه خداونـد كل   يزنده كرد امـا رونـد   ياريرا در دل بس ياءبه اح يد، ام97سال  يانيپا

  .گره زدند يان،زود به نقطه پا يليبندگانش خ

 يـران بـه ا  يبريو سـ  يهبـود كـه از روسـ    يزمستانه پرنـدگان  ستگاهيپر آب، ز يها در سال ياچهدر اين

  در حفـظ بـوم   يو غاز كه همگـ  يمرغاب يك،چل آب يايي،درنا، كبوتر در ينگو،فالم كردند، يمهاجرت م

  .كردند يم يزمستان گذران ياچهدر يندارند در بستر ا يا ارزنده يارنقش بس يستز يطساختار و مح

پرندگان مهاجر كه  ياتكه نه تنها ح اي ياچهدر شود، يبختگان محسوب م چهيارود كُر، رگ آبرسان در

 يهـا  و سـال  كـرد  يمـ  ينواقع در چند شهرستان گرداگرد خود را تـام  يها روستا ده يو آبادان يشتمع

  .واداشت يرا به مهاجرت اجبار ياريبس يدنش،خشك

 يسال دسـتور رهـا سـاز    يلر اواو استاندار هم د شد يفارس محسوب م يپر آب برا ياما سال امسال

دست صادر كـرده بـود؛ حجـم     يرز يكشاورزان اراض يمترمكعب آب سد درودزن را برا يليونم 120

  .فارس قرار گرفت  يشركت آب منطقه ا يرعاملمورد اشاره مد يزن يرماهت يو در ابتدا يراكه اخ يآب

حـق آبـه بختگـان از     يطالبه گرم يشهرا به اند يستز يطدوستداران مح ي،حق آبه كشاورز اختصاص

  .كه حاال پشت سد درودزن انباشت شده بود، انداخت  يآب

امسـال گفتـه    يبهشـت ارد ييابتدا ياستان فارس در روزها يستز يطاداره كل حفاظت مح يفن معاون

  .خواهد كرد  يگيريحق آبه را پ ينبود كه ا

مطلوب در باالدست تاالب بختگان  يها يخاطرنشان كرده بود كه با توجه به بارندگ يمراد محمدنبي

  .شود يدنبال م يشتريب يدواريحقابه بختگان امسال با ام يموضوع رهاساز
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: و اعـالم نشـده اسـت، گفتـه بـود      ييحقابه بختگان نها يرها ساز يبرا يهنوز رقم ينكها يانبا ب وي

داده و بـا توجـه بـه     استان فارس انجـام  يبا شركت آب منطقه ا يرابطه مكاتبات يندر ا يستز يطمح

حقابه بختگان از  ياست رهاساز يداز سد درودزن ام يمتر مكعب آب كشاورز يليونم 120 يرهاساز

  .باشد  يتسد هم در اولو ينا

آب  ينحـق آبـه بعـد از تـام     ينكرده بود كه ا يدها، تاك با اشاره به قانون مصوب حق آبه تاالب مرادي

 120 يحـال آنكـه رهاسـاز    يـرد؛ در رده سـوم قـرار گ   يورزدوم باشد و آب كشا يتاولو يدشرب، با

  .تبه بختگان تعلق نگرف يبدل شد و آب ياصل يتبه اولو يكشاورز يآبه برا متر مكعب حق يليونم

 يدو اضافه كرده بود كه نبا يدحقابه بختگان تاك يبر لزوم رهاساز يام،جمعه استهبان هم در همان ا امام

  . يمباش ياچهدر يندر ا ينگوهافالم يرفتن دسته جمع ينب شاهد از يگراجازه داد بار د

بزرگ كشور  ياچهدر يندوم يهبختگان بعد از اروم ياچهگفته بود كه در يخاور يمصطف االسالم حجت

 ينـدگان نما يسـت، ز يطسازمان محـ  يستا رئ يجمهور يسدارد از رئ يادز يمتول يهاروم ياچهاست، در

 اينكه  دانند يم ياچهدر ينا ياياح يبرا يان را موظف و متولخودش يمسئوالن كشور يرمجلس و سا

  .غافل شد  يزاز بختگان ن يدبحق است اما نبا  جا و به به يزن

در سال گذشته خواستار توجه اهل فـن   ينگوهافاجعه مرگ جوجه فالم يادآوريجمعه استهبان با  امام

  . يابداختصاص  ياچهدر ينبه به اممانعت از تكرار آن شده و درخواست كرده بود كه حقا يبرا

 يكه طـ  ينگوهاييجوجه فالم يفعل يتفارس با اشاره به وضع يستز يطوحش مح ياتاداره ح رئيس

همـه آنهـا را    توان ياست كه م يا به گونه يطشرا: اند، گفت افتاده يردر تاالب بختگان گ يراخ يروزها

  .كرد  يريگ زنده

بـه سـمت    ينگوهـا جوجـه فالم  يناز ا ياديتعداد ز ينكها يانبا ب و يسنادر گفت و گو با ا ييجوال ليال

در همـان   يمابق: اند، افزود شده يريگ  اطراف تاالب حركت كرده و همه آنها زنده يمزرعه و روستاها
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  .امده است ين يشسكونت آنها پ يبرا يهستند و در حال حاضر مشكل يمحدوده تاالب در حال زندگ

 كنيم يموقت، حفاظت م يستگاهطور مرتب در حال انجام است و از آنها در ز به يشپاال: ادامه داد يو

  .فراهم باشد و بتوانند به نقطه پرواز برسند  يستگاهيز يطكه شرا يتا زمان

 يـري گ زنده ينگوهاياظهار كرد كه جوجه فالم ينفارس همچن يستز يطوحش مح ياتاداره ح رئيس

  .اند نتقل شدهدر فارس، م يگرد يشده به كمجان، تاالب

آنهـا   يموقـت بـرا   يسـتگاه ز يـك شده و  بيني يشپ ييها در تاالب بختگان كانال ينكها يانبا ب جواليي

ـ   يـانگين به تاالب بختگان به طـور م  يآبه اختصاص حق يزانشده است، م يجادا  50تـا   40 ينسـاالنه ب

 ترمكعـب م يليـون م 300 ديتاالب با ينبه ا يآب ورود يزانم: مترمكعب ذكر و خاطرنشان كرد يليونم

  . شود يباشد اما كمتر از آن، ساالنه اختصاص داده م

حضور اسـتاندار فـارس در    ياندر جر يزفارس ن يستز يطاداره كل حفاظ مح يسرئ ي،محمود سعيد

به منظور ارسـال   ييبرنامه مدون اجرا يهاستان گفته بود كه ته يها آبه تاالب آن مجموعه، در مورد حق

  .فارس قرار دارد يستز يطدر دستور كار مح يبه استاندار
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  10/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -يد سال گذشته رس 5 يرقم ط يندر هند به كمتر يبارندگ

  

داشـته   يموسـم  يهـا  يدر بارنـدگ  يرسال گذشته به خـاطر تـاخ   5 يماه ژوئن را ط ينخشك تر هند

  .است

  
سال گذشـته بـه    5 يماه ژوئن را ط ين، هند  خشك تر يترزبه نقل از رو يمتسن يگزارش خبرگزار به

هنـد نگـران محصـوالت     يوزارت هواشناسـ . داشـته اسـت   يموسـم   يهـا  يدر بارندگ يرخاطر تاخ

  .هند است  تر يعو اقتصاد وس يكشاورز

ـ   يانگينحد م يرسوم ز  يك يدر كل بارندگ دهد يهند نشان م ياطالعات وزارت هواشناس   يبـوده ول

 يـر درصـد ز  61 يبارندگ دهد يپرورش م يشكراوتارپرادش كه ن يشمال يالتها مثل ا يالتا يدر برخ

  .حد متوسط بوده است

درصد  15حدود  يكشاورز كهيهند وابسته به بارش هستند ،در حال يزراع يها يناز زم يمياز ن بيش

  .دهد و تا حاال هم دچار ركود شده است يم يلرا تشك يااقتصاد بزرگ آس ينسوم

كمتـر اسـت    يدر سال جار يپوشانند ول يكل هند را م يمعموالً تا اول جوال يموسم يها يبارندگ 
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  .دو سوم كشور را پوشش داده اند

شود كه به محصوالت و  يروبرو م يد ، هند با بحراننشو يشترب يندهدو تا سه هفته آ يط يبارندگ  اگر

 يمصرف يمثل تراكتور و كاالها يكشاورز يزاتكه تجه ييشركت ها. رساند يم يبكشاورزان آس يازن

  .شده اند پذير يبآس دهند، يكشاورزان قرار م ياردر اخت

آب را بـه   يرسال گذشته هند كه به محصوالت آن خسارت زد ، احشام را كشـت و ذخـا   يخشكسال 

  .كرد ، هنوز جبران نشده است يهتخل يعصنا يشهرها و برخ ينسمت ساكن

ـ  يدژوئن رس 8به  يكراال در هفته منته يجنوب ياالتاول به ا ها يبارندگ   يـاي در يطوفـان موسـم   يول

  .كرد يفبارش ها گرفت و روند آن را ضع ينعمان  رطوبت را از ا

در  يخـوب  يبارنـدگ  شـوند،  يهند كشت م يو مركز يغرب ياه و حبوبات كه در بخش يادانه سو پنبه،

  .حد متوسط بود يربارش ها در شمال هند ز ينا يكردند ول يافتدر  ياول جوال يمهن

از بـارش در مركـز و غـرب     يول يابد يم يشهند افزا يدر شمال غرب ي، بارندگ يدوم جوال يمهدر ن 

  .شود يهند كاسته م

 33كمتـر از   يارمقـدار بسـ   ينا يحد متوسط بارش خواهد داشت ول يرز يدر كل ، هند در ماه جوال 

  .ماه ژوئن است يدرصد كمبود بارندگ

كـه   يكرد در حال ينيب يشپ 2019 يمتوسط را برا يبارندگ ي،هند در اواخر ماه م يوزارت هواشناس 

ـ   يرهوا در هند، بارش ز يتوضع يكننده خصوص ينيب يشتنها پ يمت،اسكا  ينـي ب شيحد معمـول را پ

  .كرده است

سـال   50 يانگيندرصد م 114درصد تا  96 ينب يبارندگ يعني يمعمول يامتوسط  يموسم يبارندگ يك

  .است يچهار ماه فصل بارندگ يمتر ط يسانت 89كه  يراخ
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خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     - اسـت  يبحران آب جـد / توجهند يبه بحران آب تهران ب يندگاننما

10/04/1398  

  
  .است يبحران آب در تهران جد: تهران گفت يا شركت آب منطقه مديرعامل

در  يبارنـدگ  يـزان كه امروز برگزار شد، درباره م يدر نشست خبر يرضو يدحسنس يسنا،گزارش ا به

در استان تهـران در   يبارندگ يزانم: گفت) يرماهتا نهم ت97مهر  يابتدا( يجار ين در سال آباستان تهرا

  .بوده است ترم يليم239گذشته  يدر سال آب يزانم ينكه ا يمتر بود، در حال يليم386 يجار يسال آب

ـ    يبارنـدگ  يزانم يدرصد61 يشتهران از افزا يا شركت آب منطقه مديرعامل  يدر تهـران در سـال آب

ـ . است يبحران آب در تهران جد: گذشته خبر داد و گفت ينسبت به سال آب يجار از پـنج مـاه    يشب

  .يرفتندها نپذ اما آن يما كرده يدارآب تهران درخواست د يتشرح وضع يبرا يندگاناست كه از نما

: است، گفت بوده متر يليم 260) سال 50از  يشب(بلندمدت در تهران،  يمتوسط بارندگ ينكها يانبا ب او

  .داشته است يشدرصد افزا 48حدود  يزانم ينا

صـورت   يناسفند و فرورد يها در استان تهران در ماه ها يحجم عمده بارندگ ينكهبر ا يدبا تاك رضوي

 يـر خـرداد و ت  يبهشـت، ارد يهـا  در مـاه  يبارندگ يزاناست كه م يدر حال ينا: گرفته است اظهار كرد

  .سابقه بوده است يب يباًتجربه تقر يند و امتوسط كمتر بو يطنسبت به شرا



105  

  ماه تهران از بهمن يمخازن سدها ي تخليه

خبـر   97تهران از بهمـن مـاه    يمخازن سدها يهتهران در ادامه از تخل يا عامل شركت آب منطقه مدير

 ينمخازن سدها صورت گرفـت و بـه همـ    يهصورت گرفته، تخل هاي بيني يشبا توجه به پ: داد و گفت

  .رخ نداد يلاز بابت س يدر تهران مشكل يلدل

ـ    120 يدجد يپنج گانه تهران در سال آب يسدها يورود ينكها يانبا ب وي  يدرصد نسبت بـه سـال آب

 42و  يلياردم يكگذشته  يسدها در سال آب ينا يورود يزانم: داد يحداشته است توض يشگذشته افزا

مكعب  متر يليونم 300و  يلياردم 2به  يدجد يآب در سال يزانم ينكه ا يمتر مكعب بود در حال يليونم

  .يدرس

در  يـن ا: گفـت  شـود  يم ينمتر مكعب آب شرب تهران از سدها تأم يليونم 600 كه ينا يانبا ب رضوي

  .گيرد يصورت م يكشاورز يازدرصد آب مورد ن 51 يناست كه تأم يحال

  

  متر مكعب يليونم 218و  يلياردم يكتهران  يمخازن سدها حجم

متـر   يليـون م 218و  يليـارد م 1تهـران   يدر حال حاضر حجم مخازن سدها كه ينا ياندر ادامه با ب وي

در  يـن ا شـود؛  ياضافه م يزمتر مكعب آب سد نمرود ن يليونم 20 يزانم ينبه ا: كرد يدمكعب است تاك

ذشـته  متر مكعب و در سال گ يليونم 52و  يلياردم يكنرمال  يها است كه حجم مخازن در سال يحال

نسـبت بـه سـال     يجـار  يحجم مخازن در سال آب يگربه عبارت د. متر مكعب بوده است يليونم 853

  .است يافته يشمتر مكعب افزا 166نرمال  يطمتر مكعب و نسبت به شرا 365گذشته  يآب

  

  يالبكنترل س يتهران برا يمتر مكعب آب از سدها يليونم 571 تخليه

صورت  يلدل ينسدها به ا يرهاساز: از بهمن ماه گفت يركبيرد امآب در س يبا اشاره به رها ساز وي
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 ينفرورد 20آغاز شد و تا  97سال  11از برج  يندفرا ينا. رخ ندهد يدست مشكل يينگرفت كه در پا

  .تهران، صورت گرفت يدر همه سدها

كنتـرل   يرامتر مكعب آب ب يليونم 571 يبه طور كل: تهران ادامه داد يا عامل شركت آب منطقه مدير

 يـان، متر مكعب آب از سد لت يليونم 161 يزانم ينشد كه از ا يهپنج گانه تهران تخل ياز سدها يالبس

. شـده اسـت   يهمتر مكعب آب از سد تهران تخل يليونم 166و  يركب يرمتر مكعب از سد ام يليونم 241

  .شد يهز سدها تخلمتر مكعب آب ا يليونم 10 يگذشته به طور كل ياست كه سال آب يدر حال ينا

  

  تهران يها و سدها آمار غرق شدگان در رودخانه افزايش

سـال  : تهران خبر داد و گفـت  يها و سدها تعداد غرق شدگان در رودخانه يشدر ادامه از افزا رضوي

هـا و   نفـر در كانـال   13نفر در مخازن سـدها،   8نفر غرق شدند كه  22گانه تهران  پنج يقبل در سدها

  .نفر هم در رودخانه غرق شده بود يكو  ارييآب يها شبكه

نفـر در   يـك  يركبير،نفر در سد ام يك. اند ها غرق شده نفر در رودخانه 12امسال تاكنون : ادامه داد وي

  .اند غرق شده ياريآب يها ها و شبكه نفر هم در كانال 5و  يانسد لت

تهران به جـز سـد الر    يسدها يهكل هينكبا توجه به ا: كرد يدتهران تاك يا عامل شركت آب منطقه مدير

  .كنند يترا رعا يمنينكات ا كنيم يقرار دارند از مردم تقاضا م يزدر آستانه سرر

  

  سدها سه برابر شده است ياچهها در در زباله حجم

 250شـد، حـدود    يآور سدها جمـع  ياچهكه از در يا زباله يانگينقبل م يها در سال كه ينا يانبا ب وي

اتفـاق بـه    يـن ا. اسـت  يدهاز سه برابر رس يشبه ب يدر سال جار يزانم ينا: اظهار كرد تن در سال بود

  .است يافته يشها افزا است كه اطراق مردم در رودخانه ينا يلدل
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  تابستانه در تهران يالبيس يبارندگ بيني پيش

تهـران   يا بـرا ر يالبيسـ  هـاي  يبارندگ يتابستان سال جار يبرا يهواشناس كه ينا ياندر ادامه با ب وي

صـورت   ياسـت، اگـر بارنـدگ    يـاد تهران ز يها رودخانه يباز آنجا كه ش: كرده است گفت ينيب يشپ

  .كنند يترا رعا يمنينكات ا يدخطرناك خواهد بود و مردم با ياربس يرد،بگ

كـرج و جـاجرود    يها كشور در استان تهران قرار دارند و رودخانه يتدرصد جمع 20 ي،و ي گفته به

  .كننده آب شرب تهران هستند ينتأم

  

  حلقه چاه 1727از  يشكردن ب مسدود

مجـاز در   يـر حلقـه چـاه غ   1727از  يشب ينكها يانتهران در ادامه با ب يا عامل شركت آب منطقه مدير

مجـاز در برنامـه قـرار دارد و     يـر غ يهـا  مسدود كردن چـاه  يزامسال ن: تهران مسدود شده است گفت

  .منظور نصب خواهند شد نيا يهوشمند برا يكنتورها

  

  توجهند يتهران به بحران آب ب نمايندگان

شـهر   ينـدگان نـه نما : داد يحاسـت توضـ   يبحران آب در تهران جـد  ينكهبر ا يددر ادامه با تاك رضوي

است كه  يدر حال ينا. آب تهران در دراز مدت ندارند ينتأم يها به طرح يتهران و نه مسئوالن توجه

  .دو چندان است يتاز جمله البرز حساس يگرد يها در استان

ها متوقف شوند، در چنـد سـال    اگر طرح: انتقال آب به تهران گفت كاره يمهن يها با اشاره به طرح وي

انتقال آب  يگزينسامانه جا يو ي به گفته. شهر تهران، خواهد بود يها از دغدغه يكيآب  ينتأم يندهآ

از جملـه   يـره س و غيآب شرب شـهر پـرد   ينز هراز به كن، تأماز طالقان و البرز به تهران انتقال آب ا

  .آب تهران هستند ينتمام تأم يمهن يها طرح
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خبـر   1410تهران در افـق   يتجمع يليونيم 2حدود  يشتهران از افزا يا عامل شركت آب منطقه مدير

ر به منطقـه  نف يليونم يك يس،پرد يتهزار نفر به جمع 580، 1410شده تا سال  ينيب يشپ: داد و گفت

 اموضـوع بحـران آب ر   يـن اضـافه شـود و ا   يتتهران، به جمع يهزار نفر در حواش 500تهران و  22

  .كند يم تر يجد

: دارد عنـوان كـرد   يـاز ن يهتومـان سـرما   يليـارد هـزار م  6مذكور به  يها طرح ياجرا ينكها يانبا ب رضوي

در  يـن ا. شد يمشوند، با مشكل مواجه خواهها اجرا ن ها انتخاب شده و اگر طرح از طرح ياريبس يمانكارپ

در حال حاضر . شد اهدآب در تهران دردسر خو ينو تأم يازها اجرا شوند، ن طرح يناست كه اگر ا يحال

  .كنيم يم ينتأم يمتر يليو آب البرز را به صورت م يمآب تهران با مشكل مواجه هست ينتأم يهم برا

  

  دادندتهران به درخواست ما پاسخ ن نمايندگان

مـاه اسـت    5از  يشب: استان انتقاد كرد و گفت ينا يآب يتتهران به وضع يندگاننما يتوجه ياز ب وي

هـا وقـت    اما آن يما استان درخواست جلسه كرده ينآب ا يتوضع يحتوض يتهران برا يندگانكه از نما

  .مير باشكه منتظ دهند يپاسخ م گيريم يعارف، تماس م يكه با دفتر آقا يهر زمان. ندادند

هـزار   20شـهر   يـك  ي يندهاست كه نما يدر حال ينا: تهران ادامه داد يا عامل شركت آب منطقه يرمد

  .كند يمراجعه م يروشهر به وزارت ن ينآب ا ينتأم يتهران هر روز برا يهدر حاش ينفر

: گفـت  محدود انتقال است يتآب ظرف يندر تأم ياز مشكالت اصل يكي ينكها ياندر ادامه با ب رضوي

كـرج   يمـي از سـد تنظ  يرسـان  ها آب طرح يناز ا يكيبه شهر تهران وجود دارد؛  يرسان چند طرح آب

خانه ششـم در حـال    يهتصف يكفاز  ينتونل حفر شده است؛ همچن يلومترك 30راستا  يناست كه در ا

 يـن ا يـت ظرف. شـود  يمـ  يآماده بهره بـردار  98سال  يانداشته و تا پا يشرفتدرصد پ 70اجراست كه 

 590 يگرد يها سامانه يربرسد در كنار سا يجهاست و اگر به نت يهمتر مكعب در ثان يمو ن 7خانه  يهتصف
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  .كند يم ينمتر مكعب آب تهران و غرب تهران را تأم يليونم

 165اسـت كـه بـر اسـاس آن      يسد الر در حـال بررسـ   يبخش مطالعه و عالج ينهمچن: ادامه داد وي

تونـل حفـر شـد، آب را بـه      يلـومتر ك 30شـده و اگـر حـدود     يهراز جـار  متر مكعب آب در يليونم

نفـر در   يليـون م 2حـدود   يـت باالتر به جمع يفيتو آب با ك رساند يكالن در شرق تهران م يساتتأس

  .يدخواهد رس پرديستهران و 

متـر مكعـب آب شـرب     يليـون م 120 يزتهران، سد نمرود ن يا عامل شركت آب منطقه يرمد ي گفته به

 ينـي زم يـر ز يهـا  و از شـور شـدن سـفره    كنـد  يمـ  يندست را تأم يينپا ياراض يو صنعت ي،شاورزك

  .خواهد كرد يريجلوگ

دو  يسجنوب تهران تمام شده كه بـا تأسـ   يسطح يها آب يمطالعات سامانده ينهمچن: ادامه داد وي

هـزار   30ر در حـال حاضـ  . رسـد  يجنوب تهران مـ  يمتر مكعب آب به اراض يليونم 200خانه  يهتصف

  .شود يم ياريمنطقه با آب آلوده آب ينهكتار در ا

 يطرح آب شرب استان تهران و قسمت ينا: با اشاره به طرح انتقال آب از طالقان به البرز گفت رضوي

 يـن در ا. اسـت  يـاز تونـل ن  يلـومتر ك 51آن به حفـر   ياجرا يبرا. خواهد كرد يداراز غرب تهران را پا

  .تصورت گرفته اس ينالبرز و قزو يها استان يستز يطان حفاظت محبا سازم يراستا مذاكرات

رودهـن و   يس،پـرد  يـد به شهر جد يطرح آبرسان ينكها يانتهران با ب يا عامل شركت آب منطقه مدير

متر مكعـب آب   يليونم 30طرح ساالنه  ينطبق ا: داشته است گفت يشرفتدرصد پ 90 يانبومهن از لت

  .شود يم ينت برق تأممگاوا 4.4مذكور، و  يشهرها

: گفـت  شـود  يمـ  يـت رعا يطيمح يستمذكور مسائل ز يها همه طرح يدر اجرا ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يكرج خشك خواهد شد در حـال  ي ها رودخانه طرح ينا ياجرا يكه در راستا كنند ياعالم م ها يبرخ

  .شده است رودخانه در نظر گرفته ينحق آبه ا يراز دهد، ياتفاق هرگز رخ نم ينكه ا
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  سدها ي يهدر حاش يرو در توسعه گردشگر يشتهران پ استان

 يبـرا  يفرهنگ يراثم يراثو سازمان م يرووزارت ن ينتفاهم نامه ب يدر ادامه با اشاره به امضا رضوي

اجـرا   يبخـش خصوصـ   يـت برنامـه بـا اسـتفاده از ظرف    ينا: سدها گفت يهدر حاش يتوسعه گردشگر

  .طرح را اجرا خواهند كرد ينرو ا يشآب مازندران به عنوان پخواهد شد و آب تهران و 

حـوزه   يـن در ا يهمكار يگذاران دعوت كرد كه برا يهتهران از سرما يا عامل شركت آب منطقه مدير

  .مراجعه كنند يروبه وزارت ن

  

  متر مكعب يليونم 50و  يلياردم يكمصرف آب در شهر تهران ساالنه  ميزان

متـر مكعـب    يليونم 50و  يلياردم يكشهر تهران ساالنه  يمصرف فعل يزانم ينكها ياندر ادامه با ب وي

 يـن البتـه ا . نخواهد شد بندي يرهمذكور به موقع اجرا شوند، آب در تهران ج يها اگر طرح: است گفت

  .رخ نداده است يزمان يچه يم،مواجه بود يكه با خشكسال 78اتفاق به جز سال 

 70متـر مكعـب اسـت و     يليونم 400و  يلياردم 1 يزدر استان تهران ن مصرف آب يزانم يو ي گفته به
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  .شود يم ينتأم ينيزم يرز يها درصد از آب 30و  يسطح يها درصد آب تهران از آب

  

  تومان است 50آب خام  قيمت

است كـه   يزانيبرابر م ينچند ينهتمام شده آب بر اساس درآمد هز يمتق ينكها ياندر ادامه با ب رضوي

 ينوسـاز  يبـرا  يهاز جملـه نبـود سـرما    يآثـار  يمتتفاوت ق ينا: گفت شود، يم يافتدر يانتراز مش

هنـوز   مادهد ا يشدرصد افزا 15تا  10آب خام را  يمتكه ق يما ما درخواست كرده. را دارد يساتتأس

  .سال قدمت دارد 60 يساتاز تأس يمين يو ي به گفته. ابالغ نشده است

  

  است يجد يارشهر و ينورام يها دشت فرونشست

 ياستان تهـران منفـ   يها همه دشت يالنب ينكها يانبا ب يانتهران در پا يا عامل شركت آب منطقه مدير

 ياراند و فرو نشسـت دشـت شـهر    با فرونشست مواجه شده يارو شهر ينورام يها دشت: است، گفت

 وريجمه ياستدر ر يژهو يتهكم يكراستا  يندر ا. تهران هم در بر گرفته است 19و  18و  17مناطق 

  .كند يم يگيريموضوع را پ ينا
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 ينبزرگتـر  ياجـرا / ينخداآفر يزهكش ياريآب  طرح شبكه يهزار نفر با اجرا 12 يبرا يياشتغالزا

  11/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -يران جهان در ا يوتسنترپ

  

در اسـتان   ينخداآفر يزهكش ياريطرح آب يبا اجرا: گفت يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 يجـاد ا يدر بخـش كشـاورز   يـدار پا يياشـتغالزا  يمهزار نفر به صورت مسـتق  12از  يشب يبرا يلاردب

  .شود يم

معـاون آب و خـاك وزارت جهـاد     يمراد اكبـر  يعل يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ياجـرا  يتدر ارتبـاط بـا وضـع    يلاز تهران به استان اردب يامروز در جمع خبرنگاران اعزام يكشاورز

داشته اسـت   يدرصد 90 يشرفتپروژه پ ينا: اظهار كرد ينسد خداآفر يابپا يهزار هكتار 42پروژه 

 يـان كند، تـا پا  ينرا تام ياراض ينا يازداشته باشد و آب مورد ن يهمكار يروكه وزارت ن يدر صورت و

  .رود يكشت م يرز ياراض ينا يورماهشهر

 يـرو كشـت رفتـه و وزارت ن   يربه ز ينسد خداآفر يابپا يهكتار از اراض 5500هم اكنون : افزود وي

  .تكرده اس ينبخش را تام ينآب ا

آن اعـالم شـده و    يطرح مشكالت اعتبار ينبه ا يرووزارت ن يرسان عدم آب يلدل: كرد يحتصر اكبري

كشـت   يـر در آن انجـام شـده بـه ز    يكش كه لوله ياراض يرشود سا ينآن تام يكه منابع مال يدر صورت

  .رود يم

 يپـروژه ملـ   يـن ا يشده بـرا  بيني يشكل اعتبار پ: ادامه داد يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

تومـان آن   يلياردم126هزار و  يكرقم تا به امروز  ينتومان برآورد شده كه از ا يلياردم470هزار و  يك

  .پرداخت شده است يزتومان آن ن يلياردم و شش هزار يكو بالغ بر  يافته يصتخص

ـ   يلومترك 623طرح حدود  ينا ياجرا يبرا: خاطرنشان كرد وي شـده و   اديجـ ا يـز مـزارع ن  ينجـاده ب
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ـ  يرآالتهزار قطعه انواع ش 232 ي،گذار و لوله يكش كانال يلومترهزار ك11 انـواع   يليـون م12از  يشو ب

  .اتصاالت مورد استفاده قرار گرفته است

شده كـه   يجادا يياشتغالزا يمنفر به طور مستق 1500حدود  يپروژه برا ينا يبا اجرا: كرد يدتأك اكبري

 يزن ينسبك و سنگ االت يندستگاه انواع ماش 150تا  ينهستند؛ همچن يافراد بوم يندرصد ا 90حدود 

  .پروژه به كار گرفته شده است يندر ا

  

  يرانجهان در ا يوتسنترپ ينبزرگتر اجراي

مجهز  يهزار هكتار از اراض19پروژه بالغ بر  يندر ا: گفت يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

دسـت در   يـن از ا يـاري سامانه آب ينپروژه بزرگتر يندستگاه ا 1350هستند و با  يوتبه سامانه سنتر پ

  .آيد يجهان به حساب م

مهـم   يهـا  از طرح ينسد خداآفر يابپا يو زهكش ياريآب يها طرح انتقال آب در شبكه: كرد يانب وي

  .شود يم ينتام ينخداآفر يكه منابع آن توسط رودخانه ارس و سد مخزن آيد يبه حساب م يمل

  

  ينخداآفر يزهكش ياريآب  طرح شبكه يهزار نفر با اجرا 12 يبرا ايياشتغالز

 يـدار پا يياشـتغالزا  يمهزار نفر به صورت مسـتق 12از  يشب يطرح برا ينا يبا اجرا: اظهار كرد اكبري

  .خواهد شد يجادا

با موافقـت رهبـر    94طرح از سال  ينا ياجرا: شد يادآور يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

  .آغاز شد يارز يرهصندوق ذخ يراعتبار از محل ذخا يصتخص يانقالب برا معظم
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  11/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - شدن رودخانه كرج يوحش يبراشدار ه

  

  .سد قرار دارد يزو آب به صورت لب لب با سررحال حاضر مخزن سد كرج كامال پر شده  در

 1340در سـال   يرانسد چند منظوره ا ينسد كرج به عنوان نخست يم،به نقل از تسن» تابناك«گزارش  به

آب شرب اسـتان تهـران اسـت بـا سـطح       ينتأم يسد اصل 5از  يكيسد كه  ينا. يدرس يبردار به بهره

ـ  يلومترمربـع ك 764مساحت  به يزيحوزه آبر ن يليـو م 472 يـزان م آب سـاالنه بـه   يـان ا متوسـط جر و ب

جـاده كـرج    23 يلـومتر تهران و در ك يشمال غرب يلومتريك 63مترمكعب در استان تهران و در فاصله 

  .چالوس، در شمال شهرستان كرج قرار دارد

 يشكشـور افـزا   ياز سدها ياريهمچون بس يزتهران را ن يسدها يرخوب بهاره، مجموع ذخا بارشهاي

  .ه استداد

در واقـع  . سد قرار دارد يزحال حاضر مخزن سد كرج كامالً پر شده و آب به صورت لب لب با سرر در

مترمكعـب حجـم رسـوبات     يليونم 20سد، با وجود  ينمخزن ا يمترمكعب يليونم 205از مجموع حجم 

 يـت سـد ظرف  يـن شـده و ا  يـره اكنون در پشـت سـد كـرج ذخ    مترمكعب آب هم يليونم 185پشت سد، 

 يآب به مخزن سد كرج، برابر با مقدار خروجـ  يورود يزانهر م ينروآب ندارد، از ا يرهذخ براي يشتريب

 ييهـا  بـارش  ينـده آ يروزهـا  يدست خواهد بـود و اگـر طـ    يينبه سمت پا يسد و رهاساز ينآب از ا

ـ   يها از ذوب شدن برف يناش يها آب با روان يتابستان  يوجـ و خر يورود يباالدست همراه شـده و دب

  .وجود دارد يانجر يافتنشدن رودخانه كرج با شدت  ياحتمال وحش يابد، يشسد كرج افزا ازآب 

كنند مـردم از اطـراق    يم يهاستان تهران و كارشناسان امر توص يا مسئوالن شركت آب منطقه ينرو،ا از

و شـنا   يتنـ  رودخانـه، از آب  يـن در ا يـان در كنار رودخانه كرج اجتناب كنند و با توجه به شدت جر

  .يزندبپره
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - دولت اسـت  يطيمح يستز هاي يتها از اولو حفظ تاالب: يكالنتر

11/04/1398  

  

حفـظ و  : كشور گفـت  يستز يطسازمان حفاظت مح يسرئ و يجمهور يسمعاون رئ - يرناا - آبادان

در دولـت   يـز هـا ن  دولت اسـت و حقابـه تـاالب    يطيمح يستز يها يتحراست از تاالب ها از اولو

  .شناخته شد يتبه رسم يازدهم

پمپاژ آب انتقال آب از رودخانه كارون به تـاالب   يستگاهافتتاح ا ينروز سه شنبه در آئ يكالنتر عيسي

ها  حقابه تاالب ينو تأم يينتع: شادگان در استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت المللي ينب

در  يـرو بـا وزارت ن  يشده تعامل خـوب  يو دوازدهم است و همواره سع يازدهمدولت  هاي يتاز اولو

  .خصوص انجام شود ينا

بلكـه ارزش   يستندن يصمختص منطقه خا المللي ينب يها ها به خصوص تاالب تاالب ينكها يانبا ب وي

 يجهـان  يـد هستند با يو جهان يمل ي،ا ارزش منطقه يها كه دارا حفظ تاالب يبرا: دارند افزود يجهان

  .عمل نمود يا فكر كرد و منطقه

هـا از   حفـظ و حراسـت از تـاالب   : كشور گفت يستز يطسازمان مح يسو رئ يجمهور يسرئ معاون

شـناخته   يتبـه رسـم   يـازدهم در دولت  يزها ن تاالب دولت است و حقابه يطيمح يستز هاي يتاولو

  .شد

 ينشادگان در حفـظ و تـأم   يالملل ينطرح انتقال آب از حوزه كارون به تاالب ب: كرد يحتصر كالنتري

آب از  يـه از آن پـنج متـر مكعـب در ثان    يگذار است و با بهـره بـردار   يرآب تاالب شادگان مهم و تأث

 شـود  يم غذيهرودخانه مارون ت يتاالب شادگان و از حوزه آب يانتهاكه در  يرودخانه كارون به مناطق

  .كند يتاالب كمك م يايمهم به اح ينكه ا ياد يانتقال م
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تـا   گيـرد  يها مورداستفاده قـرار مـ   نخلستان ياريآب ياز كارون برا يافته از آب انتقال يبخش: افزود وي

  .شود ينتأم يزمردم منطقه ن يشتو مع يكشاورز

شـادگان از   المللـي  ينتا حقابه تاالب ب يمهست ينبه دنبال ا: گفت يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

  .بماند يدارتاالب پا يتشود تا وضع ينتأم يزسمت رودخانه مارون ن

ها در حال احداث بـود كـه    شادگان سال يستز يطكانال مح: گفت ينآئ يندر ا يزخوزستان ن استاندار

  .آن پرداخت شد يلتكم ياعتبارات الزم برا ينآخر ايزگردهاز محل اعتبارات ر

تـاالب را   ييشادگان و بخش انتهـا  يالملل ينكانال حقابه تاالب ب ينا: اظهار داشت يعتيشر غالمرضا

  .كند يم ينرا تأم شود يبخش خنافره استفاده م يالتنخ ياريآب يكه برا

مواجـه بودنـد و    يبا خشكسـال  ياحشادگان با كم شدن حقابه رودخانه جر يالتنخ: كرد يحتصر وي

  .شود ينشادگان تأم يالملل ينتاالب ب يحقابه انتها كند يكانال كمك م يناكنون ا

شادگان روز سه شنبه بـا   يالملل ينپمپاژ آب از رودخانه كارون در استان خوزستان به تاالب ب ايستگاه

  .افتتاح شد يستز طيسازمان حفاظت مح يسو رئ يجمهور يسمعاون رئ يكالنتر يسيحضور ع

انتقـال   يبـرا  يزن يدستگاه پمپ فشار قو 6كانال حفر شده و  يلومترك 6طرح حدود  ينا ياجرا براي

  .شادگان نصب شده است يالملل ينآب از رودخانه كارون به تاالب ب

كم بارش برطـرف و حقابـه    يها طرح مشكل كمبود آب تاالب شادگان در سال يناز ا يبهره بردار با

  .شود يم ينتأم يه صورت دائمآن ب

 يـا اح يگـر بار د يالملل ينتاالب ب يناز رودخانه كارون به تاالب شادگان، ا يطرح آبرسان ينافتتاح ا با

  .شود يم

از  يشآغاز و با صرف ب 1392شادگان از سال  يالملل ينانتقال آب از رودخانه كارون به تاالب ب طرح

  .شد يينها يو آماده بهره بردار يدرسبه اتمام  1397سال  يالر يلياردم 100
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رودخانـه   يبر رو يو كارون است اما پس از سدساز يجراح يها تاالب شادگان رودخانه يهتغذ منبع

  .شود ينم ينرودخانه تأم ينكارون حقابه هور از ا

ب تـاال  يـن حقابـه ا  ينتأم يدر راستا يهپنج متر مكعب در ثان يزانبه تاالب شادگان به م يآبرسان طرح

  .اجرا شده است

هـزار هكتـار وسـعت در جنـوب خوزسـتان قـرار دارد كـه         500از  يششادگان با ب يالملل ينب تاالب

  .است يالملل ينب يها تاالب ثبت شده كشور در فهرست تاالب ينتر بزرگ

بهـار   يلقبل خشك شده بود كه سـ  يها نشدن حقابه در سال ينتأم يلتاالب به دل يناز ا ياديز بخش

  .كرد يريتاالب را به طور كامل آبگ يناامسال 

عصر دوشنبه وارد اهواز شد و در بدو ورود به استان خوزسـتان   يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

  .كرد يدند يزگردر ياهواز از طرح مهار كانون فوق بحران يزانيهدر بخش غ

در  ييزدا يابانب ياتهزار هكتار وسعت دارد و عمل 112در شرق و جنوب شرق اهواز  4شماره  كانون

  .آغاز شده است 1395آن از بهمن سال 
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 كه مشكل آب نخواهـد داشـت   يتنها استان خوزستان؛ اعالم كرد يستز يطسازمان حفاظت مح يسرئ

  11/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -

  

 يطبه مسائل محـ  اي يژهو يتجمهور شخصاً حساس يسرئ: گفت يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

هـا را   ها و پسـماند  ها، زباله تاالب يزگردها،ر يها دارد و از من خواسته است مشكالت حوضه يستز

  .يما داشته هايي يتو موفق ها يشرفتاند، ما پها به جز پسم حوزه ينحل كنم، در همه ا

مقابله با گرد و غبار كه امـروز   يدر جلسه ستاد مل يكالنتر يسيع يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

از زحمات مسـئوالن و مـردم    يخوزستان برگزار شد، ضمن قدردان يدر استاندار) يرماهت 11(شنبه  سه

 يـن در ا يو تلفات ندو با هم تالش كرد يكپارچهمردم خوزستان : كرد اظهار يلخوزستان در مقابله با س

  .دارد يلدر بحث س يميوجود خوزستان سابقه قد ينبا ا. نداشتند يلس

 يوقتـ . يمرا رهـا كـرد   دسـت  يينپـا  يهـا  رودخانـه  يمهندس يمها را ساخت كه سد ياز زمان: افزود وي

مسائل عبـور آب   ينكه ا آورد يدر آن به وجود م يرهو جز شود يرودخانه به حال خود رها شود، پر م

  .كند يرا كم م

 يطكه در مح يرپايداريغ يها دخل و تصرف. ايم يختهرا به هم ر يستز يطما مح: عنوان كرد كالنتري

امـا آب   يم،را مهـار كـرد   يلبا ساختن سدها، سـ . يمبرس ينجاموجب شده كه به ا يما انجام داده يستز

  .يماز آن پس گرفتها را  ها و تاالب دشت

 ينـه هز يستيماما حاضر ن كنيم، يتجاوز م يعتما به طب: كرد يدتاك يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

و از راه  يمعوامـل را بسـنج   يـد با. يـم ا كه خسارت خـورده  شويم يم يبعد مدع يمتجاوز را بپرداز ينا

  .يموارد شو يدارتوسعه پا

و  يمرا نداشت يينسنجش اوزان سطح پا ييتوانا يشدو سال پ تا: هوا گفت يبا اشاره به آلودگ كالنتري
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كه تهران آلوده  ايم يدهرس يجهنت ينو به ا كنيم يم يريگ اوزان را اندازه يزانم ينحاال دو سال است كه ا

مـن  . شود يتر م كند و سخت يم ييرما تغ يها استاندار يد،جد هاي يبا آمدن تكنولوژ. شود يمحسوب م

داشته است، به  يشپاك و سالم ما در بهار و زمستان افزا ياگر هوا يراز كنم، يشكر ماز وزارت نفت ت

  .خود را باال ببرد يها استاندارد يخاطر وزارت نفت است كه توانسته در مدت كوتاه

 يسـت ز يطمحـ : كـرد  يحمـردم تصـر   يسطح زندگ يشو افزا يتكنولوژ يبا اشاره به سرعت باال وي

 يشامـا بـا افـزا    كـرد،  يرا مهار م ها يزگرددر گذشته ر ها يلس. است يددكشور به شدت در معرض ته

  .كرد يداپ يشافزا ها يزگردكه ر يديمخاك، ما د ييرمراتع و تغ يها و چرا دام

كرد، امـا   يلدسته گل تبد يكخوزستان را به  توان يم: كرد يدتاك يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

اسـت   يدارد و تنهـا اسـتان   يخوزستان قدرت بازساز. يمرا بخواه يناست كه ما واقعاً ا ينشرط اول ا

ن بـه جـز   يـرا تمـام ا  يندهسال آ 50در . نخواهد كرد يداهرگز مشكل آب پ يندهسال آ 50كه حداقل تا 

  .كنند يم يدارود ارس مشكل آب پ يهخوزستان و حاش

به خوزستان  ها يزگردارزه با ردر گذشته تمام بودجه مب. يدتان را خودتان حفظ كن استان: گفت كالنتري

 يطخوزستان مح. يما بودجه را به تمام جنوب غرب كشور داده ينكرده بود، اما امسال ا يدااختصاص پ

است كـه   ينكار ا اينكرد، اما شرط  يآن را بازساز شود يگرما و گرد و غبار م رغم يدارد و عل يخوب

  .يمكن يترا رعا يداراصول توسعه پا

سـود   يتا به خاطر مقدار كم يدكن يكتهخود د يرانرا به مد يداراصول توسعه پا يدشما با :ادامه داد وي

  .كنيم ياما فردا و پس فردا را رها م گيريم، يالوصول را م ما سهل. خود ضرر نزنند يندهبه آ

هـا   سـازمان مراتـع و جنگـل    يقـات تحق يـل با اشاره به لزوم تكم يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

تا بودجـه امسـال را    يمعجله كن گيري يمدر تصم يدما نبا: كرد يحتصر يدرختكار ياتام عملجهت انج

 مـاه  بـان اند كـه تـا آ   ها به ما قول داده ها محرز است، اما آن سازمان مراتع و جنگل يبدقول. يمجذب كن
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ود، مـا همـان   نشـ  يـل اگر مطالعات تكم. را به ما اعالم كنند يجخود را به اتمام برسانند و نتا يقاتتحق

  .كرد يمنخواه يلتكم يزرا ن يهفت هكتار درختكار

 يـن كـه ا  يمنداشـت  يرواگ يماريب يك يكه در كشور رخ داد، ما حت اي سابقه يب يلدر س: افزود كالنتري

از بهداشـت و درمـان بـه    . تالش كردند ينهزم يناز دولت و مردم در ا ياديز يها بخش دهد ينشان م

  .كنم يكار تشكر م ينخاطر ا

 يـك بار اشتباه ممكن اسـت رخ دهـد، امـا اگـر      يك: گفت يلبا اشاره به اشتباهات رخ داده در س وي

  .آن حماقت است يگراشتباه تكرار شود، د

بـه   اي يـژه و يتجمهـور شخصـاً حساسـ    يسرئ: خاطرنشان كرد يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

هـا و   ها، زباله تاالب يزگردها،ر يها دارد و از من خواسته است مشكالت حوضه يستز يطمسائل مح

 در. يـم ا داشته هايي يتو موفق ها يشرفتها به جز پسماند، ما پ حوزه يندر همه ا. ها را حل كنم پسماند

بودجه بعد در مجلـس بـه مسـاله     ينپسماند گذاشته شد كه ا يبرا يدالر يلياردم 1.6بودجه  96سال 

  .ارت كشور را بستكار دست وز ينكرد و ا يدااختصاص پ يگريد

. انجـام شـود   يـد مطالعات با ينانجام شود، ا يها مطالعات طرح ياگر الزم است برا: كرد يدتاك كالنتري

 يـد با يـز ها ن آبه تاالب حق. دهيم يبودجه اختصاص نم يالر يكاگر طوفان شود، ما  يبدون مطالعه حت

  .گرفته شود

 كنـد  يمـ  يو اگر اشـتباه  يستدآن طرح با ياپ يدبا دهد يم يمهندس مشاور طرح يك يوقت: گفت وي

  .اشتباه خود باشد يپاسخگو يدبا

اختصـاص داده   هـا  يزگردر يبرا يورو يليونم 100امسال : افزود يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

  .درصد آن به مساله برق اختصاص داد 35شده كه 
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 قرمز كمبـود آب  يتر وضعكرمان، رفسنجان و زرند د/ كند يم يدآب كرمان را تهد يدبحران شد

  13/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -

  

كرمان، رفسنجان  يشهرها هينكا يانشركت آب و فاضالب استان كرمان با ب يرعاملمد -ها استان گروه

كمبود آب شرب در استان كرمان كـار   يبرا يدبا: قرمز كمبود آب قرار دارند گفت يتو زرند در وضع

  .بود يمرو خواه روبه يندهآب در آ يدشود وگرنه با بحران شد ياساس

  
رارگـاه  ق يها پروژه يظهر امروز در جلسه بررس ياز كرمان، محمد طاهر يمتسن يگزارش خبرگزار به

 يدر كرمان كـه بـا حضـور اسـتاندار كرمـان و فرمانـده قرارگـاه سـازندگ        ) ص(ياءاالنب خاتم يسازندگ

آب  ينتأم يحلقه چاه آب برا 90در حال حاضر از حدود : برگزار شد، اظهار داشت) ص(ياءاالنب خاتم

  .كنيم يشرب كرمان استفاده م

  يندبه مردم بگو يقمان را شفاف و دقكمبود آب شرب كر يتمسئوالن واقع: جمعه كرمان امام
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  يمآب در شهر كرمان ندار بندي جيره

 شـود  يخط انتقال وارد مدار مـ  يلومترك 11 يبا اجرا يدحلقه چاه آب جد 5 يزود به ينكها يانبا ب وي

  .شود ييدانتقال آب تست و تأ يدتا خط جد يمدار يازآب ن يترمكعبهزار ل 56: گفت

انتقـال   يدكامل از خط جد يبردار بهره ينكهب استان كرمان با اشاره به اشركت آب و فاضال مديرعامل

بـه آب شـهر كرمـان     يـه بـر ثان  يترل 150خط  ينا يبا اجرا: دارد عنوان كرد يازآب به چند روز زمان ن

  .يمآب دار دكمبو يهبر ثان يترمصرف هزار ل يكپ يطهنوز هم در شرا ين،با وجود ا شود ياضافه م

: قرمـز كمبـود آب قـرار دارنـد گفـت      يتكرمان، رفسنجان و زرند در وضع يشهرها ينكها يانبا ب وي

 ينتا مشكل مردم ا يمچاه آب اجاره كرد يگرد يآب كمبود دارد و از جاها يهبر ثان يترل 150رفسنجان 

  .رفع شود يمنطقه تا حدود

كـار   يـك ر اسـتان كرمـان   كمبود آب شـرب د  يبرا يدبا يندهآ يها سال يبرا ينكهبا اشاره به ا طاهري

  .بود يمرو خواه روبه يندهآب در آ يدبرود با بحران شد يشپ گونه يناگر ا: كرد يحشود تصر ياساس
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 - ارسال شد يدرخواست بازنگر/ يمينامه قد بخش يكپساب فاضالب با استناد به  يفروش ارزان

  15/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

اسـت كـه    يالبته موضـوع  يرد،قرار گ يمورد بازنگر يدهر مترمكعب پساب با يمتق يالير 5تا  3 رقم

  .حل و فصل شود يروخود وزارت ن يدولت مطرح شود و مسائل مربوط به آن از سو يئتدر ه يدبا

  
  ارسال شد يدرخواست بازنگر/ يمينامه قد بخش يكپساب فاضالب با استناد به  فروشي ارزان

آب و  ياز فاضـالب شـركت مهندسـ    يبـردار  بهـره  يهـا  نظارت بر بهبـود روش  يركلمد يليوك بهنام

 136و  ليـارد يم يك: اظهار داشت يمتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد فاضالب كشور در گفت

پسـاب بـه    يـن شـود كـه ا   يمـ  يدشده فاضالب در سال در كشور تول يهمترمكعب پساب تصف يليونم

  .رسد يم اگونيمصارف گون

 يهسـتند؛ در برخـ   يا آب منطقـه  يهـا  شده فاضـالب، شـركت   يهپساب تصف ياصل يمتول: افزود وي

 يشـود امـا در برخـ    يمـ  يآب منطقـه ا  يشركت هـا  يلبه صورت كامل تحو يدياستانها پساب تول

 يسـيون آب و فاضـالب مطـرح شـد، كم    يگـذار در پـروژه هـا    يهكه حضـور سـرما   ياستانها، از زمان
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 يهـا  پساب را به شـركت  يتاستانها، مالك يدر برخ يسيونكم ينكه ا يمدار يرودر وزارت ن يصيتخص

  .دهد يلگذاران تحو يهپساب را به سرما ينآب و فاضالب داده تا ا

خانه اجرا  يهآن، شبكه و تصف يو در ازا يرندگ يم يلپساب را تحو گذاران يهسرما: كرد يحتصر وكيلي

 يـرا اخ ينهمچنـ  يـرد، گ يمحل صورت مـ  يناز ا يزموجود ن يها خانه يهتصف يبازساز يكنند، حت يم

  .شود يم ييو اجرا يزيها برنامه ر پساب يناز محل هم يزن يساتاز تأس يبردار بهره

هـا   پسـاب  يها هر دو در بحـث سـامانده   و هم آب و فاضالب يا هم آب منطقه :اذعان داشت وكيلي

 يا آب منطقـه  يها شركت يمي،قد يها نامه طبق بخش ياصل يتو مالك ياصل يمشاركت دارند اما متول

  .هستند

آب و فاضالب كشور بـا   ياز فاضالب شركت مهندس يبردار بهره يها نظارت بر بهبود روش مديركل

همچنـان در   يا آب منطقـه  يها فروش پساب به شركت يمتمربوط به ق يمينامه قد بخش" ينكها يانب

 5تـا   3 يمتموجود با ق يميقد يها نامه هر مترمكعب پساب بر اساس بخش: ، گفت"دستور كار است

بـر اسـاس    گـذاران،  يهامـا در خصـوص سـرما    يردگ يقرار م يا آب منطقه يها شركت يارال در اختير

  .شود يم يينپساب تع يمتق ي،مال مختلف هاي يوهش

البتـه   يـرد، قـرار گ  يمـورد بـازنگر   يـد هر مترمكعب پسـاب با  يمتق يالير 5تا  3رقم  ينا: افزود وي

 يـرو خود وزارت ن يدولت مطرح شود و مسائل مربوط به آن از سو يئتدر ه يداست كه با يموضوع

و  يو بـه صـورت كتبـ    يمآن هسـت  يگيرياست كه دائما در حال پ ياز موارد يكيحل و فصل شود و 

  .متعارف آن باشد هاي يمتبر اساس ق يداست كه تعرفه پساب با ينا يمكن يدرخواست م يشفاه

هرمترمكعـب   يمـت ق: ، گفـت "پساب چقدر است؟ يمتعارف و واقع يمتق" ينكهدر پاسخ به ا وكيلي

  .دارد ياديز يارفاصله بس يال،ر 5تا  3رقم با رقم  ينشود و ا يهزار تومان برآورد م يپساب باال

 يشهـزار تومـان افـزا    4تا  يه،پساب، با توجه به نوع تصف يها نرخ واقع استان يدر برخ: ادامه داد وي
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شـود،   يپسـاب بـرآورد مـ    يواقعـ  يمـت تومان كه به عنوان ق 4000تا  1000 يمتق ينكه هم يابد يم

 زايشانجام نشده و بـا افـ   يمت،ق ينا يينتع ينا يرو يدياست و برآورد جد يشسال پ يكمربوط به 

  .است يافته يشرقم هم افزا ينقطعا ا ير،سال اخ يك هاي يمتق

آب و فاضـالب كشـور    ياز فاضالب شركت مهندسـ  يبردار بهره يها نظارت بر بهبود روش مديركل

خانه ها به عنوان منبـع درآمـد لحـاظ     يهتصف ينقاط جهان هم فروش پساب برا يگردر د: كرد يحتصر

از  يبخشـ  يـد مبناست كه از محـل فـروش پسـاب، با    ينكه هست بر ا هايي يدگاهاز د يكيود وش يم

  .شود ينخانه تأم يهتصف يو بازساز يراتتعم ي،نگهدار ايه ينههز
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خبرگزاري تسنيم  كدامند؟ يرانا يها استان ينتر بارش كم/ متر يكاز  يشب ييها سه استان با بارش

  15/04/1398مورخ 

  

 متـر  يليم 1000از مرز  يزاستان ن ينا يها بارش يالن،در استان گ يدجد يها با بارش يراخ يروزها طي

  .يوستپ متر يليم 1000از  يشب يها با بارش ييها به جمع استان يالنعبور كرد و استان گ

مهرمـاه   يابتـدا ( يجار يسال آب ييروز ابتدا 285در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .است يدهثبت رس به يرانبارش در ا متر يليم 335در مجموع ) 98 يرماهت يزدهمتا عصر روز س 97

. انـد  رقـم بـارش داشـته    ينكمتر از ا يرخو ب 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 متر يليم 1158لرستان با 

ـ   ينتر ارشب بارش كم متر يليم 106.1و بلوچستان با  يستاناستان س همچنين  ياستان كشور در سـال آب

  .است يجار

بـارش  ) متـر  يلـي م 1000(متر  يكاز  يشب يجار ياواخر خردادماه، تنها دو استان كشور در سال آب تا

بـا   يـر اخ يروزهـا  يطـ . بودنـد  يراحمـد و بو يلويهلرستان و كهگ يها دو استان، استان ينداشتند كه ا

  .كردعبور  متر يليم 1000از مرز  يزاستان ن ينا يها بارش يالن،در استان گ يدجد يها بارش

بـا   يالناستان گ متر، يليم 1158استان لرستان با  يبترت كشور به يها استان ينتر حال حاضر پربارش در

  .هستند متر يليم 1018.7با  يراحمدو بو يلويهو استان كهگ متر يليم 1047.7

اسـتان   متر، يليم 106.1و بلوچستان با  يستانتان ساس يبترت كشور به يها استان ينتر بارش كم همچنين

  .هستند متر يليم 173.1و استان كرمان با  متر يليم 119.8با  يزد
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يـم؛  دار يـاز هزار سال زمـان ن  3به  يرانا يرزمينيز يها منابع آب يدشد يجبران بحران كسر يبرا

  15/04/1398نشريه سبزينه مورخ  -ي قصه خشكسال تداوم

  

 يـن ا ييلب گفته شـده و گـو   تشنه ينبر تن زم يسال خشك يها است كه درباره زخم ياريبس هاي سال

  .ندارد يداستان هولناك تمام

آن  بخـش  يـان امسـال را پا  يـل اواخر سال گذشـته و اوا  آساي يلس يها از ما بارش ياريكه بس داستاني

روان را  يهـا  سرسبز و چشـمه  ينزم يرها، تصو بارش  يندنبال ا به ينام ترسال يدنو با شن يمتصور كرد

  .يمرا داد يسال از خشك ييخوش رها يدلب نو تشنه ينو به خود و زم يمدر ذهن مجسم ساخت

تشـنه را   ينزمـ  يزخمـ  يهمچنـان گلـو   يسـال  و خشك يستن يانيداستان هولناك را پا ينا ييگو اما

چشـم   بـه  يسـال  تأسـف بـار خشـك    يرجهـان تصـو   نقـاط  يكه در اقص زمين يرانتنها در ا نه فشارد؛ يم

  .خورد يم

خواهنـد بـود   رو  روبه يآب كم يكشور با مشكل جد 30 يالديم 2025برآورد سازمان ملل تا سال  طبق

  .كشورهاست يناز ا يكي يزن يرانگرفته و ا يجا يقاو شمال آفر يانهمورد آن در منطقه خاورم 18كه 

خواهند  يزندگ يدرصد از مردم جهان در مناطق 47 يالديم 2030شده تا سال  اعالم يآمارها براساس

  .رو هستند روبه يآب كم يكرد كه با مشكل جد

   

  ميا نشده يدوره ترسال وارد

ـ    يـر، خوب چند وقت اخ ياربس يها وجود بارش مسئوالن و كارشناسان با اعتقاد به  يهمچنـان منـابع آب

  .همچنان پابرجاست يسال خشك ينسنگ يهرفتن هستند و سا در حال آب يرزمينيو ز يسطح

اتفـاق   نيكه مثالً پنج سال متداول ا يما شده يوارد دوره ترسال ييمبگو توانيم يم يهنگام: معتقدند ها آن
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  .وجود نداشته است يا دوره ينچن يرانا يخرخ دهد كه تاكنون در تار

هـا و   جنگـل  يقـات كه در مؤسسه تحق يشازجمله محمد درو زيست يطكارشناسان مح ياعتقاد برخ به

كـم   دسـت  يـران، ا يرزمينـي ز يهـا  منابع آب يدشد يجبران بحران كسر يمراتع كشور فعال است، برا

در  يـن و ا بـرد  يسه هزار سال زمان مـ  ياحدود دو  ينو ا يمهست يمتر بارندگ 200و  هزار يك يازمندن

  .هم وجود نداشته باشد ياست كه مصرف يحال

 يـن بـه ا  يحت يددوره بارش خوب، نبا يكاست و با  يشدت بحران به يتكارشناس وضع ينا اعتقاد به

  .يما شده يو وارد دوره ترسال ميكن ينرا تأم يرزمينيآب ز يها سفره توانيم يموضوع فكر كرد كه م

   

  در كشور ادامه دارد يسال خشك روند

 يدر كمربنـد خشـك   يكره شمال يمدرجه ن 40تا  25با قرارگرفتن در عرض  يرانا يعتغالب طب جبهه

 يو صـحرا  يـت و بحرالم يندر چـ  يمعروف جهان ازجمله گود هاي يابانهمه ب يباًجهان است كه تقر

 اي گونـه  منطقـه بـه   يـن چهره غالب ا. اند منطقه واقع شده ينلوت، همه در ا و دشت يقاعربستان و آفر

  .است يجهان يانگينم سوم يكآن،  يآسمان هاي يزشر يانگيناست كه م

ـ  ياسـت كـه چنـد    يدر كشور موضـوع  يسال روند خشك تداوم ـ  ياز سـو  يـز ن يشپ سـازمان   يسرئ

  .عنوان شد يخبر يدر نشست يهواشناس

 دهـد  ينشان م يجهان يها ما بلكه مدل يها نه فقط مدل: امسال اعالم كرد ماهيرت يلتاجبخش اوا سحر

  .همچنان ادامه دارد يراندر ا يسال كه روند خشك

اگرچـه نگـاه خـرد     يم،به آن نگاه كن يا منطقه يمكه بتوان يستن يموضوع يماقل ييرتغ: كرد يحتصر وي

 يبررسـ  ي،فصـل  يـا مـثالً ماهانـه    ي،صـورت زمـان   را بـه  يمياقل ييراتاما معموالً تغ يم،به آن دار يماقل

بـر   يـل اما دل اشيم،داشته ب يخوب يها بارش يا يسال ترسال يكممكن است مثالً مانند امسال . كنيم يم



129  

  .يستن يسال خروج كشور از خشك

هـا نگـاه    از آن يكـي كـرد كـه    يبررسـ  يدگاهاز چند د توان يرا م يسال خشك: عنوان داشت تاجبخش

عبـور   يسـال  خشك ينكه از ا ييمشود تا بگو ينتأم يدما با يرزمينيز يمنابع آب يعنيت؛ اس يشناس آب

ن نشـده اسـت و   يما تـأم  يمنابع آب يازآب مورد ن ها بارش ينكه با ا دهد ياما مطالعات نشان م يم،ا كرده

  .از منابع در نقاط مختلف كشور همچنان خشكند ياريبس

همچنان ادامه داشته باشـد و اگـر    ها بارش ينا يستالبته معلوم ن: ابراز داشت يسازمان هواشناس رئيس

  .شود ينتأم يرزمينيمنابع ز يها چند سال باشد تا آب يدهم داشته باشد با

   

  خارج نشده است يسال هنوز از خشك هرمزگان

 يسـال  از دو دهه اسـت كـه بـا خشـك     يشاست كه ب يازجمله مناطق يرانهرمزگان در جنوب ا استان

هرمزگـان   يفو پا بر قلب ضـع  شود يپرزورتر م يسال هر روز، خشك ييو گو كند ينجه نرم موپ دست

  .كوبد يم ينلبش را به زم و تن خسته و تشنه گذارد يم

 يدني،حلقـه چـاه آب آشـام    365شدن  در هرمزگان موجب خشك يآب و كم يسال همه سال خشك اين

  .درصد شده است 70تا  30 ينحلقه چاه ب 135حلقه چاه و كاهش آب  100دهنه چشمه و قنات،  18

 يدشـت ممنوعـه بـوده و بـاق     38دارنـد و   يمنفـ  يالنها ب آن يدشت موجود در هرمزگان تمام 74 از

  .شور است يزها ن دشت

امسـال و اواخـر سـال گذشـته شـاهد       مـاه  ينگرچه در فرورد: هرمزگان گفت يا آب منطقه مديرعامل

  .يما خارج نشده يسال اما هنوز از خشك يم،در استان بود يخوب هاي يبارندگ

سـال گذشـته    50در كشـور اتفـاق افتـاد كـه در      يخـوب  يگرچه بارنـدگ : كرد يحتصر ييمال هوشنگ

  .يما شده يكه وارد ترسال يستبدان معنا ن ينبود، اما ا سابقه يب



130  

 يدشـد  يسـال  كخش يا ياست كه احتمال ترسال يمياقل ييراز تغ يناش يراخ هاي يبارندگ: ادامه داد وي

  .كند يرا گوشزد م

را به بار آورد، اما با توجـه   ياديز يها گرچه خسارت يراخ هاي يبارندگ: داشت يانمقام مسئول ب اين

  .بود تر يشمراتب ب به يعتو طب يكشاورز يگذشته، نفع آن برا هاي يسال به خشك

   

  استان است يآب يازن يامسال پاسخگو يانهرمزگان فقط تا پا سدهاي

استان  ياصل يگرفته، سدها صورت هاي يباوجود بارندگ: داشت يانهرمزگان ب يا آب منطقه ديرعاملم

  .هرمزگان است يآب يازن يسال جوابگو يانفقط تا پا

مترمكعـب آب   يليـون م 80مترمكعـب،   يليـون م 240 يتبا ظرف ينابسد استقالل م: كرد يحتصر ماليي

  .استفاده دارد قابل

 يليـون م 40اكنـون  : افـزود  يـان و ن يلسـد شـم   يـت درصد از ظرف 40در  يابع آببا اشاره وجود من وي

  .سد وجود دارد ينمترمكعب آب در ا

 يو. مترمكعـب اعـالم كـرد    يليـون م 98مخزن مشترك دارنـد   ياچهسدها را كه در ينا يتظرف ييمال 

 160كنـون  ا مترمكعـب هـم   يليونم 210 يتسد مهم هرمزگان با ظرف يگرد ين،سدجگ: خاطرنشان كرد

از شهرسـتان بشـاگرد را    يمردم شهرستان جاسك و بخش يدنيمترمكعب آب دارد كه آب آشام يليونم

مترمكعـب   يليـون م 190و  يليـارد دوم ي،شمسـ  يهجر 1410استان تا افق  ينا يآب يازن.  كند يم ينتأم

  .شده است بيني يشپ

   

  هرمزگان است يرمينيآب ز يمنف يالنمترمكعب ب ميليارد سه

 يرزمينـي آب ز يمنفـ  يالنمترمكعب ب يلياردم سه: داشت يانهرمزگان ب يا شركت آب منطقه يرعاملمد
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هزار  500 يتظرف آبخوان به يتكوچك با هدف تقو ياحداث سدها ينقطه برا 36در استان است كه 

  .اند شده ييشناسا يمنف يالنبا ب يها مترمكعب در باالدست دشت يليونم تا شش

سـال تـاكنون    يياز ابتدا يو متوسط بارندگ متر يليم 183ساله  51بارش درازمدت  انيزم: افزود ماليي

درصـد   230درصد رشد و نسـبت بـه سـال گذشـته هـم       9و نسبت به دوره درازمدت  متر يليم 155

  .يمدار يشافزا

درصـد بـار    يمدشت آزاد است كه تنها ن 20دشت هرمزگان،  74مقام مسئول در مجموع از  ينا گفته به

  .ندارند يمطلوب يتوضع يفيتو ك يتلحاظ كم به يراز كشد، يرا به دوش م يآب

 يرزمينـي درصـد برداشـت آب ز   5/99دشـت ممنوعـه در هرمزگـان،     54اما از : خاطرنشان كرد ماليي

  .گيرد يصورت م

هـا كـاهش    درصـد روانـاب   65 يراخ يها در سال يمتوال هاي يسال براثر خشك: يادآورشدمسئول  اين

هـا   و آبخـوان  يرزمينيآب ز يها سفره ي،همچون كشاورز يمختلف يها به بخش يجد يبكه آس يافته

  .وارد كرده است

   

  شوند يهرمزگان مرز هاي رودخانه

است كه در هر دهه حـدود   يا گونه در استان به يروند بارندگ: هرمزگان گفت يا آب منطقه مديرعامل

مترمكعـب در چنـد سـاعت از     يلياردم 2/1در حدود  يو حجم افتد ياتفاق م آسا يلدو تا سه بارش س

  .ريزد يم يادسترس خارج شده و به در

هرمزگـان   يتتا با توجه بـه وضـع   يمخواستار ياسالم يمجلس شورا يندگاناز نما: داشت يانب ماليي

  .شوند يفتعر يمرز يها استان در زمزه رودخانه ينا يها رودخانه

ها  ها و آبخوان دشت يهمانند تغذ هايي يتبا فعال توان يم يزن يبخش در بحث تعادل: خاطرنشان كرد وي
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  .استان هرمزگان كمك كرد يطبه بهبود شرا

 ياستان هرمزگـان در بخـش كشـاورز    يآب يازن: كرد يحهرمزگان تصر يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .مترمكعب است يليونم 170شرب  يمترمكعب و برا يلياردم 5/1

در  كـن  يرينمترمكعب آب شـ  يليونم 94شده، احداث  گرفته يوجه به مجوزهابات: خاطرنشان كرد وي

  .شود يم يداستان اجرا و تول يندر ا ييمترمكعب در بخش روستا يليونم 23و  يبخش شهر

مترمكعـب در سـال    يليـون م 476در هرمزگـان   هـا  كـن  يرينش آب يدتول يندهسال آ 25تا : گفت ماليي

  .شده است بيني يشپ

   

  كمبود آب دارد يهبر ثان يترل 990 هرمزگان

ـ  يازحاضر ن درحال: وفاضالب هرمزگان اعالم كرد شركت آب مديرعامل  450اسـتان چهـارهزار و    يآب

كمبـود آب   يهبر ثان يترل 990است و  يترل 450هزار و  موجود سه يتظرف كه ياست، درحال يهبر ثان يترل

  .يمدار

ـ  كـم  يجـد  يـد كه بـا تهد  يهرمزگان و عبور از تابستاندر  يراخ يها با اشاره به بارش يقصم امين  يآب

خاص استان كماكان  يمنسبتاً مناسب بوده، اما باتوجه به اقل يمنابع آب يفعل يتوضع: مواجه بود، گفت

 يتبـا جـد   ار يسـال  در مواقـع خشـك   شده يفتعر يهمان استراتژ يدو با يممنابع مواجه يتبا محدو

  .يمكن يگيريپ

براسـاس  : كـرد و گفـت   يـد مصـرف آب تأك  يريتكت مردم و مسئوالن در مـد بر ضرورت مشار وي

مصرف آب با نصـب   يدرصد 20مكلف به كاهش  يياجرا يها دستگاه يتمام يرانوز يئتبخشنامه ه

  .ابزار كاهنده مصرف هستند
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  يمجبران كمبود آب در هرمزگان برنامه دار براي

آب در اسـتان   يـه بـر ثان  يتـر ل 990بران كمبود ج يبرا: وفاضالب هرمزگان گفت شركت آب مديرعامل

، كـاهش  )مصـرف  يريتمـد (مصرف و تقاضا  يريترا در سه حوزه مختلف مد يخاص هاي ياستراتژ

  .يما كرده يفتعر يا هدررفت آب و انجام اقدامات سازه

كاهنـده مصـرف،    هـاي  يجنصـب پكـ   يـر نظ يمصرف، اقـدامات  يريتدر بخش مد: خاطرنشان كرد وي

واژه آب،  يننخسـت  يهـا  جشـنواره  يبرگزار ي،مردم يها جلب مشاركت ي،و آموزش يهنگاقدامات فر

  .اجرا شده است... و يآموز دانش يها كارناوال

 يگزينيو جا يدو خر يسبز شهر يانشعاب فضا 61 يجداساز: استان هرمزگان گفت يآبفا مديرعامل

مصـرف   يزانكاهش م يآبفا برا يساسسبز ازجمله برنامه ا يفضا ياريآب يپساب برا يهتصف هاي يجپك

  .آب است

 يشـهرها  يبزرگ در برخـ  يرسان چند طرح آب ياجرا: آبفا افزود يا با اشاره به اقدامات سازه قصمي

 يرسان آب بشاگرد،ـ  ينجگ يرسان ها شامل طرح آب طرح ينكه ا يماستان را در دست اجرا دار يبحران

چـارك و   ربنـد  كن يرينش آب يقبه بستك و جناح از طر يرسان آب ير،كهورستان و بندرخم يدر،به رو

  .بندرعباس است كن يرينش آب يبعد يفازها يلتكم

 يـن ا يـت تابستان امسـال، ظرف  يانبندرعباس تا پا كن يرينش فاز دوم آب يلبا تكم: خاطرنشان كرد وي

  .يدهزار مترمكعب خواهد رس 60روز به  هزار مترمكعب در شبانه 20از  كن يرينش آب

امسـال   يـان پروژه تا پا ين، ا)ها يمتحر(رو  يشباوجود مشكالت پ يمتالش دار ينهمچن: گفت قصمي

  .هزار مترمكعب برسد 100 يينها يتبه ظرف

در بنـدرعباس   يزهزار مترمكعب ن 40 يتبا ظرف كن يرينش آب يكاحداث  ينهمچن: اظهار داشت وي

  .ار دارداكنون در مرحله مناقصه قر كه هم شود يم يانداز راه
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شـهر بنـدرعباس    يآب يازدرصد ن 50از  يشب ها، كن يرينش آب ينا يانداز با راه: خاطرنشان كرد قصمي

  .خواهد شد ينتأم ها كن يرينش آب يقاز طر

وفاضـالب اسـتان    پوشش آب يرهزار مشترك ز 225: وفاضالب هرمزگان افزود شركت آب مديرعامل

درصد كل مصرف آب را به خود  65بوده و  يخش خانگدرصد مشتركان در ب 85هرمزگان هستند كه 

  .اختصاص دادند

 يشدرصد افـزا  20تا  17وفاضالب هرمزگان  هر سال تعداد مشتركان شركت آب كه ينا يانبا ب قصمي

مصـرف   يـر، اخ يهـا  در سـال  ياستان و كاهش منابع آب يمياقل يطباتوجه به شرا: كرد يحتصر يابد، يم

 اما ر تواند يضرورت است كه م يك يشهروندان هرمزگان يمصرف از سو يالگو يتآب و رعا ينهبه

  .كند يارياستان  يدارپا يو حفظ منابع آب يددر تول

   

  كمبود آب دارند يهبر ثان يترل 800از  يشهرمزگان ب روستاهاي

 29 يدرصد بـاالتر از رقـم متنـاطر ملـ     21درصد بوده كه  50استان هرمزگان  يننرخ روستانش متوسط

 ياسـتان هرمزگـان بـرا    يساكن در روسـتاها  يتجمع يبا توجه به شاخص باال ينصد است؛ بنابرادر

 هـاي  يرسـاخت ها به شـهرها، توجـه بـه ز    از مهاجرت آن يريو جلوگ يتجمع ينا يحفظ و ماندگار

  .است يرناپذ و اجتناب يضرور امري ياساس

حلقه چاه  361دهنه چشمه و  51 قياستان هرمزگان از طر يروستاها يمنابع آب يتوضع حاضر درحال

  .شود يم ينتأم كن يرينش دستگاه آب 16و 

 200هرمزگان دوهزار و  يروستاها يآب يازن: هرمزگان گفت ييوفاضالب روستا شركت آب سرپرست

  .شود يم ينتأم يهبرثان يترل 360و  هزار يكاست كه اكنون  يهبر ثان يترل

از  يبردار كمبود آب در روستاها وجود دارد كه با بهره يهثانبر  يترل 840: كرد يحتصر يكتاپرست خليل
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  .يابد يكاهش م يزانم ينا يد،جد يها طرح

استان هرمزگان با افـت   يها درصد از دشت 90سطح آب  يراخ هاي يسال براثر خشك: داشت يانب وي

دهنه چشـمه،   16حلقه چاه،  22شدن  اند كه باعث خشك رو شده متر روبه 28متر و حداكثر  يممعادل ن

  .حلقه چاه آب شرب شده است 183 يفيتك ينحلقه چاه و تضم 135 يكاهش آبده

در اسـتان هرمزگـان، شـركت     يرينمنابع آبشـ  هاي يتبا توجه به محدود: كرد يحمقام مسئول تصر اين

ـ    يرسان مجتمع، آب 30از  يشبا احداث ب ييوفاضالب روستا آب مطمـئن و   يبه روسـتاها از منـابع آب

 ايهـ  احـداث دسـتگاه   يقرا از طر ياشور ازجمله در يها آب سازي يرينش ياستفاده از فناور ينهمچن

  .در دست اقدام دارد كن يرينش آب

ها تاكنون بـه   چاه يزحفر و تجه ي،رسان آب يها شبكه يبا توسعه و بازساز: خاطرنشان كرد يكتاپرست

  .شده است يرسان هرمزگان آب يروستا 300و  هزار يكاز  يشب

   

  يما از فرزندانمان به امانت گرفته يم،ا را از پدرانمان به ارث نبرده آب

 يـاز بـه آن ن  يـز ن ينـده آ يهـا  و نسل يستن يتنها متعلق به نسل فعل يمل يهسرما يكعنوان  به يآب منابع

 يردر مسـ  يـران كـه كشـور ا   يمهمواره در نظر داشته باش يدو با يممسئول يندگاندارند و همه در قبال آ

و  يبـر زنـدگ   عموضـو  يـن از ا يناش يايبه هر نحو مانع خسارات و بال يدقرار دارد و با يسال خشك

  .يممان شو جامعه

 يچـالش اساسـ   يـك عنـوان   به يراندر ا يراخ يها در سال يسطح يرو ز يسطح يمنابع آب يدشد افت

  .ستدان ينامطلوب قبل يطكننده شرا را جبران يراخ يها بارش توان يمطرح است و نم

 يـران آب در ا ينـه و مصـرف به  شـود  يجبـران نمـ   يسـال ترسـال   يكبا  يسال دهه خشك يكاز  بيش

  .است يهمچنان ضرور
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آرام  اي يدههمچون زلزله، پد يعيطب يايبال يگرو د يلرا برخالف س يسال و محققان خشك كارشناسان

رو  ينو از همـ  شـود  يمـ  ليتبـد  يعيطب يبال يكو به  يررا تسخ يطمح يجتدر كه به دانند يو خزنده م

  .و آماده مقابله بود يداز آن ترس يشههم يدبا

تبـع آن آرامـش جامعـه را     و اقتصـاد و بـه   زيسـت  يطجامعه، مح يتسالمت و امن يآرام كه به اي پديده

  .كند يمواجه م ياريبس يها را با چالش يو جوامع بشر گيرد يهدف م

ـ   يو مشاركت مردم يمنابع آب ريتيها، مد ضرورت ينتر از مهم يكي يطشرا ينا در  ياست تا منـابع آب

  .نشود يدهبه چالش كش يناز ا يشتبع اجتماع ما ب و به

 يـاتي ح يهسرما ينا ينهو مصرف به ييجو و در صرفه يمخود را مالك آب بدان يدهمه با يطشرا ينا در

  .يمتالش كن

و مسـئول بـا توجـه بـه      يمتول يها دستگاه ياز سو يو كاربرد ياتيعمل يها طرح يدبا يگرد ييسو از

  .مشكل اجرا شود ينحل ا يموجود برا هاي يتظرف

و  يدنآب چه در بخـش آشـام   يندر توسعه دارد و نبود مشكل در تأم يو مهم ياتيح يارنقش بس آب

و تحقق اهداف برنامـه اقتصـاد    ييخودكفا يد،تول يشافزا يراهگشا تواند يم ي،چه در بخش كشاورز

  .موضوع وجود داشته باشد يننسبت به ا تري يشب يدتوجه و تأك يدرو با ينز همباشد و ا يمقاومت



137  

از متخصصـان  / يـم ا شـده  »يترسال«گفت وارد  توان ينم يتقطع با :يلناوگو با ا در گفت ياناردكان

در صـورت مصـرف   / يـم ا مصرف دعوت كرده ياصالح الگو ينهمشورت در زم يبرا المللي ينب

  15/04/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  -شويم  ينم يرغافلگ سخت يطدرست آب، در شرا

  

ـ / يما شده »يترسال«گفت وارد  توان ينم يتقطع با  ينـه مشـورت در زم  يبـرا  المللـي  يناز متخصصان ب

 يرسـخت غـافلگ   يطدر صورت مصرف درسـت آب، در شـرا  / يما مصرف دعوت كرده ياصالح الگو

  شويم ينم

 يـت سالِ تـر اسـت امـا بـه قطع     يراخ يها امسال نسبت به سال درست است كه: عنوان كرد يرون وزير

  .يما شده يگفت وارد ترسال توان ينم

بـا توجـه بـه     شـود  يكـه گفتـه مـ    يـن دربـاره ا  يلنـا، ا ياسـي وگو با خبرنگار س در گفت ياناردكان رضا

ـ   در حوزه ياتفاق ينبه واقع چن ياآ يما شده »يترسال«اتفاق افتاده در فصل بهار ما وارد  هاي يالبس  يآب

 يـن باتوجه بـه ا  كه يناست اما ا» سالِ تر«  يراخ يها امسال به نسبت سال: كشور رخ داده است؟ گفت

  .مطرح كرد يتبا قطع شود يرا نم يزيچ ينعنوان چن يجبه ه  يما شده »يتر سال«وارد  يمامر بگو

كـه   يمصـدد هسـت  در: مصرف گفـت  يدرخصوص اصالح الگو يرووزارت ن يها با اشاره به طرح وي

كـه   يمهـم دعـوت كـرد    المللـي  يناز متخصصان ب يحت يمانجام ده ينهزم ينرا در ا يكارشناس يبررس

و بـر اسـاس آن    يبررسـ  يماقل ييررا در خصوص تغ ياتو نظر يطشرا ينتا آخر يمداشته باش يا جلسه

  .يماست به اصطالح به هنگام كن يازرا اگر ن هايمان يزيبرنامه ر  يمبتوان

باشد كـه اگـر سـال     يا مان به گونه استفاده از منابع آب يتاست وضع ينعاقالنه ا: كرد يدتاك كانيانارد

شـرب،   يازهـاي ن يـت بـا اولو  يمو بتـوان  يمنشو يرغافلگ يمداشت بارش  يثرا از ح يسخت يطشرا يندهآ

  .يمكن ينرا تأم يازهان يبهداشت و مابق
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  16/04/1398ري تابناك مورخ خبرگزا - حجم آب مخازن سدها يدرصد 82كاهش 

  

درصـد   106امسال نسبت به زمان مشابه سـال گذشـته،    ماه يبهشتدر ارد يراندر كل ا يبارندگ ارتفاع

  .درصد كاهش داشته است 82و حجم آب موجود مخازن سدها هم نسبت به ماه گذشته،  يشافزا

ـ       يارتفاع بارندگ يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به  يدر كل كشور نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال آب

 يشدرصـد افـزا   42بلندمـدت   يـانگين در كل كشور نسبت به م يدرصد و ارتفاع بارندگ 106گذشته 

، )تـر م يلـي م 112.4( مـاه  ينروردنسبت به ف) متر يليم 12.9(در كل كشور  يارتفاع بارندگ. داشته است

 21.3( 1398 مـاه  يبهشـت در ارد يجـو  هـاي  يـزش حجـم ر  ينهمچن. درصد كاهش داشته است 88.5

  .درصد كاهش داشته است 88.5) مترمكعب يلياردم 185.2(مترمكعب نسبت به ماه گذشته  يلياردم

) مترمكعـب  ونيليـ م 1520( مـاه  يبهشـت كل كشـور در ارد  يحجم آب موجود مخازن سدها همچنين

بـه   يحجـم آب ورود . درصد كاهش داشته اسـت  82) مترمكعب يليونم 8376(نسبت به ماه گذشته 

كـل   يمخازن سدها يدرصد و حجم آب خروج 46.7كل كشور نسبت به ماه گذشته  يمخزن يسدها

  .درصد كاهش داشته است 32.5 تهكشور نسبت به ماه گذش

  

  !يمنداشته باش يترسال خيالي خوش

بر  يدارد، ظاهراً همچنان مهر خشكسال يتحكا يكشور از زنده شدن منابع آب يكه آمار و ارقام آب يلحا در

 يدكند و با زده يجانما را ه يدپرآب نبا يها باورند كه سال ينكشور نقش بسته است؛ كارشناسان بر ا يرتقد

به عبارت . توافق كنند يكديگربا  مورد يندر ا يدو مصرف كنندگان با يماستفاده كن يزير از آب قابل برنامه

  .اضافه كرد يزير آب را نگه داشت و به آب برنامه يدبا دهد يرخ م يكه ترسال يزمان يگرد

اعالم شده است،  -در امور آب و آبفا  يرون يرمعاون وز -يخامس زاده يكه توسط قاسم تق يآمار طبق
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بـا   يكسـر  يـزان م يـن دارد و ا يب كسـر مترمكعـ  يلياردم 130كشور  يآب ينيزم يرز يها مخازن سفره

  .يمداشت يسال خشكسال 10ما حدود  يراز شوند، ينم ينتأم يبارندگ يكسال

 يچكسكـرد و هـ   بينـي  يشآب و هوا را پ يتوضع توان يباورند كه نم ينمسؤوالن بر ا يگر،د يسو از

 يتحال حاضر وضعدر  كه ينتر و با ا ياخشك است  يندهكه سال آ يدبه صورت مستند بگو تواند ينم

 يماقل يككشور ما در  يراز. شود ينم بيني يشپ يترسال يآب يندهسال آ يمناسب است، برا يرانآب در ا

اسـت و   يابانيدرصد آن ب 50و  خشك يمهن مان يندرصد از سرزم 60قرار دارد و  خشك يمهخشك و ن

  .داد ييرسرنوشت آن را تغ توان ينم

 يجهـان  يـانگين م سـوم  يككه  يميخاص خود است؛ اقل يميت اقلسرنوش يدارا يرانا يگرعبارت د به

در  يخينامتوازن اسـت و بـه طـور تـار     يو زمان ياييها در آن به لحاظ جغراف بارش يعتوز. بارش دارد

امروز  شريآورانه ب فن يحداقل با ابزارها يميسرنوشت اقل ينا. اتكا كرده است يآب بر كم يمبتن يستل

  .بدل كرد يآن را به پرآب توان يو نم يستن ييرقابل تغ

هـر نفـر در    يبـه ازا  يترل 220از  يشاز ب يراناست متوسط مصرف آب در ا يكه آمارها حاك يحال در

 ياليموضوع هستند كه كشور امسال با خوش خ ينكرده، مسئوالن نگران ا يداكاهش پ يترل 155روز به 

بـه   نسـبت  يمتفـاوت  يكـرد تابسـتان رو  يـن از اگـذر   ينبنابرا. مواجه است ها ياز بارندگ يناش يترسال

كـه   دهـد  يكشور را فشار م يهمچنان گلو يبحران آب در حال يها درواقع دست. دارد يگرد يها سال

سـبز،   يفضا ياريآب يمثال آب شرب برا يبرا. يمهست يراندر سراسر ا ها ياز بد مصرف ياريشاهد بس

  !شود ياستفاده مبه عنوان جارو  يو حت يرمجازغ يوشو منازل، شست

 مـاه  يبهشتارد يانتا پا 1397از اول مهرماه سال ( يجو هاي يزشر يتوضع يبارندگ يزانآمار م ينآخر طبق

ـ  499.3 يجـار  يخزر در سال آب يايدر در ياز آن است كه ارتفاع بارندگ يحاك) 1398سال   ي، در سـال آب

 يـاي در در يان بارنـدگ يـز درصد اختالف م .بوده است يليمترم 345.4بلندمدت آن  يانگينو م 335.4گذشته 
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  بوده است متر يليم 45بلندمدت آن  يانگينو م متر يليم 49گذشته  يخزر نسبت به سال آب

 يدو حوضه در سال آب يندر ا يارتفاع بارندگ دهد يعمان نشان م يايفارس و در يجدرباره خل آمارها

بـوده   متر يليم 352.2بلندمدت آن  يانگينو م متر يليم 209گذشته  يدر سال آب متر، يليم 530.2 يجار

ـ      يايفارس و در يجدر خل يدرصد اختالف بارندگ. است و  154گذشـته   يعمـان نسـبت بـه سـال آب

  .بوده است متر يليم 51بلندمدت آن  يانگينم

 تري،م يليم 481.1 يشاهد ارتفاع بارندگ يجار يدر سال آب يهاروم ياچهدر ينهمچن يرو،بر اعالم وزارت ن بنا

 يـزان درصد اخـتالف م . بوده است متري يليم 310بلندمدت  يانگينو م متري يليم 377.2گذشته  يدر سال آب

  .است متر يليم 55آن  مدتبلند يانگينو م 28گذشته  ينسبت به سال آب يهاروم ياچهدر در يبارندگ

ـ در سا متر، يليم 204.8 يجار يدر سال آب يدر فالت مركز يارتفاع بارندگ اما و  97.1گذشـته   يل آب

 يدر فـالت مركـز   يبارنـدگ  يـزان درصد اخـتالف م . بوده است متر يليم 154.4بلندمدت آن  يانگينم

  .است متر يليم 33بلندمدت  يانگينو نسبت به م 111گذشته  ينسبت به سال آب

ـ   107.3 يجـار  يشرق در سال آب يمركز يزدر حوضه آبر يبارندگ ارتفاع  و 40.1گذشـته   يدر سـال آب

 168حوضـه   ينگذشته در ا يدرصد اختالف نسبت به سال آب. است متر يليم 97.4بلندمدت آن  يانگينم

ـ    يزدر حوزه آبر يبارندگ يزانم. است متر يليم 10بلندمدت آن  يانگينو م  اريجـ  يسـرخس در سـال آب

ف درصـد اخـتال  . اسـت  متـر  يلـي م 206.3بلندمـدت آن   يـانگين و م 137.3گذشـته   ي، در سال آب277.8

  .است متر يليم 35بلندمدت آن  يانگينو م 102گذشته  يدر سرخس نسبت به سال آب يبارندگ

ـ   326.2 ياصـل  يـز آبر يها در حوزه يكل كشور در سال جار يبارندگ ارتفاع گذشـته   يو در سـال آب

درصـد  . دهـد  يرا نشـان مـ   متـر  يلـي م 229.4معادل  يرقم يزبلندمدت ن يانگينم. است متر يليم 155.4

  .است متر يليم 42بلندمدت  يانگينو م 106گذشته  ينسبت به سال آب يزالف ناخت
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  16/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - است يعهشا يدوره خشكسال يانپا

  

كه توسـط   يو آغاز ترسال يدوره خشكسال يانپا: گفت ياستان مركز يهواشناس يقاتگروه تحق رئيس

  .است يعهشود شا يافراد در جامعه مطرح م يبرخ

 يهواشناسـ  هاي يبررس: افزود يرنادر گفت و گو با ا يكشنبهروز  »يديمحمود ام«، »تابناك«گزارش  به

  .تمتوسط بارش نسبت به دوران قبل آن كمتر شده اس يراخ يها آن است كه در سال يانگرب

بـارش   يـك  تـوان  يماه امسال مطلوب بـود امـا نمـ    ينفرورد يبارندگ يزانهرچند م: اظهار داشت وي

  .گذاشت يرا به حساب ترسال يا دوره

بـارش در   ينركود كمتـر  96و  93 يها در سال: گفت ياستان مركز يهواشناس يقاتگروه تحق رئيس

  .ه بهره برداران شدب ياديز ياركه منجر به خسارت بس يدهبه ثبت رس ييزفصل پا

 يو كشـور در فصـل زمسـتان اسـت كـه بـرا       يعمده بـارش مطلـوب در اسـتان مركـز    : گفت اميدي

  .باشد ينم ياهگ يآب يازبارش متناسب با ن يو بازه زمان يستكشاورزان قابل استفاده ن

  .است يابرابر دن 2 يرانا يآب باران برا يرتبخ يدهمتر است كه پد يليم 234متوسط بارش در كشور : افزود وي

 يمتر باران استان مركز يليم 275از بارش : شد يادآور ياستان مركز يهواشناس يقاتگروه تحق رئيس

  .شود يو از چرخه مصرف خارج م يرتبخ يا بخش قابل مالحظه 2

 يليـارد اسـتان پـنج م   يـن مترمكعـب آب در ا  يليـارد دهـم م  2هشـت و   يافـت در يبه ازا: گفت اميدي

  .گيرد يصورت م يرمترمكعب تبخ

 كشـد  يطول م يها است و سال يافتهبه شدت كاهش  يرزمينيز يها در سفره يآب يرسطح ذخا: افزود وي

  .است كه برداشت وجود نداشته باشد يدرحال ينمخازن جبران شود و ا ينفوذ و كسر هاي يهتا آب به ال

  .است يدهبه ثبت رس ين در استان مركزتاكنو) اول مهرماه پارسال( يجار يدر سال زراع يبارندگ يليمترم 465
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 14 :ها و سواحل سـازمان آب و بـرق خوزسـتان اعـالم كـرد      رودخانه يحفاظت و مهندس يرمد

  16/04/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - كارون يبرا يلمترمكعب رسوبات، رهاورد س يليونم

  

 يلبا توجـه بـه سـ   : ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان گفت رودخانه يحفاظت و مهندس مدير

  .ر اهواز وجود داردمترمكعب رسوبات در كارون در محدوده شه يليونم 14 يباًتقر ير،اخ

رودخانـه   يفـي حفاظـت ك  يدر جلسـه شـورا   ينيحسـ  يمابراه يدس يسنا،گزارش تابناك به نقل از ا به

ـ  يروبـي خوزستان برگزار شد، در خصوص ال يدر استاندار) يرماهت 15(كارون كه امروز   يـي زدا يو ن

 يليـون م 14 يبـاً تقر يـر، اخ يلانجام شده با توجه به س هاي يبر اساس بررس: رودخانه كارون اظهار كرد

رودخانـه در   يـزان، م يـن مترمكعب رسوبات در كارون در محدوده شهر اهواز وجود دارد و عالوه بر ا

  .دارد يازن ييزدا يهزار مترمكعب به ن 424در حدود  يا محدوده

ر هـزا  يـك مترمكعب رسـوبات، حـدود    يليونم 14 ينا ينهكار در زم يبرا يازاعتبار مورد ن: افزود وي

  .تومان است يلياردم 8.4 ييزدا ين يتومان و برا يلياردم

 يـن بـا توجـه بـه ا   : ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان گفت رودخانه يحفاظت و مهندس مدير

 340و  يليـون م يك بندي، يتاولو ينو بنا بر ا يمكرد بندي يترا از نظر منظر اولو يروبيكار ال يط،شرا

پل پنجم بـه   تدس يينتا پا ياربن مهز يتومان در حد فاصل پل عل يلياردم 54هزار مترمكعب با اعتبار 

  .دارد يازن يروبيال

  .دارد يازن ييزدا ياز پل سوم تا پل پنجم به ن ينهمچن: ادامه داد حسيني

كه با حضور استاندار خوزستان برگزار شد، مقرر شد كه استارت كار را بـر   يا در جلسه: كرد يانب وي

 يليـارد م 7حدود  يسال جار يكارون، برا يروبيمجموع اعتبارات در طرح ال. يماتمان بزنحسب اعتبار

 يروبـي ال جهـت آن  يلياردم 4.5 يابد، يصاعتبار تخص يناگر ا. يابد يصتخص يدوارمتومان است كه ام
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  .شود ينهكارون در خرمشهر هز يروبيجهت ال يلياردم 2.5كارون در اهواز و 

مقرر شد بر اساس : ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان گفت ودخانهر يحفاظت و مهندس مدير

كار محدوده حد فاصل پل راه آهـن تـا پـل     يتآغاز شود كه اولو ييزدا يو ن يروبيمبلغ كار ال ينهم

در حـال حاضـر كـار بـا دو دسـتگاه      . نشسته شده است، قرار داده شد ياديكه رسوبات ز ييجا يدسف

برسـد، كـار در    يـان ساحل بـه پا  يهحاش ييزدا ين ينكهام است و به محض اآالت در حال انج ماشين

  .انجام خواهد شد يگريمحدوده د

 ينتـأم  يبـرا  يـد و قطعـاً با  يمانجام ده يكار خاص توانيم ياعتبارات نم ينبا توجه به ا: عنوان كرد وي

 ي،ه از مجموعـه اسـتاندار  مقرر شده بود ك. به ما كنند يياجرا يها دستگاه يگرد ياشود  يگيرياعتبار پ

در محدوده پـارك   نهات. كار انجام نشده است ينشود، اما تاكنون ا ينحمل رسوبات تأم يبرا يكمپرس

  .دهيم يشود كار حمل رسوبات را انجام م ينتأم يمصالح هستم كه اگر كمپرس يدر حال دپو يرهجز

مصـوبه   يـرو پ 97در سـال  : ظهـار كـرد  اسـتاندار خوزسـتان، ا   يژهو يارنژاد، دست يكاظم يمانادامه پ در

  .الزم گرفته شد يماتبرگزار و تصم يا رودخانه كارون جلسه يفيحفاظت ك يشورا

و  ياز لحـاظ فنـ   يـد با يم،كنـ  يـان را ب يمطلبـ  خواهيم يگفته بودم كه اگر م يدر جلسه قبل: افزود وي

شـده و اكنـون    طرح فاضالب اهواز در شركت آب و فاضالب كشور مصـوب . درست باشد ياقتصاد

  .شود يطرح اجرا م ينها بر اساس ا همه كار

. محـدود دارد  يـت با ظرف هايي خانه يهتصف يشكر،شركت توسعه ن: استاندار خوزستان گفت يژهو دستيار

بـا   يـت در نها. دارد يـاز ن يساتشركت به تأس ينا هاي خانه يهانتقال فاضالب از اهواز به تصف ينهمچن

  .يستطرح به صرفه ن ينكه ا يديمرس يجهنت ينهمه عوامل به ا يبررس

موارد، مقرر شد كه شركت آب و فاضالب اهواز مشخصات طرح  ينهمه ا رغم يعل: كرد يانب نژاد كاظمي

  .طرح را انجام دهد ينا يسنج امكان يشكرارائه دهد، تا شركت توسعه ن يشكررا به شركت توسعه ن
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جـداول   يجـانب  يعهواز و شـركت توسـعه صـنا   مقرر شده بود كه شركت آب و فاضالب ا: گفت وي

 يو موانع و مشكالت را بـه اسـتاندار   ينهبا لحاظ كردن زمان، هز يشنهاديپ يها بر طرح يمبن يكيتفك

 يـا طـرح قابـل اجـرا اسـت      يماست و متوجه شد يدهموارد به دست ما نرس يناعالم كند، اما تاكنون ا

  ير؟خ

شـركت آبفـا خوزسـتان، بـا اشـاره بـه طـرح موضـوع          يرعاملمد يمشاور فن ي،ادامه محسن قمش در

فاضـالب   هـاي  خانـه  يهتصـف  يسـات فاضالب شرق و غرب اهـواز در تأس  يهانتقال و تصف يسنج امكان

مصـوب و   يارشـد قبلـ   يرانمد ينطرح ب ينا ياتكل: اظهار كرد يجانب يعو صنا يشكرشركت توسعه ن

 يـرا شـود، ز  يهتصـف  يشكرشركت توسعه ن ايه خانه يهفاضالب در تصف يستقرار ن. شده است يگيريپ

  .با حجم فاضالب انطباق ندارد يساتتأس يپراكندگ

با حضور استاندار خوزستان مطرح شد كه  يا خطوط انتقال، در جلسه ينهدر زم ينهمچن: ادامه داد وي

خـط انتقـال    ينـه در زم. اسـت  يـاز دهخدا ن يشكربه سمت شركت ن يلومترك 7خط انتقال به طول  يك

 يـن بـر ا  يشكرشركت آب و فاضالب اهواز و توسعه ن ينبحث بود و اختالف ب يشكركت توسعه نشر

حـوزه   يشركت آب و فاضالب اهواز متـول  ينكهاست؛ با توجه به ا يخط انتقال چه كس يكه متول ودب

خـط انتقـال را    يـن ا ينـه هز يـز ن يشـكر ندارد و شـركت توسـعه ن   اي يفهوظ ينهزم يناست، در ا يشهر

 راخـط انتقـال    ينهشود هز ييطرح اجرا يناستاندار خوزستان عنوان كرد كه اگر ا يتدر نها. تيرفنپذ

  .كند يپرداخت م

فاضـالب   يسـات تأس يسـت قـرار ن  ينهمچنـ : كرد يحشركت آبفا خوزستان تصر يرعاملمد يفن مشاور

از پنج درصد  در حال حاضر كمتر. شود يم يهطرح، تنها فاضالب مازاد تصف يندر ا. شود يلاهواز تعط

  .شود يپخش م يگرو نقاط د ياباندر ب يو مابق شود يم يهفاضالب اهواز تصف

 يم،كنـ  يـي درصد طـرح فاضـالب را اجرا   48از  يشب يما تاكنون در اهواز نتوانسته ينكها يانبا ب قمشي
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 يـن بـه ا  يچكان شركت آب و فاضالب اهواز و اعتبارات قطره ياعتبار يتبا توجه به وضع: عنوان كرد

 يآور جمـع  رامدت بتواند كل فاضالب اهواز  شركت در كوتاه ينكه ا يمانتظار داشته باش يدشركت نبا

به سمت صـنعت و اسـتفاده از    يدبا ينكند؛ بنابرا يترا هم رعا يطيمح يستكند و مسائل ز يهو تصف

  .يمموجود برو هاي يتظرف

مصـوبات شـركت آب و    ينهمچنـ : شـركت آب و فاضـالب خوزسـتان گفـت     يرعاملمد يفن مشاور

ـ . هسـتند  يو قابـل بـازنگر   يستنازل ن يفاضالب كشور وح  ياز بـازنگر  يمـوارد  يـز ن يـن از ا يشپ

  .يما مصوبات شركت آب و فاضالب كشور داشته

 يسـت ز يطتاكنون مح ياوجود دارند، اما آ يدر محدوده شهر يمتعدد هاي خانه يهتصف: عنوان كرد وي

 ينـه زم يـن در ا يمشـكل  يچشود، ه يترعا ياگر الزامات فن ينت؟ بنابرااعتراض كرده اس ينهزم يندر ا

  .الزم اخذ شود گيري يمو تصم يلطرح تكم ينمطالعات ا يدبا. وجود ندارد

  

  رودخانه كارون آغاز شده است اليروبي

و  يروبيجامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در خصوص ال يها و طرح يهمطالعات پا معاون

ـ : رودخانه كارون، گفت ييزدا ين را سـازمان آب و بـرق خوزسـتان و     يـي دا. ز يمقرر شده بود كار ن

ن و يكـه اعتبـار را تـأم    يخوزستان انجام دهند، امـا تنهـا دسـتگاه    ياهواز با كمك استاندار يشهردار

  .پرداخت كرد، سازمان آب و برق خوزستان بود

در ) يرمـاه ت 15(انـه كـارون كـه امـروز     رودخ يفـي حفاظت ك يدر جلسه شورا زاده يهوشنگ حسون 

شرق  يها فاضالب يهانتقال و تصف يسنج خوزستان برگزار شد، در خصوص موضوع امكان ياستاندار

در جلسه : اظهار كرد يجانب يعو صنا يشكرشركت توسعه ن هاي خانه يهتصف يساتو غرب اهواز به تأس

فاضالب اهـواز كمـك    ير بحث ساماندهاست د يلما يشكرشركت توسعه ن ينكهبر ا يمبن يقبل طرح
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 ياسـت و بـه نـوع    يچيـده شد پ يفكه تعر يطرح استقبال كردند، اما طرح ينهمه از ا. كند، ارائه شد

  .زند يمطالعات را به هم م يستمس

در  يدارد كـه فاضـالب در آنجـا بـه صـورت جـار       يـادي اهواز مناطق ز ينكهبا توجه به ا: افزود وي

شـركت توسـعه    يكـي كه دو منطقه از اهواز و كـارون كـه در نزد   يمداد يشنهادوجود دارد، پ ها يابانخ

  .محدوده كار كنند ينهستند انتخاب شود تا در ا يشكرن

شده  يهفاضالب تصف يزانهر م يبه ازا يرووزارت ن يطبق قانون، از سو ينبنابرا: ادامه داد زاده حسوني

  .شود يداده م يلآب خام تحو يشكربه شركت توسعه ن

در حـال حاضـر   : جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت يها و طرح يهمطالعات پا معاون

  .يستطرح ن يندر ا گذاري يهبه سرما يحرفش را پس گرفته است و راض يشكرشركت توسعه ن

قـانون بـه طـور شـفاف     : كـرد  يـان رودخانه كـارون، ب  ييزدا يو ن يروبيدر خصوص ال ينهمچن وي

را سـازمان آب و بـرق    ييدا. ز يمقرر شده بود كار ن. كرده است يانها را ب حوزه شهردر  ها يتمسئول

را  اركـه اعتبـ   يخوزستان انجام دهند، اما تنها دستگاه ياهواز با كمك استاندار يخوزستان و شهردار

  .و پرداخت كرد، سازمان آب و برق خوزستان بود ينتأم

شد و شهردار سابق اهواز مجدداً موضوع را بـه   يلتشك يا پس از آن مجدداً جلسه: افزود زاده حسوني

كار انجام شود تـا   يمكنند و تقس يرا بررس يتوضع ينظارت يها دستگاه يدبا ينقانون حواله داد؛ بنابرا

  .خود را انجام دهد يفهر دستگاه وظا

ل جمـع  و رسـوبات در حـا   يـم رودخانه كارون را آغاز كـرده ا  يروبيدر حال حاضر كار ال: گفت وي

  .يمدار ينهزم يندر ا ياست، اما انتظار همكار يآور

اكنـون كـه   : كرد يحجامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصر يها و طرح يهمطالعات پا معاون

پس از  يتتا حداقل اهواز از وضع يماستفاده كن يكديگراز امكانات موجود  يدوجود ندارد، با ياعتبار
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  .خارج شود يالبس

آن  يـت و اولو يدارد كـه فازبنـد   يكـارون طـرح مصـوب    يروبـي ال ينهمچنـ : اده عنوان كردز حسوني

عـالج  ( يـا موضوع لغو مصوبه اعتبـار طـرح اح   يگيرپ ينهمچن. يمآن هست يگيرمشخص شده است و پ

  .يمرودخانه كارون هست) يبخش

  

  در خوزستان يلپس از س يو خارج يداخل يها تحقق تعهدات مجموعه پيگيري

 يو خـارج  يداخلـ  يهـا  تحقق تعهدات مجموعه يگيريهالل احمر خوزستان از پ يتجمع لمديرعام

  .در استان خوزستان خبر داد يلپس از س

هـالل   يـر اخ هـاي  يـت در خوزستان با اشاره بـه فعال  يهفق يول ينده،با نما يداردر د يخداداد يعل دكتر

زده  يلدر منـاطق سـ   يوانشـناخت طـرح فطرانـه و ارائـه خـدمات ر     ياجرا: احمر خوزستان اظهار كرد

  .هالل احمر بوده است يلپساس يها خوزستان از برنامه

هـالل احمـر خوزسـتان     ياصـل  هاي يتاز اولو يكي يرپذ يباقشار آس يتوانمندساز ينكها يانبا ب وي

 يگيـر زده، پ يلدر مناطق س يموفق طرح فطرانه و ارائه خدمات روانشناخت يپس از اجرا: است، افزود

  .يمدر استان هست يو خارج يداخل يها تعهدات مجموعهتحقق 

ـ  هاي يتهالل احمر عالوه بر فعال يتجمع: كرد يحهالل احمر خوزستان تصر يتجمع مديرعامل  يذات

 يجـاد مفرط و با ا يترا با توجه به محروم ييزدا يتمحروم: يلاز قب يگريد يها خود در استان، برنامه

  .ردوستانه دنبال كرده استو بش يجهاد يها حركت يريتمركز مد

موجـود   هـاي  يتمركز در خصوص محروم يمهم ما، حساس ساز يها از كار يكي: ادامه داد خدادادي

كـه   يبا تعامل يتخوشبختانه هم در ارائه خدمات و هم در رفع محروم. در استان خوزستان بوده است

 يـن ا شياثربخ ي،جهاد هاي يمت يتدابا ه يمتوانسته ا يم،مختلف از جمله سپاه داشته ا يها با مجموعه
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  .يمده يشها را افزا برنامه

 يـرين، خ يثـارگر، مجموعه وجود دارد، بـا وجـود امـدادگران ا    ينكه در ا يليبا پتانس: كرد يحتصر وي

 يهـا  سـازنده بـا دسـتگاه    يبـا تعـامل   كننـد،  يم يتفعال يچشمداشت يچكه بدون ه يداوطلبان و جوانان

 اخيـر،  يلدر سـ  يمرورش، سپاه پاسداران و اداره ورزش و جوانان توانستمختلف از جمله آموزش و پ

  .يمها مواجه بودند، مرتفع كن را كه مردم با آن ياز مشكالت يبخش

 يهـا  توطئـه  يسـاز  يو خنثـ  يانسجام، وحدت مل: كرد يانهالل احمر خوزستان ب يتجمع مديرعامل

مردم سراسر كشور بودند كـه در  . شود يب مدر استان محسو يلمهم س يها دشمنان به عنوان دستاورد

 ازگذاشـته و   يلاز سـ  يـدگان د يبآس يها را بر زخم يشائبه توانستند مرهم يب هاي يتكنار ما با حما

  .ها بكاهند آالم آن

هـا و   كمـك  ياجـرا  يگيـري پ ي،و اجتمـاع  يروان هاي يتمشاوره و حما يها برنامه ياجرا: گفت وي

 يـن ا يگـر د يهـا  مركـز از برنامـه   ياز سـو  يخـانگ  يكاال يها بدو اختصاص س يخارج هاي يتحما

و ) دادرس(سـخت   يهـا  دانـش آمـوز آمـاده در روز    يهـا  طـرح  ينهمچن. شود يمحسوب م يتجمع

بـه   يو آمـادگ  يشگيريدر حوزه پ يتجمع ينا يها از جمله برنامه) خادم( مخاطراتخانواده آماده در 

  .هستندكه در حال اجرا در جامعه  روند يشمار م
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ـ    يتعـداد شـهرها   يشاحتمال افـزا / شهر ركورددار اسراف آب شرب شدند  4  -ي بـا تـنش آب

  16/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

انـد و   باور مصرف آب شرب مواجـه  يرقابلغ يشبا افزا يرازران، اصفهان، مشهد و شكالنشهر ته چهار

خود آب در سـدها، در   يرنكنند، با وجود ذخا يريتخود را مد رويه يشهرها، مصارف ب يناگر مردم ا

  .شويم يكالنشهرها مواجه م ينآب شرب در ا ينادامه تابستان با مشكل در تأم

  نظرات  ينفت و انرژ يداقتصا 00:05 - 1398تير  16

  يبا تنش آب يتعداد شهرها يشاحتمال افزا/ شهر ركورددار اسراف آب شرب شدند  4

مهرمـاه   ياز ابتدا( يجار يسال آب يركم نظ يها بارش يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يمتـوان  يامسـال مـ  كـرده كـه    يجـاد از مردم كشورمان ا يبرخ يبرداشت اشتباه را برا ينا) تاكنون 97

آب  زا يمـي بـه ن  يـك نزد ينكهغاقل از ا يم؛و مشكل آب ندار يمآب مصرف كن يمخواه يهرچه قدر م

بـه   يـز كننـده آب شـرب ن   ينتأم يرزمينيز يها شود و سفره يم ينتأم يرزمينيشرب كشور از منابع ز

  .اند مواجه شده يفيتو ك يتسالها اضافه برداشت، با افت قابل توجه كم يلدل

 يعنـي  يـم، دار يرزمينيمخازن ز يمترمكعب كسر يلياردم 130دهد كه  يها نشان م يبررس جديدترين

 يها به سفره) پربارش يكسالبرابر با تمام آب قابل دسترس در طول (مترمكعب آب  يلياردم 130 يدبا

  .ازگرددب يما به حالت عاد يرزمينيز يها  سفره يطتا در آن صورت تازه شرا يمكن يقتزر يرزمينيز

بـه   يرينمترمكعـب آب شـ   يليـارد م 130 يـق در صـورت تزر  يماست كه متوجه شو يزمان بارتر تأسف

از  رويـه  ينقاط كشور آنچنان برداشت ب يچرا كه در برخ. شود ينم يعاد يطشرا يزن يرزمينيمخازن ز

 يرقابـل و غ يكستاتا يرها و ذخا به سفره يد،قابل تجد يها كه عالوه بر سفره يما داشته يرزمينيمخازن ز

  .يستقابل جبران ن يگركه د يلطمه ا. يما لطمه زده يزن يدتجد
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را در  يـران ا ي،سال خشكسال 17به  يكو مصارف بدون ضابطه آب، در كنار نزد رويه يب هاي برداشت

پرتنش كشور را از تنش  يشهرها ياديمدت ز يپرآب هم نتوانست برا سال يكقرار داده كه  يطيشرا

  .نددور ك يآب

 يرشهر را كه تابستان گذشته درگ 101تنها توانست  ي،جار يسال آب يليمتريم 335 يرنظ كم هاي بارش

ـ   يطشهر كشور در شـرا  233نرمال قرار دهد و همچنان  يتبودند، امسال در وضع يتنش آب  يتـنش آب

  .قرار دارند

ـ غ يشبا افزا يرازچهار كالنشهر تهران، اصفهان، مشهد و ش اكنون هم بـاور مصـرف آب شـرب     ليرقاب

خود آب در  يرنكنند، با وجود ذخا يريتخود را مد رويه يشهرها، مصارف ب يناند و اگر مردم ا مواجه

  .شويم يكالنشهرها مواجه م ينآب شرب در ا ينسدها، در ادامه تابستان با مشكل در تأم

آب شـرب در   مصرف آب شرب در كالنشهر تهران و رشد دو برابر مصرف يدرصد 3.5رشد  شاهد

  .يمشهر اصفهان، نسبت به مدت مشابه سال قبل هست

مصـارف آب شـرب    يم،تصور كه امسال مشكل آب ندار يناز نقاط كشور، ا ياريدر بس ين،بر ا عالوه

 يابـد، مصرف آب ادامـه   يريتمواجه كرده، كه اگر روند عدم مد يختهو افسارگس رويه يب يشرا با افزا

  .تابستان، وجود دارد يدر ط يبا تنش آب يتعداد شهرها يشاحتمال افزا
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  16/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - به صنعت خالف قانون است يفروش آب كشاورز

  

به بخش ) در قالب طرح بازار آب( يكشاورز يفروش آب چاه ها: گفت يجهاد كشاورز يروز معاون

  .و خالف قانون است ياراض يكاربر ييرتغ يخدمات به معن ياصنعت 

 يخبرگـزار  يدر گفتگو بـا خبرنگـار اقتصـاد    يجهاد كشاورز يرمعاون آب و خاك وز ياكبر عليمراد

 يركـاب  ييـر تغ يبه معنـ  ياست و فروش آب كشاورز ينمتعلق به زم يآب كشاورز: اظهار كرد يمتسن

  . است يكشاورز يربه غ يكشاورز ياراض

شود كه بـر اسـاس قـانون     يم يلتبد يصنعت يبه پروژه ا يكشاورز ينصورت زم يندر ا:  افزود وي

  .امر ممنوع است ينا ياراض يكاربر ييرتغ

مطرح شد كـه   يزن يبا كم آب يدر كارگروه سازگار: ادامه داد يجهاد كشاورز يرآب و خاك وز معاون

  . كند يم يدگيبه آن پرونده رس يژهو يقاض يممنوع است و در صورت تخط يارض يربركا ييرتغ

 يكـاربر  ييـر تغ يو فروش كرد كه قانون يدرا خر يتوان آب كشاورز يم يدر صورت: كرد يحتصر وي

فروختـه   يصـنعت  يارا به بخش خدمات ) يكشاورز(اگر آب چاه يرادر مجلس اصالح شود؛ ز ياراض

  .و خالف قانون است يافته يكاربر ييرتغ يكشاورز ينست كه زمآن ا يشود به معن
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سـالم   نفر از آب  يليونم 13 پروژه  ينعمان به خراسان؛ در ا يايانتقال آب از در يتوضع ينآخر

  18/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -شوند  يمند م بهره

  

انتقـال آب   يتوضـع  ينآخر يحبا تشر يخراسان رضو يا ها ـ قائم مقام شركت آب منطقه  استان گروه

 يـرو وزارت ن عمـان بـه   يـاي انتقال آب در يا صفحه 7300مطالعات : عمان به خراسان گفت ياياز در

  .ارسال شده است

سـالم   نفـر از آب   يليـون م 13 پـروژه   يـن عمان به خراسـان؛ در ا  يايانتقال آب از در يتوضع آخرين

  شوند يمند م بهره

 يتـر ت« يظهر امروز در نشسـت تخصصـ   يطاهر يرضااز مشهدمقدس، عل يمتسن يگزارش خبرگزار به

در  هـا  يهمدل يدبا: مشهد برگزار شد، اظهار داشت آب ينتام يدارپا يها راه يكه با موضوع بررس »يك

 يكنـد و متاسـفانه در فضـا    يـدا بروز و ظهـور پ  يشاز پ يشها همچون رفع بحران آب ب حوزه يتمام

گونه  يندارند و ا يرمنصفانهنقد و انتقادات تمسخرانه و غ يمجاز يها ها و كانال شبكه يبرخ اي سانهر

در  يـي و همگرا يبا همفكر يدو با كند يهم م يدبلكه تشد كند، ياقدامات نه تنها مشكل آب را حل نم

  .يمحوزه مشكالت موجود را برطرف كن ينا

ـ  ) ع(به نام امام رضا يمعنو يمعظ يايدر يكمشهد دور : افزود وي  يـن ا يشكل گرفته و مشـكالت آب

 4 يـر ز شـده  يـره و ذخ يرپـذ  يـد قبل بوده و حجم آب تجد يانو مربوط به سال يستن يا تازه يزشهر چ

  .زائران است يليونيبا توجه به حجم م ينپائ يمتر مكعب است كه عدد يلياردم

 يـم، سـد در مشـهد دار   4حلقـه چـاه و    457 ينكـه ا يـان خراسـان بـا ب   يا مقام شركت آب منطقه قائم

مترمكعـب   يليـون م 40و حـدود   يـم دار شده يرهمترمكعب آب ذخ يليونم 850حدود : خاطرنشان كرد

 يمداشت يمترمكعب آب مصرف يليونم 216صورت متوسط حدود  ، به97ست و در سال ا يحجم رسوب
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بـاز   يماسراف را داشته باشـ  ينو كمتر ييجو صرفه يشتريناگر ب شود يم يدهكه د يروند بهو با توجه 

معضل با مشاركت مـردم   يندر جهت رفع ا يمتصم ينبهتر يدبود و با يمهم با كمبود آب مواجه خواه

  .شود ييجرااتخاذ و ا

و نگاه به مشهد و  يممترمكعب آب ساالنه هست يليونم 333 يازمندن 1420در اُفُق : كرد يحتصر طاهري

باشـد و   يو فرااسـتان  يملـ  ينگـاه  يـد با) ع(زائران امام رضا يليونيبه واسطه وجود م يخراسان رضو

همه  يه و مخاطب وكرد يشنهادآب را پ يارانجهت رفع بحران آب طرح هم ياستاندار خراسان رضو

تنهـا شـركت آب    يگـر سـند مشـترك اسـت و د    يـك در قالـب   يو قضائ يقانون يي،اجرا يها دستگاه

  .يستحوزه ن ينخراسان مسئول مطلق ا يا منطقه

 11مشهد و استان است و خوشـبختانه در   يآب ياز منابع قو يكيبه عنوان  يسد دوست: كرد يدتاك وي

از  ينـه به يبردار هم همچون بهره يمختلف يها ه و پروژ كرده  ينرا تام يازآب مورد ن يخوب به يرسال اخ

 يـژه طـور و  هـم بـه   ار يمـرز  يو منابع آب يما منابع آب هزارمسجد را هم در دستور كار خود قرار داده

 50 يشـرفتي حـوزه پ  ينو در ا يمدار اي يژههم مطالعات و يفرامرز يها و در بحث آب كنيم يكنترل م

  .ميا درصد داشته

: كـرد  يـان عمان به خراسـان، ب  يايخراسان در رابطه با انتقال آب از در يا مقام شركت آب منطقه قائم

) يو خراسـان رضـو   يو بلوچسـتان، خراسـان جنـوب    يستانس(سه استان شرق كشور  يانتقال برا ينا

ـ  يپـروژه برخـوردار   ينو در ا يستاست و تنها مختص مشهد ن  مينفـر را خـواه   يليـون م 13از  يشب

قرار  يرووزارت ن يرانمد يارشده و در اخت ينصفحه تدو 7300از  يشو مطالعات آن در قالب ب اشتد

 يشعمان ب ياياز در يمترمكعب انجام شده و آب برداشت يليونم 750 يبرا سازي يرينگرفته؛ بحث ش

  .مترمكعب است يليونم 300و  يلياردم يكاز 

 يليـون م 70و بلوچسـتان،   يسـتان س يمترمكعـب بـرا   ونيليـ م 70در فاز اول  يهسهم اول: گفت طاهري
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اسـت و بودجـه    يخراسـان رضـو   يمترمكعـب بـرا   يليـون م 110و  يخراسان جنـوب  يمترمكعب برا

و در  1404سـاله و تـا سـال     7 يبنـد  كار طبق برنامه زمان يندالر است و ا يلياردم 3.9شده  بيني يشپ

  .شود يفاز انجام م 3قالب 

اسـتفاده   يو اسـتان  يملـ  يژهانتقال آب از جنوب به شرق كشور از اعتبارات و در پروژه: گفت طاهري

 يـن بـه ا  يميآب تقسـ  يزانو م دانيم يدرست و مرحله به مرحله آن م يشده و خود را مكلف به اجرا

از  هـم از در مصـرف آب   يشـتر ب ييجو صرفه يبرا شود؛ يم يمآن استان تقس يازسه استان متناسب با ن

  .شود يسبز استفاده م يها و فضاها پارك ياريث آبها در بح پساب
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  19/04/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -يد؟ انتقال آب خزر به سمنان به كجا رس

  

ارائه امكانات الزم بـه   يدولت برا يعالم آمادگانتقال آب خزر به سمنان، آذرماه سال گذشته با ا طرح

راه  يمـه موافقـانش، هنـوز در ن   ياوزنه مخالفان  ينيكه فارغ از سنگ يطرح. سند خورد يصورت رسم

  .مواجه است يمنابع مال ينبه نام تأم يبوده و با سد

كـه فكـر    اسـت  يچند سال يآن در مناطق مركز يدو تشد يرانوجود بحران آب در ا يسنا،گزارش ا به

سـازمان   يها صادر نشـدن مجـوز از سـو    سال ينا يانداخته اما ط يانتقال آب را در ذهن مسؤوالن آب

 ييهـا  از اسـتان  يـك سـمنان   يـان، م يندر ا. طرح شده است ينافتادن ا يرموجب به تأخ يستز يطمح

 يـن ا كـردن ا رهـ  يها بـرا  و به گفته مسئوالن همه راه كند يكه با بحران آب دست و پنجه نرم م است

انتقـال آب از خـزر انتخـاب شـده      يويسنار يتقرار گرفته و در نها يمورد بررس آبي ياستان از شر ب

  .است

 يـن به سمنان، حجت را در ا يجمهور كشورمان در سفر استان يسراستا، آذرماه سال گذشته رئ ينا در

به استان سـمنان بـر طـرف     نيرااز نظر دولت مشكالت انتقال آب از شمال ا«: تمام كرد و گفت ينهزم

انتقـال آب   يبخواهد بـرا  داري يهاگر سرما. انجام شده است يزمربوط به آن ن يمطالعات يشده و كارها

را دارد تا امكانـات الزم را در   ياز شمال به مركز كشور از جمله استان سمنان اقدام كند، دولت آمادگ

  ».او قرار دهد ياراخت

بـه   يـا انتقـال آب از در «: اعالم كرد -يستز يطسازمان حفاظت مح سيرئ -يكالنتر يسياز آن ع پس

آب شـرب و بهداشـت مـردم در     ي،كنندگان صنعت مصرف يآب يازبرطرف كردن ن يبرا ينداخل سرزم

انتقـال آب   كه يناز نظر من بالمانع است و با توجه به ا محيطي يستضوابط ز يتو با رعا يازصورت ن

دارد بـر نحـوه انتقـال آب نظـارت داشـته باشـد كـه         يفهوظ زيست يطاست و مح يرووزارت ن برعهده



156  

  ».كرد يمحوزه خواه ينوارد شود، تالش خود را در ا زيست يطحداقل خسارت به مح

انتقـال در نظـر گرفتـه     يكه بـرا  يمترمكعب آب دارد؛ آب يلياردهزار م 80مازندران  يايدر«گفته او  به

آب  گوينـد  يمـ  كـه  ينا. ياهشتصد هزارم آب در يك يعنيمترمكعب است  يليونم 100شده در حدود 

 فردر حـدود صـ   يعنيهزار درصد است،  10در  2آن  ياشتباه است، چراكه مقدار شور شود، يشور م

 يكه مدع يبه افراد. يمكن ينآب شرب و صنعت را در استان سمنان تأم توانيم يآب م يناست، اما از ا

مترمكعـب   يليـون م 100كـه   يمبگو يدبا شود، يانتقال آب كم م ليمازندران به دل يايهستند كه آب در

  ».مترمكعب در حد صفر است يلياردهزار م 80در مقابل 

  

  گويند؟ يچه م كارشناسان

كارشناسـان بـر    يبرخ. كشد يم يدكرا  ياريطرح از آن زمان تا كنون نظرات موافق و مخالف بس اين

و  ياجتمـاع  يسـتي، ز يطا در نظـر گـرفتن تمـام ابعـاد محـ     ب يدبا يا پروژه ينچن يباورند كه اجرا ينا

 اهـ  آن. دارد يـاز حـداقل بـه شـش سـال زمـان ن      يـز ن يمطالعـات  ينكه انجام چن يردصورت گ ياقتصاد

بازگردانـده   يـق طر ينسه تن نمك از ا يابد، يتن آب كه انتقال م يكبا هر  كه ينبا توجه به ا گويند يم

  .يردطرح مورد توجه قرار گ ينا ياجرا يبرا يستيز يطمح ياه الزم است كه تمام جنبه شود، يم

 يـن ا يو اقتصاد ياجتماع يطي،مح يستدارند كه عالوه بر در نظر گرفتن تبعات ز يدتاك ينهمچن آنان

در  تـوان  يمـ  يـرد، صورت گ يگذار ارزش يتوجه كرد، چرا كه وقت يزن يدرآمد يعبه آثار توز يدكار با

ق نسبت يطر ينكرد و از ا يابيطرح را ارز ياقتصاد مهندس يها شاخص ينه،منفعت هز يها چارچوب

 ينتوجه كرد كه انتقال آب موجب از ب يزمساله ن ينبه ا يدبا. را مورد سنجش قرار داد ينهمنفعت به هز

  .مساله توجه كرد ينبه تمام ابعاد ا يدلذا با شود، يها م بخش و جنگل ياترفتن ح

 15از  يشاز كشورها ب ياريدر بس گويند يآب در سمنان م يارر رفت بسضمن انتقاد از هد كارشناسان
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آن و بـه   يافـت باز تـوان  ياز هدر رفت آب م يريجلوگ يلذا برا شود، يآب انجام م يمرتبه بازچرخان

  .داد يشنهادحداقل رساندن استفاده از آب را پ

  

  دهد ينم يدخر يبرا ينيتضم دولت

حركـت افتـاده و مطالعـات آن     يـل ر ينتقال آب خزر به سمنان روطرح ا رسد يوجود به نظر م ينا با

در امـور   يـرو ن يـر معاون وز - يخامس زاده يتق يشپ يراستا، چند يندر ا. است يدهرس يانبه پا يباًتقر

ج فـارس و  يانتقـال آب خـزر، خلـ    ينـه در زم يحياگر طرح قابل توج«: صراحتاً اعالم كرد -آب و آبفا

 يـد خر يبـرا  ينيتضـم  تواند ياما دولت نم كند، ياز آن استقبال م يرووزارت نعمان ارائه شود،  يايدر

  ».آب بدهد

نشده  ييو نها يدهنرس يجهبحث هنوز به نت ينا«: داد يحتوض يزدر مورد انتقال آب خزر به سمنان ن وي

 يمـت ق ارز، يمتهستند و با توجه به ق يها واردات كن يرينتوجه كرد كه اكثر آب ش ينبه ا يدبا. است

  ».رود يباال م يارتمام شده آب بس

  

  طرح جزئيات

. مطالعه و اجرا مجدداً در دستور كار قرار گرفـت  يفرد يجادانتقال آب خزر به سمنان امسال با ا طرح

بـه   يلـومتر ك 160خزر در مسافت  يايمترمكعب آب از در يليونم 200راستا قرار است حدود  يندر ا

  .شرب و صنعت منتقل شود يمنان برادر استان س يفالت مركز يشهرها

 1398سـال   هـاي  يمـت تومان بـر اسـاس ق   يلياردم 9,200پروژه انتقال آب خزر به سمنان حدود  براي

دارد، احتماالً  يازپروژه به چهار سال زمان ن ينا ياز آنجا كه اجرا شود ياست اما برآورد م يازن يهسرما

  .شود تر يشب يزآن ن يازمورد ن ينههز
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  طرح يتوضع آخرين

 يندر آخر - يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرعاملمد - يگزارش، بهروز مراد يناساس ا بر

طـرح   ياجرا«: داد يحطرح انتقال آب خزر به سمنان توض يتوضع ينخود درباره آخر ينشست خبر

 يريتو نحـوه مـد   ياييدر يستمفصل نخست مربوط به اكوس. مذكور در سه فصل در حال انجام است

است كه انتقـال آب خـزر چگونـه اجـرا شـود كـه        يموضوع در حال بررس يندر واقع ا. استپساب 

دارد،  يشـرفت درصد پ 50پساب خشك در دست اجراست و  يدتول يلوتپا. يزدبهم نر يادر يستماكوس

و طبـق   يـا در يشـتر است كه چگونـه پسـاب خشـك در عمـق ب     يموضوع در حال بررس يندر واقع ا

  ».شود يريتمد يللالم ينب يااستاندارده

صورت گرفته كـه   يجامع يمطالعات. است يعيطب يستز يطجنگل و مح يگرفصل د«: ادامه داد مرادي

راستا قرار است با موافقت شركت نفت از خط انتقال نفت  يندر ا. به جنگل وارد شود يبآس ينكمتر

  ».و گاز استفاده شود

 ي،اجتمـاع  يهـا  بحـث  يگـر فصـل د  كـه  ينا يانبا ب يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل

 يـن انـد كـه ا   شـده  يـد دو دانشگاه كاند ياجتماع يها در بحث«: داد يحاست، توض يو اقتصاد ياسيس

بـا وزارت صـنعت، معـدن و     يـز ن ياقتصـاد  يها بحث يبرا. كنند يها را در مبدا و مقصد بررس بحث

 يعكه اگر آب قرار است توسط صـنا  ايم يدهرس يبند جمع ينبرگزار شده است و به ا يجلسات رتتجا

  ».را قبول كند ينههز يدمبدا با يعصنا يرد،مورد استفاده قرار بگ

صـنعت را   يازآب مورد ن ينهاما هز دهد، يم يدخر ينتضم يروآب شرب وزارت ن يبرا«: ادامه داد وي

طرح انتقـال آب   ييوز استارت اجراهن كه ينا يانبا ب يمراد ينهمچن. يرندبرعهده بگ يدمقصد با يعصنا

 يسـت ط زيو محـ  يجنگلـ  يـايي، در يستمفقط مطالعات اكوس: خزر به سمنان نخورده است، اظهار كرد

  ».شده است يلتكم
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دارد،  يگزاف ينهاز آنجا كه انتقال آب هز«: كرد يدتاك يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل

و بعـد وارد فـاز    يـل تكم يـد آن ابتـدا با  يو منابع مـال  يردبرعهده بگآن را  يمال ينتأم تواند يدولت نم

  ».شود يياجرا

برگـزار شـده اسـت،     يسـت ز يطو سازمان محـ  يروشركت آب و ن ينكه ب يا با اشاره به جلسه مرادي

كه مشـاور ارائـه كـرده اسـت،      يبر اساس طرح. كند ييدطرح را تأ ينا يدبا يستز يطمح«: اظهار كرد

 يپساب هم دانشگاه بابل و هم مشاور طرحـ  يريتمد يكه البته برا يردر مبدا صورت بگد يدبا يهتصف

است كـه پسـاب در    ينا يستز يطمح يشنهادپ. شوند يكها بهم نزد طرح ينا يددادند كه با يشنهادرا پ

  ».شود يريتمد يبه صورت افق يمتر 300عمق 
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خبرگزاري ايسنا  - مسدود شوند جازيرمغ يها كه همه چاه برد يسال زمان م 20 :دولت يسخنگو

  19/04/1398مورخ 

  

هـزار   470حـدود   شـود  يگفته مـ  يوقت: گفت يران،در ا يرمجازغ يها دولت با اشاره به چاه سخنگوي

هـزار حلقـه مسـدود     14تـا   13 يكـه سـال   يـم دار يرمجازهزار حلقه غ 320قه چاه مجاز و حدود حل

 ماكشور مسدود شوند؛ ا يرمجازغ يها كه همه چاه برد يسال زمان م 22تا  20به  يكنزد يعني شود، يم

  .دارد يزن يشتيابعاد مع يطي،مح يستمساله عالوه بر ابعاد ز ينا

كه امروز در  يآب و انرژ يرو نظام تدب ياجتماع يهدر نشست سمن، سرما يعيرب يعل يسنا،ا گزارش به

را سـازمان   ياجتمـاع  يوگوها گفت يددولت معتقد است با كه ينبر ا يدبرگزار شد، با تاك يرووزارت ن

هـا   در درون وزارتخانـه  نآ يافتنامر و امتداد  ينشدن ا ينهنهاد: از گذشته دنبال كند، اظهار كرد تر يافته

  .كرد يمدنبال خواه يندهآ يها است كه در ماه يا نامهبر

قطعـاً از  : گفـت  يرودر وزارت ن يستيز يطمح يها نشست مشترك با سمن ياز برگزار يربا تقد ربيعي

سطح  يشها و افزا مشترك با سمن يها نشست يآن، به منظور برگزار يجلسه و دستاوردها ينا يجنتا

و ارتباطـات بهـره    ينفت، صمت، كشـور، جهـاد كشـاورز    يها در وزارتخانه ياجتماع يوگوها گفت

  .گيريم يم

عنوان  كند، يرا دنبال م يجلسات ينچن يبرگزار يجمهور ياستر يارتباطات راهبرد كه ينا يانبا ب وي

 يدولت و نهادهـا  ينب ياجتماع يبا حضور فعال خود در گفت و گوها يستز يطمح يها سمن: كرد

  .مردم گرا باشند يها و نهادها سمن يرو كشانه سا مشوق توانند يمردم گرا، م

فشار بر آب : سالم عنوان كرد و گفت يستز يطدولت عبارت مرگ خاموش را در برابر مح سخنگوي

بگذارد كه من از  يرا به جا يجبران يرقابلآثار غ تواند يسالم م يستز يطو خاك و از دست رفتن مح
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ن يـزا مـردم و م  يشـت بـا فقـر، مع   يسـت ز يطمحـ  يراز كنم، يم يادبه عنوان مرگ خاموش  يامدهاپ ينا

  .دارد يممردم ارتباط مستق يتينارضا ياو  يترضا

و تعامـل بـا    يسـت ز يطمربوط به آب و مح ياناتها در جر حضور مؤثر سمن كه ينبر ا يدبا تاك ربيعي

موجـود   ياحتمالراه حل مشكالت  يافتناز بروز مشكالت و  يريجلوگ يرا برا ها ينهزم يندولت در ا

بحـث عـدم اعتمـاد اسـت و حضـور       ي،اجتمـاع  يرخدادها ينتر از خطرناك يكي: است، افزود يدمف

 يهسـرما  يـك اعتماد بـه عنـوان    يشبه افزا تواند يمحور هستند، م گرا و مردم مردم يكه نهادها ها سمن

  .منجر شود ياجتماع

: افـزود  يابـد،  يها تسـر  وزارتخانه يربه سا يداها ب با سمن يروارتباط وزارت ن يالگو كه ينا يانبا ب وي

را  يخـوب  ياجتمـاع  يهها شكل گرفتـه، سـرما   با سمن يرووزارت ن يكه در بخش آب و آبفا يتعامالت

 سـاير آن بـه   يپـاس داشـت و در جهـت تسـر     يـد را با ياجتمـاع  يهسـرما  ينفراهم خواهد كرد كه ا

  .ها تالش كرد خانه وزارت

 يـك : دانست و گفت يو چندبعد يچيدهمسئله پ يكرا  يستز يطله محدولت در ادامه مسئ سخنگوي

 يستز يطاز مح يانتكشور و ص يطيمح يستبه حل مشكالت ز تواند ينوع نگاه نم يكوزارتخانه و 

 رودمسـئله مهـم و   يـن ها به ا ها و سازمان نهادها، وزارتخانه يتمام يدمنجر شود، بلكه با ينهبه شكل به

  .كنند

 يمببـر  يشپ يا ها را به گونه تعامالت با سمن يدبا: ادامه داد جمهوري ياستر يت راهبرارتباطا دستيار

ـ . شـود  يلدولت تبد يستيز يطمح هاي ياستآن به س يكه دستاوردها نقـدها را در دولـت    تـرين  يشب

هـا   ناما از سـم  يمكن يدولت را نقد كنند و ما از نقدها استقبال م يدبا يزها ن سمن يم؛شاهد يدو ام يرتدب

  .دولت هم توجه كنند يو مشكالت ساختار ها يتكه به محدود خواهيم يم
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 11تنهـا   شود؛ ذخيره يمترمكعب آن مهار م يليونم 750مازندران تنها  يسطح يها از مجموع آب

  20/04/1398نشريه سبزينه مورخ  - مازندران يسطح يها درصد آب

  

 يـن در ا ينسـهمگ  يهـا  در تابستان بـروز بـارش   يفراوان است و حت يها با بارش ينيسرزم مازندران

 يايبه در يدمف يبردار ساله بدون بهره مازندران هر ياز منابع آب يعياما حجم وس يست،ن يباستان عج

ـ  منطقـه بـا مشـكل كـم     يـن از سال كشاورزان ا يدر مواقع كه ينو ا ريزد يخزر م ـ  يآب مواجـه   يو پرآب

  .نشانه غفلت از هدررفت آب است شوند، يم

 ينو همچنـ  يدائمـ  يهـا  رودخانـه  يهـا  و روانـاب  ياست كه با كاهش آمار بارنـدگ  يمتماد هاي سال

ـ   يبند ها، كار تا مرحله اخطار و نوبت بندان پشت سدها و آب يآب يرشدن ذخا كم  ياستفاده از منـابع آب

 آسا يلس يها يبا بارش برف قابل توجه در ارتفاعات البرز و بارندگ يگرد ياز سو. رود يم يشاستان پ

كـه هـر    شود يخزر م يايكه به صورت هرز وارد در يمباال مواجه هست يبا دب ييها رواناب يجهو درنت

  .دارد يدو حسرت كشاورزان را در پ

اسـتان در   يـن ا يكشاورز يتاما با وجود اهم شود، يمازندران محسوب م يكشاورز يازن ينتر مهم آب

  .شود يم يرهاستان ذخ يسطح يها درصد آب 11كشور، اكنون فقط حدود  ييغذا يتامن ينتأم

تـن انـواع    يليـون از هفت م يشو ساالنه باست  يو باغ يزراع ينهزار هكتار زم 460 يدارا مازندران

هـزار تـن    500و  يليـون دو م يد،تن بـرنج سـف   يليونم يكحدود ( كند يم يدتول يمحصوالت كشاورز

كشور، انـواع گـل و    يويدرصد ك 90 يان،هزار تن انواع آبز 85 يد،هزار تن گوشت سف 180مركبات، 

و  شود يكشور را شامل م يصوالت كشاورزدرصد ارزش افزوده مح 10كه ) گندم، علوفه و كلزا ياه،گ

  .كشور دارد ييغذا يتامن يندر تأم ينقش مهم

اسـتان   ينبارش باران در ا يانگينم. واقع است يدر منطقه معتدل خزر يياز لحاظ آب و هوا مازندران



163  

و  يدهرسـ  متـر  يلـي م 700تـر از   به كم يراخ يها بود كه در سال متر يليم 800از  يشب يش،دهه پ يكتا 

  .تر بودم يليم 522 يبارندگ يزانقرن، م يمن يسال تجربه شده ط ينتر سال گذشته هم در خشك

 يليـارد مترمكعـب اسـت كـه هشـت م     يليـارد م 15در مازندران سـاالنه   يبراساس آمار، نزوالت آسمان

كـه از   مانـد  يمـ  يمترمكعب باق يليونم 850و  يلياردو شش م رود يشده و هدر م يرمترمكعب آن تبخ

 يـك هـا و   ها، چشـمه  شامل رودخانه يسطح يها مترمكعب آب يليونم 900و  يلياردچهار م يزانم ينا

 يليـون م 750فقـط   يسـطح  يهـا  اسـت كـه از آب   يرزمينيز يها مترمكعب آب يليونم 950و  يلياردم

  .شود يدرصد آن مهار م 11 يعنيمترمكعب 

 يتـا انتهـا   1380كـه از سـال    دهـد  يشان مـ مازندران بر اساس آمار و ارقام بارش ن يهواشناس تحليل

بوده و ) يرزمينيز يها آب( يدرولوژيكيه هاي يسال خشك يرطور مستمر درگ استان مازندران به 1394

  .است ياز كل دوره آمار تر يشب يليخ 1394تا  1390شدت آن از سال 

استان با انـواع   درصد از مساحت 99كه  دهد يم يزمازندران نشان ن 96ساله  يك يسال خشك وضعيت

 ياربسـ  يدرصد از ارتفاعات شهرستان سـار  38در  يسال رو شده و خشك به رو يهواشناس يسال خشك

  .بوده است يدشد

   

  هراز، نمود حسرت به هرز رفتن آب رودخانه

گذشـته در مازنـدران مطـرح بـوده اسـت كـه        يتا سال زراعـ  يسال كمبود آب و نفوذ خشك درحالي

 يزسبب سرر يجار يه برف در ارتفاعات البرز و بارش در دشت در سال زراعقابل توج هاي يبارندگ

  .ها شده است آب رودخانه يدب يشها و افزا بندان آب يتشدن ظرف يلمازندران و تكم يشدن سدها

 31تـا   97مهـر  ( يجـار  يماهه سـال زراعـ   9 يبارش باران ط يانگينمازندران، م يآمار هواشناس طبق

ـ   50با مدت مشابه سال قبل  يسهبوده است كه در مقا متر يليم 723) 98خرداد  . اسـت  تـر  يشدرصـد ب
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بلندمـدت هـم    يدر استان نسـبت بـه دوره آمـار    يجار يبارش باران در سال زراع يانگينم ينهمچن

  .شد تر يشدرصد ب 34 دودح

 داد، يخ مـ و آن هم اواخر مرداد مـاه ر  يدر مناطق شرق تر يشدور ب يها در مازندران در گذشته آبي كم

در دشت هراز با رودخانه پر آب روان در آن منطقـه آن   يآب و كم يسال تا سال گذشته خشك كه يناما ا

  .استان است يكشاورز يهعل يجد يدكند، تهد يداماه از فصل بهار نمود پ ينهم در فرورد

مكعب روانـاب را از  متر يلياردم يكرودخانه استان مازندران، ساالنه  ينتر هراز به عنوان مهم رودخانه

  .دشت هراز است يزاريهزار هكتار شال 110 يآب كشاورز كننده ينو تأم دهد يخود عبور م

كشـور گرفـت،    يدر بودجه مل ياعتبار يفرد 70و  69 يها در سال) منگول(ساخت سد هراز  اگرچه

ال بعـد در  سـ  18آن حدود  يياجرا ياتعمل ي،و اجتماع محيطي يستز ياسي،اختالفات س يلاما به دل

  .آغاز شد 1388سال 

متـر طـول تـاج سـد بـه       373متـر و   150به ارتفاع  يبا هسته رس يهراز آمل از نوع خاك يمخزن سد

 يـات رودخانـه هـراز درحـال سـاخت اسـت و عمل      يمترمكعـب بـر رو   يليـون م 650 يينهـا  يتظرف

 يبردار و به بهره رت يعهرچه سر يلتكم يتضرورت و اهم. در حال انجام است يزسد ن ينا يزير خاك

مترمكعب آب برابر با  يليونم 700حدود  تواند يم ييسد به تنها يناست كه ا ينرساندن سد هراز به ا

  .كند  يرهاستان، ذخ يبندان فعل قطعه آب 800هشت سد بزرگ و كوچك و 

   

  در مازندران يساز سد يتوضع آخرين

سـد   ينسد البرز نخست. شده است يفتعر يرچند دهه اخ يط يمازندران چند پروژه بزرگ سدساز در

شـد و   يريسد گلورد هم در شرق مازندران سال گذشته آبگ. شده يجاداست كه در مازندران ا يبزرگ

  .كند ينرا تأم دست يينمناطق پا يآب يازسد بزرگ هراز هم در حال ساخت است تا ن
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 يفمختلف تعر يها در اندازه يزن يگرسد د 10مازندران،  يمنابع آب يريتمد يسدها، برا ينبر ا عالوه

مهـار   يزانسدها، م يناز ا يبردار با بهره. برسند يبردار به بهره 1425تا سال  يدها با شده كه طبق برنامه

  .رسد يدرصد م 38در مازندران به  يسطح يها آب

 يصدر تخصـ  يو توجـه ملـ   يساز سد يتمازندران به اهم يا طرح و توسعه شركت آب منطقه معاون

در مازنـدران وجـود    يالبس يريتبدون وجود سدها امكان مد: اشاره كرد و گفت ينهزم ينتبار در ااع

  .ندارد

 يهـا  اواخـر سـال گذشـته در رودخانـه     يالببا اشاره به حجم س يرناوگو با ا در گفت يانداوود حيدر

كامالً  يالبت، سوجود داش يمخزن يكه سدها ييها در رودخانه: رود و نكارود افزود تاالر، تجن، بابل

شـاهد   شـتيم، رود كـه سـد ندا   هـا ماننـد تـاالر و زارم    از رودخانـه  يشد، اما در برخ يريتكنترل و مد

  .يما بوده يزراع يو اراض يبه منازل مسكون ينخسارت سنگ

 يبـر رو  يلياناكنـون مطالعـات سـد كسـ     هـم : مازنـدران ادامـه داد   يا طرح و توسعه آب منطقه معاون

 يسرشـاخه اصـل  (رود  رودخانـه زارم  يرود بر رو و سد زارم) تاالر يسرشاخه اصل( يليانرودخانه كس

 جرايـي ا ياتعمل يمبا رفع مشكالت موجود بتوان يدواريمو آماده اجراست كه ام يدهبه اتمام رس) تجن

  .يمآغاز كن يآن را در سال جار

 ينو همچن يالبترل سكن يغرب استان برا يها رودخانه يبا اشاره به ضرورت ساخت سد بر رو وي

كـه   رسـد  يبه اتمام مـ  يمطالعات سد آزادرود به زود: مردم منطقه گفت يآب شرب و كشاورز ينتأم

  .بعد شروع شود يها در سال يزآن ن يياجرا ياتعمل يدواريمام

 يالبخسـارات وارده در سـ   يزانبا م يسهاستان را در مقا يآماده اجرا يساخت سدها ينههز داووديان

 يچنانچـه سـدها  : خوانـد و گفـت   يزنـاچ  يارتومان بوده، بس يلياردم 500دو هزار و  يشه بك 97سال 

خسارت  يزانم كه ينا يا يمدر استان نداشت يقطعاً خسارت شد، يگذشته ساخته م يها آماده اجرا در سال
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  .بود ياندك م ياربس

   

  تومان اعتبار يلياردم 500 هزارو يك يصسد هراز با تخص تكميل

ـ    يتمازندران درباره اهم يا رح توسعه شركت آب منطقهط معاون هـراز و رونـد    يسـاخت سـد مخزن

سـد بـر اسـاس     يندر شمال كشور است و ا يسد مخزن ينتر سد هراز بزرگ: سد گفت ينا يشرفتپ

  .دارد يزيكيف يشرفتدرصد پ 40برنامه عقب است و اكنون حدود 

 500و  هـزار  يـك از يشهراز آمل به ب يگزينده جاجا يجاداجرا و ساخت سد و ا يبرا: افزود داووديان

  .است يازتومان اعتبار ن يلياردم

بـا   يـد و ام يردولـت تـدب   يكار ساخت سد هراز در چهار سال گذشته با توجـه جـد  : داد يحتوض وي

ـ  يمدت با اختصـاص اعتبـار ملـ    ينهمراه بوده و در ا تري يشسرعت ب  يشـرفت درصـد پ  30از  يشب

  .داشته است يزيكيف

مگـاوات بـرق از سـد هـراز آمـل       25 يـد تول كـه  ينمازندران با اشاره به ا يا شركت آب منطقه اونمع

هزار هكتـار   100از  يشب يآب از سد هراز مشكالت كم يبردار با بهره: داشت يانشده است، ب بيني يشپ

و آب  فـع وبابلسـر ر  كنـار  يـدون آمل، بابـل، محمودآبـاد، فر   يها سد و شهرستان دست يينپا ياز اراض

  .خواهد شد ينتأم يزمناطق ن يننفر از ساكنان ا يليونم يكاز  يشب يازشرب مورد ن

: گفـت  شـود،  يم ياوارد در يزراع يراستان در فصل غ يها از آب ياديبخش ز كه ينا يانبا ب داووديان

  .شود يمازندران مهار م يسطح يها درصد از آب 11در حال حاضر فقط 

مگـاوات، از   25 يـت به ظرف يآب برق يروگاهطرح از جمله احداث ن ينا يها همولف يگربا اشاره به د وي

 يهـا و اجـرا   تونـل  يسد از جمله حفـار  ينا يگزيناز پروژه جاده جا ييها قابل توجه بخش يشرفتپ

 يلـومتر ك هاربه طول چ يگزينسال قطعه اول جاده جا يانتا پا يمدر تالش هست: ها خبر داد و افزود پل
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  .يمبرسان يردارب را به بهره

   

  در مازندران يكيالست هاي سد

نصب و با هـوا   يبستر بتن يك ياند كه رو شده يلتشك يمبزرگ و حج يوپت يكاز  يكيالست سدهاي

 يـوپ پر كردن ت يا يهفرمان تخل ياجرا يوپ،تعادل فشار درون ت يمتنظ يو كنترل ساده برا شوند يپر م

  .تها اس بودن آن يو كاربرد يتمز ينتر مهم

  آب يهـا  سـفره  يـه حوضـچه مكـش مناسـب و انحـراف آب، تغذ     يجـاد ا ي،كشـاورز  ياراضـ  توسعه

سطح تراز آب و امكان انتقـال   يشها، افزا سواحل رودخانه يو بهساز يكن از كف يريجلوگ يرزميني،ز

 يبردار ها، بهره رودخانه يهحاش يآب اراض ينو تضم سازي يرهآب به مزارع اطراف به روش پمپاژ، ذخ

آن بـه سـمت    يتهـا و هـدا   اسـتفاده از آب مـازاد رودخانـه    يـان، پـرورش آبز  ي،و گردشگر ريحيتف

 يهـا  طـرح  ياهداف اجـرا  ينتر از مهم يااز برگشت آب شور در يريو جلوگ ياريشبكه آب يها كانال

  .است يشمال يها در استان يكيالست

آبـاد بـر    فـرح  يكين ساخت سد الستاكنو هم: گفت ينهزم ينمازندران در ا يا شركت آب منطقه معاون

 يرود بـر رو  سـرخ  يكيرود، سد السـت  رودخانه بابل يپازوار بر رو يكيرودخانه تجن، سد الست يرو

 يكـي زيف يشـرفت درصد پ 50با  رود ياهرودخانه س يبر رو يبارجو يمالر يكيرودخانه هراز و سد الست

چهـار   يازامسال آب مورد ن يانتا پا يبارجو ميالر يكياز سد الست يبردار در حال اجرا است كه با بهره

  .شود يم ينمنطقه تأم يهكتار از اراض 200هزار و 

 يانـدك اجـرا   ينـه هز ي،بـردار  سهولت نصب و بهره يع،سر يسهولت اجرا، طراح: ادامه داد داووديان

 يريپـذ  با توجه بـه انعطـاف  . است يكيالست يمهم سدها هاي يژگيطرح و مدت زمان كوتاه اجرا از و

 ينزيگجا توانند يم يكيالست يسدها ي،شكل و سبك ييرامكان تغ ي،قابل توجه در مقابل عوامل خارج
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  .كشور محسوب شوند يشمال يها در استان يالبجهت كنترل س يآب يها سازه يبرا يمناسب

و البـرز در سـوادكوه و شـش     يسار ييرجا يددو سد بزرگ شه يحال حاضر استان مازندران دارا در

هزار هكتار با  17بندان در سطح  قطعه آب 800مترمكعب و  يليونم 350 يرهذخ يتكوچك با ظرفسد 

  .استان را بر عهده دارند يسطح يها مترمكعب است كه مهار آب يليونم 370 يرهذخ يتظرف
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ـ    يچـالش جـد   يني،سـرزم  يشآما نبود :مطرح شد يرناا يزگرددر م  - كشـور  يبخـش منـابع آب

  22/04/1398خ خبرگزاري ايرنا مور

  
  كشور يبخش منابع آب يچالش جد يني،سرزم يشآما نبود

آب به  ينهشور و مصرف بهك يبه حفاظت از منابع آب توجهي يب ياصل يلاز دال يكي - يرناا - اصفهان

اسـت كـه بـه اعتقـاد كارشناسـان       ينيسرزم يشدر عصر حاضر، نبود آما يتبا اهم يارعنوان مقوله بس

را نـه   يـدار و پا ياصول يها يزير نقشه راه سبب شده تا نتوان برنامه يناصفهان نداشتن ا يرناا يزگردم

  .كرد ينامور تدو يربخش بلكه در سا ينتنها در ا

در  هـاي  يـزي ر برنامـه  يمهم فـرارو  يها از چالش يكيصاحبنظران امر  يدبه تاك ينيسرزم يشآما نبود

ـ  ياساسـ  يازن يننسبت به ا يداست كه نبا يدارپا يندهبه آ يابيدست يهمه سطوح كشور برا  يتـوجه  يب

و نحـ  هتـرين و ثروت موجـود بـه ب   يراز ذخا توان يم يش،آما ينبا داشتن نقشه راه بر اساس ا يراكرد ز

  .گام برداشت يدارپا يندهآ يكرد و برا يبهره بردار

در  يبهـره ور  يشاز هـدررفت آب و افـزا   يريقرار دارد كه جلوگ يا يژهو يطما امروز در شرا كشور

اتخاذ  يا يژهو يرتداب يدرو با يشمربوط پ يدهايمقابله با تهد يبوده و برا يرها اجتناب ناپذ همه بخش
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  .فراموش شود يموضوع كم آب ي،سال جار يها يدگبا مقدار بارن يدكرد و نبا

شـهرها و روستاهاسـت و از    يو باعـث آبـادان   يـات و ح يسالمت يبنا يرموضوع و ز ينتر ياتيح آب

منـابع آب و سـرانه مصـرف،     يـزان برخوردار است، اما با توجه به م يجامعه بشر يبرا ياديز يتاهم

 لگروه شام ينمواجه با كمبود آب قرار دارد، ا ياست كه در گروه كشورها يياز جمله كشورها يرانا

  .مواجه خواهند شد يآب به صورت جد يزيكيبا كمبود ف 2025است كه در سال  ييكشورها

 يممكن در مصـرف آب، بـرا   يراندمان و بهره ور ينبا باالتر يكشورها حت ينبدان معناست كه ا اين

 يـران درصد مردم جهان از جملـه ا  25كه حدود نخواهند داشت  ياردر اخت يآب كاف يازهايشانن ينتأم

  .گروه هستند ينمشمول ا

و  يسـطح  يهـا  اسـتفاده نادرسـت از منـابع آب    يفـي، و ك يكشـور از نظـر كمـ    يمنابع آب محدوديت

استفاده از مقـدار آب موجـود و وقـوع     يبرا يحو صح ياصول يزيو برنامه ر يريتنبود مد يرزميني،ز

كشـورمان بوجـود    يرا بـرا  يـادي اعث شده كه مشكالت و مسـائل ز ب ير،چند دهه اخ هاي يخشكسال

  .آورد

گرفتـه شـد و    يدهناد يمهم و اساس ياتح يهآب و استفاده درست از ما ينهمصرف به يرسال اخ 50 در

از  يـادي زمـان ز  ينكـه با وجـود ا  يننشد، بنابرا يادهپ يبرنامه مدون و جامع يحفاظت از منابع آب يبرا

كـه   بدانيم يداست، با يراجتناب ناپذ ياصالح آن ضرورت يدر همه سطوح برا يردست رفت اما بازنگ

مهم به عنوان  ينا يدممكن بوده و با يرغ يكشور امر يدارتوسعه پا يدار،بدون تحقق راهبرد مصرف پا

در همه سـطوح   يياجرا يها و نهادها در دستور كار وزارتخانه يادار يتاولو يكو  ياساس يموضوع

  .يردمورد توجه قرار گ يبه عنوان باور عموم يزه نو در جامع

 يبا توجه به مصـرف چنـد برابـر    شود، يمحسوب م يو همگان يمل يضرور يكموضوع  ينا اهميت

از  يـادي تـا حـد ز   توان يدشوار م يليو نه خ يموارد جزئ يتو رعا يريآب در فصل گرما، با به كارگ
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  .كرد يرياز آن جلوگ يناش ياجتماع يمنف يامدهايو پ ياز كم آب يبروز مشكالت ناش

در  توانـد  يشـده مـ   يـزي خشك است و آب برنامـه ر  يمهن يادرصد كل كشورمان خشك و  61 اكنون

آب  ينـه مصـرف كننـدگان در زم   يدبا يگرد ياز سو يرد،بهتر مورد استفاده قرار گ يخشكسال يها زمان

در  نـه كنـد و   زده يجـان پر آب ما را ه يها به توافق برسند تا نه سال يكديگرشده با  يزيقابل برنامه ر

  .رخ دهد يا و اختالفات منطقه يمشو يدآب ناام كم يها سال

 ها يخشكسال يراز كند، يكم نم ياز موضوع تنش آب يلكه س يممد نظر قرار ده يدرا با يدينكته كل اين

  .اند موقت و گذرا بوده ها يو ترسال يادمتداوم و ز

 يدر جامعه ضرور يدارو رشد و توسعه پا يبهره ور يشو افزا ينهرف بهجهت مص يعمل يالگو ارائه

كرده است كـه متأسـفانه    يلبر جامعه تحم يليارديم يمهم خسارت ها يناست چرا كه فقدان راهبرد ا

شـدن   ياتيمصرف و عمل ياصالح الگو يبرا يو عمل يورود علم يگر،به نگاه د گذريم، ياز كنار آن م

  .رود يبه شمار م يرانا يدارتوسعه پا يردر مس يو متن جامعه نقطه عطف يوح ملهمه جانبه آن در سط

 183گـاز بـا    ي،جهـان  يـانگين چهار برابر م يراناساس آمار موجود در زمان حاضر مصرف برق در ا بر

مصرف كننده بزرگ گاز جهان و سرانه مصـرف روزانـه آب    ينمتر مكعب گاز در سال، چهارم يلياردم

كـل در   ربـه طـو   يرانيانكه ا دهد يشده نشان م يادآمار  ياست، بررس يجهان يانگينرابر مب 2 يراندر ا

در  يقـت در حق ينـه و فرهنـگ مصـرف به   كننـد  ياز اسـتاندارد مصـرف مـ    يشخود ب يحتاجمصرف ما

  .ندارد ييكشورمان رنگ و بو

 تـوان  يشـده مـ   يـاد از امـورات   ينـه باورند كه در صورت اسـتفاده به  ينبر ا يامور اقتصاد تحليلگران

 يكـي را  يو مشكالت فرارو ينهتوسعه كشور هز يمحل را برا يناز ا يآور اعتبار جمع يالر يلياردهام

  .آن برطرف كرد ييجو از محل صرفه يگريپس از د

 يرشـ  ي،چكش يرآالتاستحمام، ش يمخصوص برا يها حوزه آب استفاده از سر دوش يفن كارشناسان
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 يسسـرو  هـاي  يفوندرون س يكيپالست يخال يقرار دادن بطر يكي،ترونچشم الك يآالت خودكار دارا

كولرهـا جهـت    يبان بر رو يهكم مصرف، نصب سا يسلولوز يآب ياستفاده از انواع كولرها ي،بهداشت

 يشهر يدنيبا آب آشام يلها و اتومب محوطه يلوت،پ ينگ،پارك يآب، عدم شستشو يراز تبخ يريجلوگ

  .دانند يمؤثر در كاهش مصرف آب م يارسساده و ب يرا از راهكارها

مجاز  يرمتر مكعب آب در كشور ساالنه به صورت غ يليونم 300و  يلياردبه اعالم مسؤوالن هفت م بنا

 يـن هزار حلقه اسـت از ا  808كشور را  يها است، تعداد چاه يادز ياربس يزانم ينكه ا شود يمصرف م

 قتسـر  ينرا از دل زمـ  يـات ح يـه فـر شـدند و ما  مجـاز ح  يرهزار حلقه چاه به صورت غ 303تعداد 

  .كنند يم

ـ  يها اما برداشت شود يمتر مكعب آب به صورت مجاز مصرف م يلياردم 49 اكنون از حـد   يشمجاز ب

 يهـا  برداشـت  يجلـو  يداست كه با يكشور در معرض خطر جد ينيزم يرز يها اكنون آبخوان. است

  .گرفته شود يهرو يب

ندارند،  ياديمتر هستند و برداشت آب ز 20 يرز يرمجازهزار حلقه چاه غ 320هزار حلقه چاه از  220

داده و  ييـر را تغ يرمجازغ يها روش برخورد با چاه يددارند و با ييهزار حلقه چاه برداشت باال 97اما 

  .شوند تكليف يينها تع چاه ينا

 يليـارد م 50مام آنها ت يشكه گنجا دهد يمخازن سدها در كشور نشان م يتظرف يها به گزارش نگاهي

  .رود يهم باال م يتاحداث شود، ظرف يدمترمكعب است و هرچه سد جد

 يـن ا يـد تنها به بخش شرب توجه كـرد بلكـه با   يددانست كه در مصرف نبا يدبا ييجو بحث صرفه در

مصرف آب در بخش شرب هفت درصد اسـت   يزانگرفته شود، م يهم جد يمهم در بخش كشاورز

در  ييجو بخش و صرفه ينبه ا يدبا ينبنابرا يده،درصد رس 90به  يبخش كشاورز در ينكه ا يدر حال

  .كرد يشتريآن توجه ب
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 يبارنـدگ  يكسـال بـا   يكسـر  يزانم يندارند، ا يمترمكعب كسر يلياردم 130كشور  يمخازن آب اكنون

د كمبود مواجه بوده، كارشناسان معتقدن يسال با خشكسال 10كشورمان حدود  يرانخواهد شد ز ينتأم

و  يسـت كشـور فقـط مخـتص فصـول گـرم ن      يخـط قرمـز حجـم آب پشـت سـدها      يآب و به نوع

  .در دستور كار مردم باشد يدگرم با يها ماه يطول سال و حت امدر تم ييجو صرفه

كشور به همـراه داشـت، امـا بـه      يآب برا يمتر مكعب ورود يلياردم 76گذشته  يها ماه هاي بارندگي

مترمكعـب آب   يلياردم 50 تواند ينشد، اكنون مخازن سدها م يساز يرهذخ يزانم ينمتعدد همه ا يلدال

  .ودش ينگه داشته م يخال ياحتمال هاي يالبس يدرصد آن برا 20 يزانم يننگه دارند كه از ا

ـ   يرغ يآب و هوا تا حدود يتبلند مدت وضع ينيب يشبنا به نظر محققان، پ  بينـي  يشممكن اسـت و پ

  .دهد يروز زودتر جواب م 10آب و هوا  يتوضع

درصـد   75اكنـون بـه    يـزان م يـن داشتند كـه ا  يناندرصد روستاها آب قابل اطم 12انقالب،  يابتدا در

تعـداد   يد،رسـ  خانـه  يهتصـف  142تعداد به  ينآب وجود داشت كه ا خانه يهتصف 27حدود  يزو ن يدهرس

  .يدخانه رس يهتصف 221آنها به  عدد يراخ يفاضالب چهار مجموعه بود كه در روزها هاي خانه يهتصف

چهار  تواند يمترمكعب است كه م يليونم 400و  يلياردآب شرب در شهرها و روستاها هفت م مصرف

 شود يم يدپساب تول يليونم 200و  يلياردم يكپساب داشته باشد، در حال حاضر حدود  يمو ن يلياردم

 وسـعه و مقرر شده در طول برنامه ششـم ت به صنعت واگذار شود  يزانم يناست كه ا ينكه تالش بر ا

  .متر مكعب برسد يليونم 200و  يلياردم 2به  يديپساب تول يزانم

ـ    يليونم 35بودند و  يشهر در تنش آب 336سال قبل،  در مواجـه شـدند كـه امسـال      ينفر بـا تـنش آب

ـ    100صورت گرفته حدود  هايي يبارندگ اسـاس تعـداد    يـن خـارج شـدند و بـر ا    يشـهر از تـنش آب

 يـن كرد، در ا يدانفر كاهش پ يليونم 28 يتشهر با جمع 233بودند به  يردرگ يكه با تنش آب ييشهرها

مقابله با  يآن برا يورو يليونم 50كه  يافته يصبه روستاها تخص يآبرسان يبرا يورو يليونم 100 اراست
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  .در نظر گرفته شده است يتنش آب

ـ  يشترحفاظت هرچه ب يبرا يراخ يها الها از نكات مهم در س سدها و رودخانه اليروبي و  ياز منابع آب

 يدرصـد از اعتبـار   12 ياساس در سه سال گذشته به طور كل يناز هدررفت بوده و بر هم يريجلوگ

  .داده شده است يصامر در نظر گرفته شده تخص ينا يكه برا

بهـره   يشافـزا  يبـرا  يضرور يامر يزن يهقوه قضائ يتها از متجاوزان با حما رودخانه يمحر پاكسازي

وسـاز   آن سـاخت  يكـرد و بـر مبنـا    يفتعر يدها را با رودخانه يماساس كه حر ينآب است بر ا يور

  .انجام داد

بـا عنـوان    يزگـردي اسـتان اصـفهان م   ياسـالم  يجمهـور  يموضوع آب، خبرگزار يتتوجه به اهم با

 يمعاون بهره بردار يصر اكبررا با حضور نا "ينهو مصرف به يرانا يحفاظت از منابع آب يراهكارها"

آب  يگـروه مهندسـ   يعلمـ  يـأت عضو ه يگوهر يرضاعل يدشركت آب و فاضالب استان اصفهان، س

 يحفاظـت و بهـره بـردار    يرمـد  يربـاقري م يمهـد  يداصفهان، س يدانشگاه صنعت شاورزيدانشكده ك

اصـفهان و   يا هشركت آب منطق يزيگروه برنامه ر يسرئ ييرضا يناصفهان، افش يا شركت آب منطقه

  .شركت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار كرد يروابط عموم يرطبا مد ياكبر بن يدس

  

  يما نگرفته ياست كه جد يمصرف موضوع مديريت

 يرنـا ا يزگـرد اصـفهان در م  يدانشگاه صـنعت  يآب دانشكده كشاورز يگروه مهندس يعلم يأته عضو

 يهـا  سـال  يـل دل ينتوجه نكردند و به هم يليخ يع آبگذشته به حفظ مناب يها در سال يرانيانا: گفت

  .يما شده يمسائل خشكسال يردرگ يراخ

: اضـافه كـرد   يسـت، ن يحبه مسـائل صـح   ينانهب و خوش ينانهنگاه بدب ينكها يانبا ب يگوهر يرضاعل سيد

 مدت و روزمـره و نـه كـالن نگـاه     دراز مدت باعث شده كه همواره كوتاه يريتمتأسفانه نبود نگاه مد
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  .به وجود آمده است يو استان ياز مشكالت حوزه مل ياريبس يلدل ينو به هم يمكن

متـر مكعـب آب    يليـارد م 130سـرانه  : در كشور اشاره كرد و گفـت  يمنابع آب يربه كاهش چشمگ وي

و مصـرف،   يريتروند سو مـد  ينمتر مكعب شده است و با ا يلياردم 100در كشور االن  يرپذ يدتجد

  .خواهد شد يزكمتر ن يحت يزانم ينا

و االن كه  يافتكاهش  يراخ يها كشورمان به مرور زمان و در سال يمنابع آب: استاد دانشگاه افزود اين

و هـم اكنـون تـا     يـم منطقه خشـك قـرار دار   يككه در  ايم يدهباور رس ينهم شده است به ا يرالبته د

  .دكم قرار دار يها ارشدر منطقه خشك و با ب يرانباور به وجود آمده كه ا ينا يحدود

  

  در حال از دست رفتن است يراندر ا يانداز آب پس

 يهـا  و آب يـريم شـخص در نظـر بگ   يـك آب را اگر حقوق ماهانه  يموجود: گفت يبا ذكر مثال وي

بلكـه   يـم ا ها نه تنها حقوق ماهانه خود را مصـرف كـرده   سال يما ط يم،كن يرا پس انداز تلق يرزمينيز

 مـدت امر مشكالت كوتاه مـدت و دراز   ينكه ا يما از دست داده ياديد را تا حد زپس انداز خو يزانم

  .ما خواهد داشت يبرا

 يو مشكالت و معضالت در دوران طـوالن  دهد يبحران در كوتاه مدت رخ م: خاطرنشان كرد گوهري

آنهـا را   يريتبـا مـد   يدكه با يمقرار دار يما امروز در معضالت و مشكالت آب آيد، يبه وجود م يمدت

 وشـده   يـر د يگـر آن زمـان د  يـرا ز ينـيم، خـود نب  يبحران را فـرارو  يتا بدتر نشوند و روز يمحل كن

  .عملكردها جواب نخواهد داد

رود چند دهـه قبـل در    يندهسد زا: خاطرنشان كرد يمنابع آب يتاز وضع يگرد يمثال يانمحقق با ب اين

ـ   يـك به عنوان  احداث شد اما اكنون يالبكنترل س يبرا يسزمان تأس مـورد اسـتفاده قـرار     يمنبـع آب

بـه منطقـه چقـدر     يها و ورود منابع آب بارش يزانكه از آن زمان تاكنون م دهد ينشان م ينو ا گيرد يم
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  .كرده است يداكاهش پ

  

  در آب اي يشهر يمشكل يني،سرزم يشآما نبود

را  هـا  يتاز ظرف ياريبس ينيمسرز يشنبود آما ينكها ياناصفهان با ب يدانشگاه صنعت يعلم يأته عضو

متعـدد و متنـوع    يهـا  انجـام شـود و مقولـه    يـد با يـران در ا ينيسرزم يشآما ينا: گفت برد يم يناز ب

  .را بسنجد يكديگرها با  حوزه ينو ارتباطات ا يردرا در بربگ يرهو غ ياجتماع ي،اقتصاد

 يهـا  بلكه زمان يمه گذشته نگاه كنب يدفقط نبا: كرد يحتصر ياصول يزير برنامه يتبا اشاره به اهم وي

توسـعه و رشـد در    يشـنياز به طور قطع آب پ يريم،درس و تجربه در نظر بگ يكبه عنوان  يدقبل را با

  .هر چه زودتر انجام داد يدرا با يراندر منطقه مركز ا يانتقال آب يها خواهد بود و طرح يزحوضه آبر

در دستور كـار   يدتقاضا با يريتمد: اند و ادامه دادرا اشتباه خو يعرضه محور يكردپژوهشگر، رو اين

حفظ شـود بلكـه    يكرد كه نه تنها منابع آب يجادتوازن ا يكتا بتوان در مصرف و در عرضه،  يردقرار گ

  .يردمورد استفاده قرار گ يندگانآ يبرا

فقـط   يدو نبا يردها شكل گ دستگاه يتمام ينب ييافزا هم يكبا  يدتقاضا با يريتمد: كرد يدتاك گوهري

  .مسئله دانست ينو مسؤول ا يربا آب را درگ يمتول ينهادها يگرو د يا آب منطقه

خشـك قـرار    يمهدر منطقه خشك و ن ينكهمتأسفانه باور به ا: اصفهان اضافه كرد يدانشگاه صنعت استاد

  .يستما متناسب ن يمصارف به منابع آب يلدل ينوجود ندارد و به هم يمدار

ـ   يجهنت ينبه ا يدمنطقه با يكخود مردم : دادامه دا گوهري اسـت   يضـرور  يبرسند كه حفظ منـابع آب

است كـه   يمنطق يابرسند كه آ يجهنت ينبه ا يدبا شود يمثال ساكنان منطقه كه در آن كشت برنج م يبرا

  .يمكشت كن يمحصول ينرو است چن روبه يمنطقه كه با خشكسال يندر ا

خـود  : وجود داشته باشـد، اظهارداشـت   ييها موضوع ينچن يبرا يدنبااهرم فشار  ينكهبا اشاره به ا وي
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تا بتـوان   يرندآن به كار گ يحو در مصارف صح يشوند كه آب را به درست يبترغ يدمردم و ساكنان با

  .را از آن داشت يبهره ور ينبهتر

باشـند،   يمسه يآببا كم  يدر سازگار يدجامعه با يك يها بخش يتمام ينكها ياناستاد دانشگاه با ب اين

 يو سازگار ينهدر موضوع مصرف به يدسبز با يو فضا يدنيصنعت آشام ي،كشاورز يها بخش: گفت

  .شوند يمسه يبا خشكسال

تنهـا  : سـبد گذاشـت خـاطر نشـان كـرد      يـك در  يـد هـا را نبا  با اشاره به اصطالح همه تخم مـرغ  وي

جهات  يتمام يدبلكه ما با يستخگو نمسائل پاس يگرتنها موضوع گران كردن آب و د يا يساز فرهنگ

بـه صـورت همـه     يو سـاختار  يرا در كنار مسائل فنـ  يو آموزش و فرهنگ ساز ينيمبب يكديگررا با 

  .يمگرانه و توأم لحاظ كن بهجان

در  يسـرانه مصـرف خـانگ    ينكـه ا ياناصفهان با ب يدانشگاه صنعت يگروه آب دانشكده كشاورز استاد

از متوسـط   هـا  يسـاز  با وجود تمام فرهنـگ : هر نفر است گفت يروز برا در شبانه 140تا  135جهان 

ـ  يو اراده عمـوم  يهمـت جمعـ   يك يازمندن يبه متوسط جهان يدنو رس يمعقب هست يكشور  يندر ب

  .مردم و مسؤوالن است يتمام

 و نه كامل در كشـور  يبه صورت جزئ يمنابع آب يكپارچه يريتهم اكنون مد ينكهبا اشاره به ا يگوهر

اند و به همبست آب، غذا  پا را فراتر گذاشته يجهان حت يشرفتهپ يكشورها: اضافه كرد شود، يلحاظ م

  .كنند يدر سطح جهان اشاره م يو انرژ

ـ  يدكه با كند يمطرح م يهمبست آب، غذا و انرژ: ادامه داد وي و اسـتفاده از آب،   يـع چرخـه توز  ينب

كـرد كـه    يجـاد ا يو عقالن يارتباط منطق يك يانرژمصرف  ينو همچن يو كشاورز ييمواد غذا يدتول

 يرو نفـي م يرچرخه به كار خود ادامه دهند و تأث يندچار مشكل نشوند، همه آنها بتوانند در ا يچيكه

  .هم نگذارند
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مثـال   يبـرا : ها اظهارداشـت  بخش يدر تمام يبا كم آب يسازگار يتاستاد دانشگاه با اشاره به اهم اين

  .شود يتموضوع رعا ينا يزسبز ن يدر فضا يدبا

 يـد با شـود  يمصرف كه در اصفهان انجام مـ  يريتو مد يو فرهنگ يريتيمد يكرد كه كارها يدتاك وي

 يموضـوع آب را جـد   يـد كـه با  يننـد مسؤوالن و هموطنان بب يگردر كل كشور مطرح شود تا د يشترب

را در دسـتور كـار قـرار     نهيكنند و مصرف به يريتالگو در مصرف آب مد يكو با استفاده از  يرندبگ

  .است يرو فراگ يكشور يا بلكه مقوله يمقوله استان يكآب نه تنها  يراز دهند

انتقال آب اشاره كرد و ادامـه   يها عموم درباره طرح يردرست و فراگ يآگاه ساز يتمحقق به اهم اين

بلكـه   يـرد د استفاده قرار گمور يكديگرمقابله با  يبرا يدمختلف نبا يها و نهادها در سازمان يانرژ: داد

  .صرف شود ييهدف مشترك و هم افزا يكدر جهت  يدبا

كننـد،   يهمكـار  يو دانشگاه يعلم يبا نهادها يدبا يو متول يفن ينهادها ينكها يانپژوهشگر با ب اين

مرتبط با آب وجود  يها هستند كه در ادارات كل و سازمان ييها داده يازمنداز محققان ن ياريبس: افزود

 يقـات و تحق كـرد  يمترسـ  يو نقشـه راه علمـ   يخط مشـ  يك توان يدارد و با استفاده از آنهاست كه م

خـود بـا    يهمكـار  يشـي كـه بـا افزا   خـواهيم  يمـ  يـان از متول ينمشخص در مورد آب انجام داد بنابرا

  .تعامل و تبادل نظر را فراهم كنند ينهو پژوهشگران زم ياندانشگاه

ـ  بـا كـم   يبه ضرورت سـازگار  وي  يـدات تول: اشـاره كـرد و اظهارداشـت    يدر بخـش كشـاورز   يآب

در دسـتور كـار    يدبا يا منطقه هاي يمبر اقل يمبتن يكشاورز ينهوشمند و همچن هاي ياريآب ي،ا گلخانه

  .يردقرار گ

  

  آب ينهمناسب در موضوع مصرف به ييالگو اصفهان

 يسرانه متوسط مصرف آب برا نكهيا يانشركت آب و فاضالب استان اصفهان با ب يبهره بردار معاون
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 يـه بـر ثان  يتـر ل 149در استان اصفهان حـدود   يزانم ينا: است، گفت يترل 157روز  يك يهر نفر در ط

  .تازنديشآب در كشور مشاركت جو و پ ينهدر مصرف به ها يمعنا كه اصفهان ينشد به ا يرياندازه گ

 يكه فرهنگ سـاز  دهد ياست و نشان م يقبولعدد قابل  ينا: اظهارداشت يرناا يزگرددر م يناصر اكبر

در  يـد موضـوع با  ينجواب داده و ا يآب در استان اصفهان به خوب ينهدر مصرف به يژهو يداتو تمه

كـرد و در مصـرف    ييدر مصرف آب صـرفه جـو   يدكه با يرندو همگان بپذ يابد يتسر يزكل كشور ن

  .يدآن كوش بهينه

از  يريجلـوگ  يـت اهم: كـرد  يحتصـر  كنـد  يكشور را حفظ مـ  يكه منابع آب ييها با اشاره به روش وي

درصـد   30.5حـدود   86در استان اصفهان در سال  يست،ن يدهپوش يدر شبكه بر كس) پرت(هدررفت 

 يهـا  روش يدر حـال حاضـر بـا اجـرا     يـزان م يناما ا شد يپرت م يهدر ثان يترل 700شبكه آب معادل 

  .كمتر شده است ياربس يمهندس

حفـظ آب اشـاره كـرد و     يبـرا  يگرد يخطوط شبكه به عنوان راهكار يراتتعم يتاهم آبفا به معاون

انجام شده كـه توانسـته آب هـدر رفتـه را بـه       يراتمورد تعم 200بالغ بر  يراخ يها در سال: ادامه داد

و اسـتان اصـفهان    دهند يكنترل اجازه هدر رفت آب را نم يها سامانه ينبازگرداند همچن يدچرخه تول

  .است يشتازها پ استان يگرد يندر ب ينهزم نيدر ا

 يـك : كـرد  يحاستان وجود دارد تصـر  يدر شهرها و روستاها يانشعاب شهر 139 ينكها يانبا ب اكبري

  .دهد يم يلدر استان سهم آب هر شهر را تحو يخطوط اصل يلومترك 260هزار و 

به منـاطق مختلـف را    يليآب تحو نيزام تواند يم يشپا يها و سامانه يخطوط كنترل ينكها يانبا ب وي

 يانو حساب شده راهگشا باشد، ب يو مصرف منطق يعتوز يريتكند و در راه مد يريو اندازه گ يشپا

  .شده است قامر محق ينكند و خوشبختانه ا ياريعادالنه  يعما را در توز تواند يموضوع م ينا: كرد

تلـه   يستگاها 111: خواند و گفت يدرا مف يله مترت هاي يستگاها ياستان اصفهان راه انداز يآبفا معاون
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حجم و فشار آب  يزانگونه كه م ينبد كند يآب شبكه را رصد و كنترل م يزانم يو احجام سنج يمتر

و شـهر   دشهر طور كامل آب داشته باشـ  يككه  يستطور ن ينبه صورت عادالنه در نوسان است و ا

  .بماند ياتح يهبهره از ما يب يگرد

تـا   يمبـه شـبكه آب اصـفهان اضـافه كـرد      ياصـل  يرخانهش 16 يراخ يها در سال: شان كردخاطرن وي

  .انجام شود يآب به طور عادالنه و بهتر يبند يمو تقس يريتحفاظت، مد

متـر مكعـب بـر     12 يخعليهمان باباشـ  ياخانه آب اصفهان  يهتصف: آبفا اضافه كرد يبهره بردار معاون

شده امـا هـم اكنـون     يطراح يكمتر يتظرف يهاگرچه بر پا يتونل انتقال كند و يهتصف تواند يرا م يهثان

لنجان و  هاي ستانمترمكعب آن پس از شهر 10را انتقال دهد كه  يهمتر مكعب بر ثان 12و  11 تواند يم

  .گيرد يشرب مورد استفاده قرار م يبرا يمباركه برا

 يـه بـر ثان  يتـر ل 200هزار و  4فلمن بالغ بر  يها چاه يتقبالً ظرف: ادامه داد يرناا يزگرددر م ياكبر ناصر

هـم مقـدار    يمحل يها چاه يكه حت يكرد به طور يداكاهش پ يزانم ينكم ا كم 90بود اما پس از سال 

  .كنند يقتزر يدر شبكه شهر توانند يرا م يكم ياربس

بـه آب و   86از سـال   يـد اصـفهان با  يسـامانه دوم آبرسـان  : استان اصفهان افزود يشركت آبفا معاون

عمر خط انتقال آب شرب به اصفهان همان سال  يانپا يراز شد يداده م يلفاضالب استان اصفهان تحو

  .بود اما از آن زمان تاكنون با وجود مشكالت فراوان سامانه دوم وارد چرخه نشده است

ردنـد و  ك يحـال مـردم همراهـ    يـن بدتر از سال قبل آن بـود امـا بـا ا    91سال : خاطرنشان كرد اكبري

  .ها پشت سر گذاشته شد بحران

خاطرنشـان   گذرد يخانه اصفهان م يهها از عمر احداث تونل انتقال آب از تصف سال ينكها يانبا ب اكبري

سـامانه دوم هـر چـه     طلبـد  يمـ  ينبنـابرا  يدهتونل را ند ينداخل ا يسال است كه كس 30حدود : كرد

 صـورت آب بـه   يـع انتقـال و توز  يترفته و وضعگ يخطرات احتمال يشود تا جلو يزودتر راه انداز
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  .يردانجام گ يبهتر يفيتعادالنه و با ك

 يهـر نفـر در طـ    يسرانه متوسط مصرف آب برا ينكها يانحفاظت آب و فاضالب اصفهان با ب معاون

شـد   يـري اندازه گ يهبر ثان يترل 149در استان اصفهان حدود  يزانم ينا: است، گفت يترل 157روز  يك

  .يشتازندآب در كشور مشاركت جو و پ ينهدر مصرف به ها يمعنا كه اصفهان ينبه ا

در مصـرف   يـژه و يـدات و تمه يكه فرهنگ ساز دهد ياست و نشان م يعدد قابل قبول ينا: گفت وي

و  يابـد  يتسـر  يـز در كل كشور ن يدموضوع با ينجواب داده و ا يآب در استان اصفهان به خوب ينهبه

  .يدآن كوش ينهكرد و در مصرف به ييدر مصرف آب صرفه جو يدكه با يرندهمگان بپذ

 توانـد  يمصرف توسط خود ما و توجه به آن م يگفته معاون آب و فاضالب استان اصفهان، بازنگر به

  .مردم دور كند يفشار مضاعف را از رو يندهآ يها در سال

و هـر درجـه    شـود  يمصـرف مـ   يـه متر مكعب بر ثان 12درجه حدود  33 يتا دما: كرد يحتصر اكبري

كه از سـامانه آب اصـفهان    ييروستا 300هزار و  56 يآب يازپنج درصد به ن رود يكه باالتر م يگرادسانت

درجـه   35 يدهم و بـرا  12.6 يگراددرجه سانت 34 يمعنا كه برا ينبه ا شود يافزوده م كنند ياستفاده م

روزهـا شـهرمان    يـن كـه ا  يگرادانتدرجه س 41 يدما يو برا شود يدهم آب مصرف م 13.2 يگرادسانت

اوقات  يافت فشار و قطع آب در برخ ينبنابرا يمتا چهار متر مكعب آب كمبود دار 3.5 كند يتجربه م

  .دهد يرخ م

و شـركت آب و فاضـالب اسـتان اصـفهان      يـرو خط قرمز وزارت ن يفيتو ك بندي يرهج: ادامه داد وي

بـه   يليتحو ياتح يهما يفيتگاه از ك يچاما ه ابديممكن است فشار آب كاهش  ينكهاست و با وجود ا

  .شود يمردم كاسته نم

متنـاوب بـه دستشـان     يفيتو با ك يكه آب به صورت مقطع پذيرند ينم يچگاهمردم ه ينكها يانبا ب وي

 يفيـت در آب بـا ك  ينشركت آب و فاضالب قرار دارد بنـابرا  يموضوع جزو خط مش ينا: برسد گفت
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  .رخ نخواهد داد يتاهكو يچبه مردم ه يليتحو

مصرف، اسـتفاده از   يريتمصرف در استان اصفهان، مد يزاندر م: شركت آب و فاضالب افزود معاون

 يـم دار يـار را در اخت يكشـور  يـك دست به  يناز ا ياز هدر رفت شبكه و در موارد يريپساب جلوگ

  يروگاهو ن يميروشپت يشگاههفته مانند فوالد مباركه پاال ينبزرگ ا يعاز صنا ياريبس ينهمچن

شـهر و اسـتفاده از آن در    9گـرفتن پسـاب    يفوالد مباركـه بـرا   يگذار يهآبفا با اشاره به سرما معاون

بـه چرخـه اضـافه شـود      توانـد  يمـ  يهبر ثان يترل 170طرح  ينا يبا اجرا: خاطرنشان كرد يدچرخه تول

و نجـف آبـاد را    مانشـهر يفوالدشـهر ا  يكه بسته است پساب شـهرها  يآهن با قرارداد ذوب ينهمچن

  .رود بكاهد يندهتا از مصرف آب خود از زا گيرد يم يلتحو

قابل استفاده كـرد كـه بـه     يزن يكشاورز يپساب را برا توان يم يهتصف يريتكرد كه با مد يدتاك اكبري

  .باشد يندهآ يبرا يراهكار يدطور حتم با

كه  يمناطق يمصرف در تمام يريتداز هدر رفت آب و م يريجلوگ يها روش يريبه لزوم بكارگ وي

گونـه درسـت    يـن ا: كـرد و گفـت   يـد تاك كنند يحوضه استفاده م ينرود هستند و از ا يندهدر جوار زا

اسـتان،   يگـر باشـد امـا د   يشتازپ ينهمصرف به ينو همچن يريتمد يها كه فقط اصفهان در طرح يستن

  .موضوع ببندند ينا يخود را بر رو مچش

 يضـرور  يامر يهزار نفر 200و  يليونم 4 يتآب شرب جمع يبرا يگزينجا ينمتأ ينكها يانبا ب وي

كـه از لحـاظ    يسـامان دوم آبرسـان   يدر استان اصفهان اجرا يتاولو ترين ياصل: است خاطرنشان كرد

  .دارد يتاهم ياربس يزن يپدافند

  

  يرمجازندغ يرانآب ا يها درصد از چاه 40

 يرزمينـي از منـابع آب ز  ياصفهان با اشاره به آمـار  يا طقهشركت آب من يحفاظت و بهره بردار مدير
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تـا   800هزار حلقه بوده است امـا هـم اكنـون     60، 57و مجاز در سال  يرمجازغ يها تعداد چاه: گفت

  .مجاز هستند يردرصد از آنها غ 40هزار حلقه چاه در كشور وجود دارد كه  900

و به صدا در آمـدن زنـگ    يراخ يها در سال زمينييرز يها برداشت از آب: افزود يرباقريم يمهد سيد

طـرح   15مشتمل بر  يرزمينيآب ز يها سفره يرا بر آن داشت كه طرح تعادل بخش يروخطر، وزارت ن

ن يحـوزه زمـ   يطرح بـرا  يك يرو،وزارت ن يطرح برا 13را در دستور كار قرار دهد كه بر اساس آن 

شامل مسدود كـردن   ييها تعداد طرح ينه از اشد ك يفتعر يجهاد كشاورز يطرح برا يكو  يشناس

ـ   تعادل در مصـرف چـاه   ينمجاز و همچن يها چاه ينصب كنتور بر رو يرمجاز،غ يها چاه از  يشهـا ب

  .دارد يتاهم يرينسا

 يجـاد ماننـد فرونشسـت ا   يها خطـرات جـد   دشت يبرا يرزمينيز يها كم شدن آب ينكها يانبا ب وي

دشـت   18تعـداد هشـت آزاد،    يـن كه از ا يمدشت هست 35 يهان متولدر استان اصف: ادامه داد كند، يم

  .هستند يدشت به صورت بحران 9ممنوعه و 

متـر مكعـب    يليـارد م 3.7چاه مجاز وجود دارد كه  400هزار و 43در استان اصفهان  يرمد ينگفته ا به

 يـر چـاه غ  800هـزار و   16در منطقـه   ينهمچنـ  كشند، يم يرونب ينسال از دل زم يكآب را در طول 

مترمكعب آب را بـه   يليونم 432حلقه از آنها فعال است و ساالنه  500هزار و  9مجاز وجود دارد كه 

  .كند يمجاز برداشت م يرصورت غ

متـر   يليونم 602حدود  يرسطحيز يها ساالنه آب يحجم كسر: شركت منطقه اصفهان ادامه داد مدير

وجود داشته است بـه   يندر ا يمترمكعب كسر ارديليم 12سال گذشته بالغ بر  20 يمكعب است و ط

بـه صـورت مـازاد     يرزمينـي ز يهـا  رود از آب ينـده سـد زا  يبرابر حجم كلـ  9به  يكمعنا كه نزد ينا

  .بغرنج است يارموضوع بس ينو ا يما كرده اشتبرد
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  يرسطحيز يها متر آب يسانت 38رفتن  پايين

موضـوع بـه    يـن ا: رفته است، گفت يينپا متر يسانت 38 يرزمينيز يها سطح آب ينكها يانبا ب ميرباقري

 يو تعـادل بخشـ   يـا اح يـد با ينو خطرناك است بنابرا يجد ياركه بس شود يمنجر م ينفرونشست زم

ـ  يهمكار يازمندموضوع ن ينو ا يمنگاه كن يرا به صورت جد يرزمينيز يها آب ـ  يدسـتگاه  ينب  هو ب

  .است يدستگاه قضائ يو همراه يشترمشاركت ب يژهو

سـه   يمسـدود شـده و بـر رو    يرمجازدر استان پنج هزار چاه غ يردر هشت سال اخ: كرد يحتصر وي

  .چاه كنتور آب و برق هوشمند نصب شده است 896هزار و 

موتور  781مدت  يندر ا ينهمچن: اصفهان ادامه داد يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار مدير

  .شده است يفتوق يزمجاز ن يرغ دستگاه 300هزار و  2نصب شده و  يحجم

 يـزان شـده تـا م   يلتعـد  يـز ن يپروانـه چـاه كشـاورز    700هـزار و   10مدت  يندر ا يرباقريگفته م به

مترمكعـب آب   يليـون م 84مـدت   يـن در ا يآنها اعمال شود، به طـور كلـ   يبر رو يواقع يبردار بهره

 يـز ن يرمجـاز چـاه غ  800 يننصـب و همچنـ   يكنتور حجمـ  800شده و قرار است امسال  ييجو صرفه

  .اصالح خواهد شد يزن يهزار پروانه چاه كشاورز 10 ينهمچن ،مسدود شود

: گفـت  يمرو به رو هسـت  ياديز يارمجاز با موانع بس يرغ يها مسدود كردن چاه يبرا ينكهبا ا ميرباقري

نهـا  از مسـدود كـردن آ   يريجلـوگ  يبـرا  نامنـد  يمـ  يرمجـاز غ يها چاه ينكه خود را صاحب ا يافراد

 رتبـاط ا يـز مجلـس و ائمـه جمعـه ن    ينـدگان با فرماندار، نما يموضوع حت ينا يو برا كنند يمقاومت م

  .يمتا بلكه ما با آنها با مماشات رفتار كن كنند يبرقرار م

 11حجم آب در كل كشور، در برنامه ششم توسـعه   يمترمكعب يلياردم 130جبران  يبرا: ادامه داد وي

  .متر مكعب است يلياردر گرفته شده و سهم استان اصفهان سه ممترمكعب در نظ يلياردم

قـبالً  : كرد ياننصب كنترل هوشمند وجود دارد، ب يكه برا يبا اشاره به مشكالت يا آب منطقه يرمد اين
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 يليـون م 50تـا   40 يمـت و پس از آن با ق شد يم يعكشاورزان توز يندر ب يگانكنتور به صورت را ينا

از آنهـا   يـك هـر   يدخر ها يمتق يشافزا يلاما هم اكنون به دل گرفت يقرار م يانضمتقا ياردر اخت يالر

را  يـد و و خر آيـد  يكشـاورزان مـ   يبر رو يفشار يندر بر دارد بنابرا ينههز يالر يليونم 150تا  140

  .رود يم يشپ يطرح با كند يجهدر نت كند يآنها مشكل م يبرا

 يگذشـته بـرا   يهـا  در سـال : اصفهان اظهارداشـت  يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار مدير

همـت كـالن در سـطح     يـك كـه بـا    يمبـدان  يداما با يما غفلت كرده ينيسرزم يشطرح آما يك ياجرا

  .چه بخش منطقه انجام شود يچه در بخش مل ينيسرزم يشآما يك يدبا يتيحاكم

ربرد ارائـه عملكردهـا برگـزار    صورت محكمه با كا كه به يو جلسات ياستان ي،نگاه بخش: كرد يانب وي

نگـاه هـم    يـد و مـدت مصـرف با   يحفاظت از منابع آب ينخواهد برد و در راستا ييراه به جا شود يم

نظـاره گـر    ممـرد  يراز يم،را مدنظر قرار ده يباور عموم يك يجادو ا يمداشته باش ييراستا و هم ييافزا

حـل مشـكالت    يبـرا  يراهكـار  تواند يا نمه دستگاه ينب يعنوان تضادها يچما هستند و به ه يكارها

  .باشد

افراد  ينشده ب ينهنهاد يتتر و با احساس مسئول مسئوالنه يدبا د يدآب با ينهمصرف به: افزود ميرباقري

ـ    يهـا  ها و سازمان از تشكل يدبا ينهزم ينو در ا يابدگسترش  از گذشـته بهـره بـرد،     يشمـردم نهـاد ب

بـه   يـد نبا سـت، ا ياتيو ح يضرور يو محققان امر ياندانشگاه ياتاستفاده از دانش و تجرب ينهمچن

  .به وجود آورد يدرا نبا ياستان ينب هاي يريداشت و درگ يستيموضوع نگاه پوپول ينا

سـاز خوانـد و    غلط به مردم را مشكل يها اصفهان ارائه اطالعات و آدرس يا حفاظت آب منطقه مدير

  .آب اظهارنظر كنند يانو آبفا به عنوان متول يا آب منطقه و،يروزارت ن يدراستا با يندر ا: ادامه داد

در دستور كـار قـرار داشـته     يدبا يكنترل و نظارت كاف يجادپاسخگو بودن، ا: خاطرنشان كرد ميرباقري

 يدر كـل كشـور دسترسـ    توانـد  يمـ  يمد نظر قرار داد كه حفاظت از منابع آب يدنكته را با ينباشد و ا
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  .دارد راهرا به هم يندگانما و آ يتامن يرا فراهم كند و در نگاه كل اتيح يهما ينهمگان به ا

  

  است يراجتناب ناپذ يبا كم آب سازگاري

ـ  : گفـت  يزگـرد م يناصفهان در ا يا شركت آب شركت منطقه يزيگروه برنامه ر رئيس  يمشـكالت آب

  .ه وفق داده بودندمسئل ينخود را با ا يرانيانا يشتر،ها و ب ها در كشور وجود داشته و دهه سال

مـردم بـا    ينبنـابرا  دهـد  يمـ  يلتشـك  يررا كـو  يـران حدود سه پنجم از منـاطق ا : افزود ييرضا افشين

 يـانگين كه همواره م يمبدان يدسازگار كردند، همه با يو كم بارش يخشك يطخود را با شرا ييها روش

  .تحدود نصف بوده اس يبا متوسط جهان يسهدر مقا يراندرازمدت ا يها بارش

انجام نشده و  يو عقالن ياز آب به صورت اصول يگذشته بهره بردار يها متأسفانه در سال: افزود وي

ـ  يكـره بـر پ  ينسهمگ يا امر ضربه ينو هم يما استخراج و هدررفت آب را داشته يشترب كشـور زده   يآب

  .است

نه تنها فقط در آب بلكه موضوع  ينمتأسفانه ا: اصفهان ادامه داد يا آب منطقه يزيگروه برنامه ر رئيس

 يعيو استفاده مازاد از منابع طب يانهمصرف گرا يكردموارد وجود داشته و رو يگردر خاك و جنگل و د

  .گيريم يهمواره وجود داشته است و از آن درس نم

ـ  يـادي به صورت ز يكه باعث شده منابع آب يلياز دال يكي: كرد يحتصر رضايي بـرود توسـعه    يناز ب

 يشنقاط باعث شده كه مصرف آب افزا يدر برخ ييا در زمان و مكان بوده، تمركز گراناموزون شهره

  .ندارند ياررا در اخت يتمام منابع آب يركند و متأسفانه نقاط مهاجرپذ يداپ

: خاطرنشان كرد دانند يكمتر قدرش را م يلدل ينو به هم يستن يآب واقع يمتق ينكهبا اشاره به ا وي

 ينداشـته باشـند از سـو    يآب توجـه چنـدان   ينهمصرف به يكه مردم برا شود يشده سبب م يادمورد 

آب وجـود   يكه برا يافراد جامعه در مورد معضالت يشود و تمام يدهبرچ يدبه آب با يتينگاه امن يگرد
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خود داشته باشد و رفتار خـود را   يدر زندگ يدرست يريگ يمبدانند تا بتوانند تصم يبه درست يدآمده با

  .دهند ييرتغ يخداداد يها و نعمت يعتبا طب

خود بهره بـردار و مصـرف    يسود نخستش برا يو حفاظت از منابع آب يدارآب پا ينتأم: ادامه داد وي

 يو به طور كل، سالمت و رفـاه در زنـدگ   يرزمينيآب ز يها سفره يباز تخر يريكننده است و جلوگ

  .خواهد داشت يمردم را در پ

 يـد با: آب اشاره كـرد و گفـت   ياصفهان به ضرورت حسابدار يا منطقهآب  يزيگروه برنامه ر رئيس

  .كرد يزير برنامه يآن به درست يمشخص باشد تا بتوان برا ياتح يهما يندخل و خرج ا

بـه   يو مصـرف  يدمنابع آب تول يدبا: كرد يدتاك يرانا يحفاظت از منابع آب يبرا ييبا ذكر راهكارها وي

سـامانه   يجـاد و پـس از آن ا  يـرد انجـام گ  يازن يآن دسته بند يدر پشود و  يريگ طور مشخص اندازه

  .است يضرور يكامل و جامع آن امر يرياندازه گ يآب برا يحسابدار

هوشـمند   هـاي  يسـتم س يمصرف، طراح يسنجش واقع يالزم برا يابزارها يجادا: اظهارداشت رضايي

به مصرف استاندارد در طـول   يبنديپا نيو همچن يدرومتريه يستگاها يري،گ و اندازه يگر كنترل يبرا

  .رود يكشور به شمار م يحفاظت از منابع آب يبرا ييها، راهكارها استان يتمام يسال از سو

مصـرف و   يريتمسـئله مـد   رود ينـده از نقاط كشور مانند باالدست زا يمتأسفانه در برخ: ادامه داد وي

بـه حوضـه    يآب انتقـال  ينصالح است، همچنا يازمندامر ن ينكه ا شود يگرفته نم يجد ينهمصرف به

  كند يم يجادرا ا يآب مشكالت يريتخود در مد ينو ا يسترود مشخص ن يندهزا يزآبر

: و نظـرات نادرسـت ادامـه داد    هـاي  يـدگاه اصـالح د  يتآب منطقه با اشاره به اهم يزيبرنامه ر رئيس

اما در اذهان  كند ياستفاده م رود ندهيمتر مكعب آب از زا يليونم 50استان اصفهان ساالنه حدود  يعصنا

با فوالد  يرنظ هايي ترود را شرك يندهو زا ياز منابع آب ياريكه بس شود يگونه عنوان م طور ينا يعموم

  .كنند يو ذوب آهن استفاده م
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  زند يم يساز آب را فرهنگ ينهاول در مصرف به حرف

در  يسـاز  آب و فرهنگ ينهمصرف به موضوع: استان اصفهان گفت يشركت آبفا يروابط عموم مدير

هـا   كشورها ما سـال  يرو بر خالف سا شود يدنبال م يسال است كه به طور جد 10آن حدود  يراستا

  .يمبرد يدر كشورمان پ ياتح يهما يتبعد به اهم

بلكـه   يآب نـه تنهـا موضـوع اقتصـاد     يحمصرف صـح  يريتموضوع مد: افزود يطبا و ياكبر بن سيد

 يهـا  رابطه ارتباط برقرار كـرد و آمـوزش   ينآحاد مردم در ا يبا تمام يداست و با يو فرهنگ ياجتماع

  .آنها ارائه داد يالزم را برا

 يبـا مـردم در راسـتا    يشـتر ارتبـاط ب  يمرجـع بـرا   يهـا  هـا و گـروه   بر ضرورت استفاده از رسانه وي

 توانـد  يراستا م يندر ا يو اجتماع يفرهنگ يابزارها: كرد و ادامه داد يدتاك ينهمصرف به يساز فرهنگ

  .راهگشا باشد ياربس

 ينگـرش در باورهـا را امـر    ييـر و تغ ييپاسخگو يساز شفاف ي،آبفا، اعتماد ساز يروابط عموم مدير

ـ   مـردم  يهـا  و تشـكل  يمردمـ  يها مشاركت يدراستا با يندر ا: كرد و ادامه داد يمهم تلق از  يشنهـاد ب

  .دهند ياريگذشته ما را 

درصـد از   90: انـد گفـت   همراه بـوده  ياراز آب بس ينهمردم اصفهان در استفاده به ينكها يانطبا با ب بني

  .مصرف قرار دارند يمشتركان استان اصفهان در الگو

 يگـر در د يـد اسـتفاده درسـت از آب با  : خوانـد و اظهارداشـت   يرا ضرور يدر سبك زندگ ييرتغ وي

  .يدبه وجود آ يزو صنعت ن يها مانند كشاورز حوزه

اسـت و مشـاركت بخـش     يضـرور  يارآب و اسـتفاده از پسـاب بسـ    يبازچرخـان : طبا ادامـه داد  يبن

بـر   موضوع زمان يساز كه فرهنگ يريمبپذ يدبا ينراهگشا باشد همچن تواند يراستا م يندر ا يخصوص
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  .انجام آن استفاده كرد يبرا ها يتاز تمام ظرف يداست اما با

دانست و خاطرنشان  ياتيح ياراصفهان را بس يمانه دوم آبرسانطرح سا يآبفا اجرا يروابط عموم مدير

هـر چـه زودتـر راه     يـد آب با يدارپا ينتأم ينو همچن يرعاملپدافند غ يتطرح به لحاظ اهم ينا: كرد

  .شود يانداز
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 - كـرج مثـل قـم    يخواهد شـد، هـوا   يفرنياكال ينويمثل سن برنارد 2050تهران در سال  يهوا

  22/04/1398 خبرگزاري تابناك مورخ

  

قـم   يهكرج شب يبغداد، هوا يهقم شب يهوا يفرنيا،كال ينويسن برنارد يهتهران شب ي، هوا2050سال  در

  .تاشكند خواهد بود يهوا يهشب يزتبر يو هوا

انجـام داده و بـا در    يسيشركت سوئ يكرا  يقتحق ين، ا يس يب يگزارش تابناك جوان به نقل از ب به

را  يتجمع يليونم يكاز  يشب يدارا يها به خصوص شهر ياشهر دن 520 يهوا ير،متغ 19نظر گرفتن 

  .كرده است يبررس

 يكـا، مـرز بـا آمر   يـك نزد يـك در شمال مكز الييكشهر مكز يهاصفهان شب يهوا يق،تحق يناساس ا بر

  .خواهد بود يكادر آمر ينيكسشهر ف يهكرمانشاه شب يپاكستان، هوا يتهكو يهمشهد شب يهوا

 ييـرات تغ المللـي  ينب ياته ينيب يش، از پ2050ها در سال  شهر ينا ييآب و هوا يطمحاسبه شرا براي

بـا اعمـال    بيني يشپ ينبر اساس ا. شده است استفاده -يسپار يمياقل يماناساس پ-) IPCC( يمياقل

 يسـت ه قـرن ب يمدما را در ن يشافزا توان يم يندهمناسب و كارامد در دوازده سال آ يمياقل هاي ياستس

  .نگه داشت ياز زمان انقالب صنعت يشتردرجه ب 1.5در حد  يكمو 

 ينها بهتـر  آن يقتحق ياننابربوده ب " ينانهب خوش" بيني يشپ ينچون ا گويند، يم يقتحق ينا پژوهشگران

  .دهد يممكن را نشان م يويسنار

آب و  يدشـد  ييـرات دسـتخوش تغ  2050در سـال   يـا دن يهـا  درصد شهر 77نشان داد كه  يبررس اين

  .كه در حال حاضر مشابهش وجود ندارد شوند يروبرو م ييدرصد با هوا 22شده و  ييهوا

 2050در سـال   يمكـره ن يـن ا يهـا  شهر ياد و هوارخ خواهد د يشمال يمكرهدر ن ييراتتغ شديدترين

هـا   تابسـتان  يدر اروپا هـوا . ها قرار دارند جنوب آن يلومتريخواهد شد كه در هزار ك ييها شهر يهشب
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  .درجه گرمتر خواهد شد 4.7ها  زمستان يو هوا 3.5

واهـد  شـهر خشـك خ   21 يرزميني، منابع آب ز2020و تا سال  كند يرا تجربه م يدشد يخشكسال هند

  شد

را تجربه خواهند كرد و  ييآب و هوا يدشد ييراتها تغ كه هشتاد درصد شهر دهد ينشان م يقتحق اين

  .دارند يمعتدل يخواهد شد كه اكنون هوا ييها شهر يبانگيركمبود آب گر

مثـل جاكارتـا،    -قـرار دارنـد   يا كه در مناطق حاره ييها به خصوص شهر-ها  و دو درصد شهر بيست

مشـابهش   يـا در دن يشـهر بزرگـ   يچخواهد داشت كه اكنون در ه ييكواالالمپور آب و هوا سنگاپور و

  .وجود ندارد

 يمـراكش، هـوا   يهشب يدمادر يها اشاره كرد، هوا شهر ينبه ا توان يم يقتحق ينا يها مشابهت يگرد از

 يو هـوا  هيصـوف  يهمسكو شـب  يهوا يسكو،سان فرانس يهشب ياتلس يهوا يچ،ب يرجينياو يهشب يويوركن

  . بوداپست خواهد شد يهاستكهلم شب
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خبرگـزاري تابنـاك    -شود  يفردا باز م يانسد لت هاي يچهدر؛ ها اتراق نكنند ردم اطراف رودخانهم

  22/04/1398مورخ 

  

ـ  يشاسـتان تهـران از افـزا    يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب يساتاز تأس يدفتر بهره بردار مدير  يدب

سـطح خـود    ينبـاالتر  يـه، متر مكعب بر ثان 70 يخروج يفردا دب: خبر داد و گفت يانسد لت يخروج

  .خواهد بود

استان تهـران   يا شركت آب منطقه يآب و برقاب يساتاز تاس يدفتر بهره بردار يرمد ياريشهر محمد 

 ينمتـر مكعـب بـاالتر    70بـه   يانسد لت يفردا خروج: اظهار داشت يانسد لت يطشرا يدتريندرباره جد

  .يدسطح خود خواهد رس

 يريتو مـد  ينـه به يبـا عنـوان بهـره بـردار     يبردار بهره يها بر اساس دستورالعمل: در ادامه افزود وي

عمـل   رسـد  يبه حـداكثر مـ   يتمخازن كه تراز ظرف يريو آبگ ها يدمخزن هر ساله بعد از كاهش ورو

  .گيرد يدر برنامه قرار م يتحتان هاي يچهو باز كردن در ينگفلش

بـا توجـه بـه كـاهش شـدن      : داشـت  يـان ب يـان سـد لت  يتحتـان  هـاي  يچهدرباره باز شدن در شهرياري

كـه   يا دانـه  يـز ر يها و رسوب باز يتحتان يهتخل يچهانجام شده در يزيسد طبق برنامه ر هاي يورود

  .شود يم يهپشت جسم سد جمع شده تخل

و بـاز   ينگبـا عمـل فلشـ   : رابطه ادامـه داد  يندر هم يو برقاب يآب يساتاز تاس يدفتر بهره بردار مدير

در  هـا  يچـه از در ينهمچن يابد يم يشسد افزا يدو عمر مف يهتخل ها يزدانهبخش عمده ر ها يچهشدن در

  .يمالزم را داشته باش يبردار بهره يمهم بتوان تر يينپا يها تراز

مقـدار   يـن ا: مترمكعب عنوان كرد و گفت يليونم 69را  يانشده در مخزن سد لت يرهحجم آب ذخ وي

 يـزي طبق برنامـه ر  يخروج يبهتر شده و فردا دب يليونم 7مترمكعب سال گذشته  يليونم 62نسبت به
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  .خواهد بود يهمتر مكعب بر ثان 70

ها به همـه هـم وطنـان داده     هشدار ينا: ها خاطرنشان كرد و رودخانه ها يلمس يطدرباره شرا يشهريار

اقامـت   يحتفر يكرده و برا يجداً خوددار ها يلها و مس شدن به رودخانه يكتا از اتراق و نزد شود يم

  . مراجعه كنند يمنا يها و شنا كردن به مكان
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 يريتالزمه مـد  ؛ آبخيزداري،مطرح كرد »ينهسبز«توگو با گرگان در گف يعياستاد دانشگاه منابع طب

  23/04/1398نشريه سبزينه مورخ  -ين سرزم يدارپا

  

اگر سـدها  : ها و مراتع كشور گفت جنگل يقاتگرگان و استاد مؤسسه تحق يعيدانشگاه منابع طب داستا

از  يبخشـ  تواننـد  ينوع سازه مورد نظر و مستحكم بنا شوند، مـ  يبررس يگاه،جا يقبراساس مطالعه دق

 يريجلـوگ آب پشت خـود   رويه يب يراز تبخ يداتيتمه يشيدنكرده و با اند يرهرا ذخ يزآب حوضه آبخ

  .يردكنندگان قرار بگ مصرف ياردر اخت يجتدر كنند تا آب به

عمل كـرده و   يرعنوان تشتك تبخ ما به يسدها تر يشب: افزود »ينهسبز«وگو با  در گفت يانمظفر اهللا ولي

آب در  يريتاگـر مـد   كـه  يدرحال گردد؛ يشده و به آسمان باز م يرها تبخ قبل از مصرف، آب پشت آن

و  شـد  يداده مـ  قـرار   دسـت  يينپـا  ياراضـ  يـار در اخت يجتـدر  آب به ينا رفت،گ يسرچشمه صورت م

 يريجلـوگ  يـز ن يـب مه هـاي  يالبو از بروز سـ  كرد يتمام مصرف م ييجو كننده آن را با صرفه مصرف

  .شد يم

از سـدها بخـش    يآب خروجـ  يـزان امسال با چند برابـر شـدن م  : كرد يدكارشناس حوزه آب تأك اين

و  يبجز تخر سدها، به دست يينپا يدر اراض يجهنابود شد و در نت يو مردم يمل يها يهاز سرما يبزرگ

  .بوده است يبردار بهره يها شدن روش منسوخ يلدل به يزن ينا. مردم نشد يدعا يزيچ ينابود

   

  در حفاظت از آب و خاك ياهانمؤثر گ نقش

محافظـان   يناز بهتـر  يكـي : كـرد  حيدارد، تصـر  يتفعال يزن شناسي ياهاستاد دانشگاه كه در حوزه گ اين

قـدرت  . هـا در حفـظ آب و خـاك اسـت     آن  هاي يشهر يعيو توان طب ياهانگ ينيدر هر سرزم يعتطب

و  آبـي  كـم  يد،شـد  يهـا  همچون باد يماتيو مقابله با نامال يعتبا طب يدر سازگار ياهانگ يزيولوژيكف
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ـ  ياگر از چرا. باشد يعيمحافظ منابع طب ينبهتر تواند يبنفش م يماورا اشعه  ياراضـ  يلتبـد  رويـه،  يب

 شد، يم يريبازده جلوگ كم يبه اراض ياراض ينا يلو تبد يركشتسطح ز يشافزا ي،به كشاورز يمرتع

از  يـك صـورت هـر    يـن بود و در ا يو دامپرور يكشاورز يازهاين يموجود پاسخگو ياهيپوشش گ

سال به سال از  رويه يب يبا چرا كه ي؛ درحالرا داشته باشند ياقتصاد يحداكثر بازده توانستند يها م دام

مراتـع براسـاس    يـت ظرف يينانتخاب قرق، تع يدشا. تر شدند ها گرسنه علوفه مراتع كاسته و دام يفيتك

 يجو تـرو  يركشـت ز طحسـ  يشمراتـع و افـزا   يلاز تبـد  يريدام، جلـوگ  يـاز علوفه موجود و ن يفيتك

  .باشد يرزمينيز يها آب يعيطب يهو تغذ ينحفظ سرزم يراهكارها برا ينبهتر يصنعت يكشاورز

 ينـه استفاده به ي،اراض يكاربر ينبراساس قوان تواند يكه هر انسان فقط م ياموزيمب يدبا: اظهار كرد وي

خود را در كنـار رود   يو زندگ  سكونت يها تمام مكان ياريپدران ما با هوش. را انجام دهد يناز سرزم

 ينباشـند و همچنـ   امـان در  يبمه هاي يالبتخاب كردند تا از خطر سان يكوهستان يها ها و دامنه دره

نداشـته   يـاز ن بـر  يو انرژ يبرق يلها و رودها به مصرف وسا بودن آب و هوا در كنار دره يفلط يلدل به

در صـورت  . يازهاسـت از ن ياديكننده بخش ز خود برآورده  يطمح يطتوجه داشت كه شرا يدبا. باشند

 ياراضـ  يـن ا. شود يم يريروستاها و شهرها جلوگ يرامونپ ياراض يباز تخر يطيمح يطتوجه به شرا

بدون برنامـه   يها، گردشگر اتوبان ي،و مسكون يصنعت يها سدها، شهرك يجادعلت ا در حال حاضر به

  .هستند ياريمشكالت بس يرها درگ گذاشتن زباله يجا و به يزدگ همراه با مصرف

هـا در   سـازه  يجادا يبرا ينسنگ يهنقل يلگفت استفاده از هرگونه وسا يدبا: كرد ياناستاد دانشگاه ب اين

خـاك   تر يشب يشها و فرسا آن يماكساز حد مراتع، شكستن كل يشب يبباعث تخر يكوهستان ينواح

 يـاهي گ ياييجغراف هاي ياربا مع شده يبتخر ياراض ياياح ياهان،از گ يمنطق  امروزه با استفاده. شود يم

و از هـدررفت هرگونـه آب    يساز داد تا خود را باز ينبه سرزم يفرصت توان يوجود مم هاي يلو پتانس

بـا مسـائل    ييو آشـنا  يشـي كه اغلب بدون دوراند يگانهب ياهاناز ورود گ يدبا ينهمچن. كند يريجلوگ
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  .كرد جلوگيري شوند، يم يستمبه اكوس يرناپذ و سبب خسارات جبران يرآن تكث يجانب

   

  يمكن يلتبد يه دامپروررا ب يدامدار بايد

 ينمراتـع مطـابق قـوان    يـت از ظرف يبردار و بهره يزداريآبخ ينبنابرا: در ادامه خاطرنشان كرد مظفريان

 يمبتـوان  كه ينمگر ا يستن يرپذ اتفاق امكان ينا. است ينسرزم يدارپا يريتالزمه حفظ و مد يمرتعدار

ـ  ينقوان ينبا تدو و بـه   گيريجلـو  يدشـد  يمراتـع و چـرا   دام بـه  رويـه  يدرست از ورود و خروج ب

و  ينينشـ  همـراه بـا كـوچ    يمـانع دامـدار   يدبا ينهمچن. يمكن يلتبد يرا به دامپرور ياصطالح دامدار

  .يمتندرو شو يهنقل يلبه قشالق و برعكس توسط وسا ييالقمدت از  كوتاه ييجا جابه

را  ياهانگ يرفرصت تكث ها ييجا جابه ينا: افزود يمدت همراه با دامدار كوتاه ييجا با انتقاد از جابه وي

 يبـا سـرعت بـاالتر    يمرتعـ  يو اراض روند يم يندادن از ب يوهقبل از گل و م ياهانمحدوده كرده و گ

هـا دسـت    بـا آن  روزهكـه امـ   شـويم  يم يمشكالت دچار مسائل ينبه ا توجهي يلذا با ب شوند؛ ينابود م

  .يمهست يبانگر

 يجمعـ  دسته يها از صعود يناش هاي يباز تخر يريبا جلوگ يدبا: كارشناس حوزه آب اظهار كرد اين

از  ينهو استفاده به ينامكان نفوذ آب به زم ينزم يدنكردن و كوب يمالدر مراتع و پا ينظام يها و مانور

  .يمرا فراهم كن ياتيماده ح ينا

دفعـات تكـرار   از كمبـود آن بـه    يآب و حل معضالت ناش ينمسأله حفظ و تأم ،»ينهسبز«گزارش  به

روستاها و شـهرها و از   يبخسارات هنگفت و تخر ينسبب ا ينادرست منابع آب يريتمد. شده است

 ها يبردار وجود داشت و بهره يمتقن و كاف ينشده است و اگر قوان ياقتصاد هاي يرساخترفتن ز ينب

را به  ياديفراد زا يو زندگ داد يشدت رخ نم ينبا ا يليس گاه يچه گرفت، يصورت م يحالت منطق به

  .كشيد ينم ينابود
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  23/04/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -ي جو هاي يزشاز ر يدگزارش جد

  

در  يـران ع آب امنـاب  يريتگـزارش شـركت مـد    ينتـر  كشور بـر اسـاس تـازه    يها بارش يزانم:  ايرنا

نسـبت بـه    يـزان م يـن است كـه ا  يدهرس متر يليم 335/ 3خرداد به  21تا  يشش گانه اصل يها حوضه

 يـن ا. برخـوردار شـده اسـت    يدرصد 101 ياز رشد متري يليم 166/ 8مدت مشابه پارسال با بارش 

رد و همچنـان وجـود دا   يخشكسـال  يهها سـا  صورت گرفته كه براساس گزارش يدر حال رشبا يزانم

  .مواجه هستند ياز مناطق كشور با تنش آب ياريهنوز بس

 ي،فالت مركز يه،اروم ياچهعمان، در يايفارس، در يجخزر، خل يايشامل در يشش حوضه اصل ايران

عمـان در مـدت    يايفارس و در يجها در حوضه خل حجم بارش يانگينم. شرق و قره قوم دارد يمرز

 رصـد د 151از ) متر يليم 211/ 6(پارسال  يسال آب يانگينبت به مبود كه نس متر يليم 531/ 8شده  ياد

. دارد يدرصـد  49رشـد  ) متـر  يلـي م 356/ 5(سـاله   50دوره  يانگينرشد برخوردار شد و نسبت به م

گـزارش شـد كـه     متـر  يليم 529/ 5 يجار يخزر در سال آب يايها در حوضه در حجم بارش يانگينم

 دهـد  يدرصـد رشـد را نشـان مـ     42حـدود  ) متـر  يليم 371/ 7(ال دوره مشابه پارس يانگيننسبت به م

 يكه با رشد يدرس متر يليم 380/ 9كشورمان در دوره درازمدت به  يحوضه آب ينا يها بارش ينانگيم

 491 يجـار  يدر سال آب يزن يهاروم ياچهها در حوضه در حجم بارش يانگينم. همراه شد يدرصد 39

درصـد رشـد و    21حـدود  ) متـر  يلـي م 406/ 7(دوره مشابه پارسال  ينيانگبود كه نسبت به م متر يليم

 يهـا  حجـم بـارش  . است يدرصد 48رشد  يدارا) متر يليم 332/ 3(ساله  50دوره  يانگيننسبت به م

 142/ 1(دوره مشـابه پارسـال    يـانگين اعالم شد كـه نسـبت بـه م    متر يليم 310/ 2 يزحوضه قره قوم ن

 جمح. داشت يدرصد 43رشد ) 217/ 5با (ساله  50و نسبت به دوره درصد رشد كرد  118) متر يليم

بود كه نسبت بـه دوره   متر يليم 212/ 1 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يها در سال آب بارش
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اسـت كـه در دوره    يدر حـال  ينا. يافتدرصد رشد  107حدود ) 102/ 5(پارسال  يمشابه در سال آب

هـا در حوضـه    حجم بـارش . داشت يدرصد 33بارش، رشد  متر يليم 159/ 4حوضه با  يندرازمدت ا

درصـد رشـد    189) متر يليم 40/ 1(بود كه نسبت به دوره مشابه پارسال  متر يليم 115/ 8شرق  يمرز

  .شد يشتردرصد ب 12ساله  50دوره  يانگينكرد و نسبت به م
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  24/04/1398اي اقتصاد مورخ روزنامه دني - تهران يسدها يرهذخ يمترمكعب يليونم 376 يشافزا

  

امسال نسبت : تهران گفت يا منطقه يها شركت يو برق آب يآب يساتتاس يبردار دفتر بهره يرمد:  ايرنا

طالقـان، مـاملو و الر    يركبير،ام يان،لت يسدها يرمترمكعب ذخا يليونم 376به مدت مشابه سال گذشته 

و  يلياردم يك نوناك هم: گفت ياناز سد لت ييزدا رسوب يهدر حاش ياريمحمد شهر. است يافته يشافزا

 يليـون م 836شده است كه نسبت به مدت مشابه كه  يرهمترمكعب آب در پشت سدها ذخ يليونم 210

استان تهران بـه جـز سـد     يتمام سدها يتظرف: افزود يو. دهد يشان من يشمترمكعب بوده است افزا

ـ  يسـات تاس يبـردار  دفتر بهره يرمد. است يزو در آستانه لبر يلالر تكم ـ  قو بـر  يآب  يهـا  شـركت  يآب

 يـن مترمكعب آب در ا يليونم 70اكنون  هم: گفت ياناز سد لت ييزدا تهران با اشاره به رسوب يا منطقه

و  شود يانجام م ييزدا است كه از آب رسوب يانفقط سد لت: ادامه داد يو. استشده  سازي يرهسد ذخ

 يـي زدا رسـوب  يبـردار  بهـره  لعملدستورا يست،آنها رسوب زا ن يزحوضه آبر ينكهخاطر ا سدها به يهبق

در مخازن  يدروگرافيكه ياتآورد رسوب با توجه به عمل يزانم ينهمچن: اظهار كرد ياريشهر. ندارند

  .شود يجمع نم يرو رسوب يناستانداردهاست از ا منطبق با
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  24/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -هياهو  يب گر يرانفرونشست؛ و

  

اتفـاق   بـاره  يـك د زلزله بـه  تفاوت كه به مانن ينهمزاد زلزله است؛ با ا يباًفرونشست تقر -يرناا -تهران

  .گذارد يم يتر بر جا چندبرابر مخرب يبه دنبال ندارد اما در سكوت، آثار ياهوو ه افتد ينم

باشد كـه بعضـاً    يدهبه گوش شما هم رس يهر از گاه يتختپا هاي يابانخ يننشست زم يخبرها شايد

  .به همراه داشته است يزن ياديز يو مال يصدمات جان

  
مصـرف آب در آن از   يزاننحوه و م ينخشك قرار دارد بنابرا يمهخشك و ن ياييطقه جغرافدر من ايران

  .برخوردار است ياديز ياربس يتاهم

در . شـود  يمـ  ينيزم يرز يها و برداشت از آب يآب آب موجب كم يزير و بدون برنامه رويه يب مصرف

بر آبخوان و نرخ فرونشست  يميمستق يرتاث يرزمينيز يها از حد از آب يشبرداشت ب يزمان كشاورز

 ييبـاال  خپر آب با نـر  يامعتدله و  ياز كشورها يشفرونشست ب يدهدر كشور ما پد ينبنابرا. گذارد يم

  .است ياتيو موضوع ح افتد يدر سال اتفاق م
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ـ   را سـال  يدهپد ينا ياو در دن يستن يا فرونشست موضوع تازه پديده  يشانـد و بـرا   شـناخته  يشهـا پ

  .اند ارائه و اقدام كرده ياتيملع يراهكارها

 يبار بـه صـورت رسـم    يناول ينكهاست كه وجود داشته و با ا يدراز يها سال يدهپد ينكشور ما ا در

 80كـرد امـا از دهـه     يرسـان  و اطـالع  يـري گ اندازه 80دهه  يلكشور آن را در اوا يبردار سازمان نقشه

  .انجام نشده است ينهزم ينا در ياتيمدون عمل هاي يزير تاكنون اقدامات و برنامه

  

  وارد عمل شوند ها دستگاه

: گفـت  بـاره  يـن درا يرنـا ا يوگو با خبرنگار علمـ  در گفت يبردار سازمان نقشه يجمور معاون فن يحيي

از  يسـازمان در برخـ   يـن كشور توسط ا يابيشبكه تراز يتكرار يها يريگ بعد از اندازه 80دهه  يلاوا

 ياربه اختالفات بس) ياردشت شهر(منطقه جنوب و جنوب غرب تهران در يژهمناطق كشور و به طور و

  .يمسال انجام شد، برخورد كرد 16تا  10 يكه به فواصل زمان يابيتراز  يدو سر ينب يچند متر يادز

تـا   ينسـطح زمـ   يـري گ دو اندازه ينب يفاصله زمان ينكه در ا داد ياختالفات نشان م ينا: ادامه داد وي

از  يكـاهش ارتفـاع ناشـ    يـن مشـخص شـد ا   يبعـد  يلـي فته است، در مطالعات تكمر يينچند متر پا

  .تاس ينيزم يرز يها آب يراز ذخا رويه يبه نام فرونشست است و علت عمده آن برداشت ب اي يدهپد

 يرسـم  يهـا  گـزارش  يموضوع را ط ينكشور ا يبردار سازمان نقشه ينكهبعد از ا: كرد يحتصر جمور

 يمختلف به موضوع فرونشست توجه نشان دادند و در همان زمـان كـارگروه   يها اعالم كرد، دستگاه

تـر   كشور مستقر و موضوع فرونشست در كشـور شـناخته   شناسي ينآن در سازمان زم يرخانهفعال و دب

  .شد

 يـز هـا ن  ها و دانشـگاه  و سازمان يافت يشافزا ينهزم ينپس از آن روز به روز مطالعات در ا: افزود وي

  .ادامه ادامه دارد يزموضوع متمركز شدند و تاكنون ن ينبه ا يشترب
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تا سـال گذشـته بـدون    : انجام شده در مورد فرونشست، گفت هاي يزير مقام مسئول درباره برنامه اين

نسـبت بـه    يـزي ر هـا بـدون برنامـه    از دستگاه يو برخ يبردار سازمان نقشه يو برنامه مشخص يفتكل

 سازمان يكه از سو يتيمسئول ييناكنون با تع يول كردند يقدام ممطالعه فرونشست در مناطق مختلف ا

 يهـا  نقشـه  يـه ته يو مسـئول رسـم   يمتول يبردار بحران كشور صورت گرفت، سازمان نقشه يريتمد

  .شده است ينفرونشست سطح زم

در  يرا از نگاه هندس ينكشور الگو و نرخ فرونشست سطح زم يبردار سازمان نقشه: عنوان كرد جمور

 يهـا  نقشـه  يـه و ته شناسـي  يدهپس از آن به پد يزن شناسي ينفرونشست و سازمان زم يها لب اطلسقا

 يريتتوسط سـازمان مـد   يرسم يا نامه يط يفوظا يمتوافق و تقس ينخطر فرونشست پرداختند كه ا

  .بحران كشور ابالغ شده است

 ين،اطق مختلـف ماننـد قـزو   اطلـس از منـ   30از  يشتاكنون ب: كرد يحتصر يبردار معاون سازمان نقشه

بحـران   يريتمرتبط اعم از سازمان مد يها و به سازمان يهو همدان ته يجانفارس، تهران، كرمان، آذربا

و  بودجـه سازمان برنامـه و   ي،جهاد كشاورز ي،راه و شهرساز يها خانه كشور، وزارت كشور، وزارت

  .شده است ارسال) مجلس يندگاناستاندار و نما( يكشور و مسئوالن استان

پـس از آن  : دارد، اظهـار كـرد   يتمسـئول  يرسـان  تنهـا در اطـالع   يبردار سازمان نقشه ينكها يانبا ب وي

هـا از   دسـتگاه  يرو كاهش نرخ فرونشست انجام شود بر عهده سـا  يتتثب يبرا يدكه با ياقدامات الزم

  .است يوزارت كشور و جهاد كشاورز يرو،جمله وزارت ن

منـاطق   يو بررسـ  يفرونشست قبلـ  يها نقشه يروزرسان سازمان همچنان در به ينا: عنوان كرد جمور

اعـم از   يمختلف سال متفـاوت و بـه عوامـل مختلفـ     يها فعال است، نرخ فرونشست در ماه يدترجد

فرونشسـت عمـدتاً از    يهـا  اطلـس  يددر تول يلدل يندارد و به هم يبارش و برداشت آب بستگ يزانم

  .شود يو ساله استفاده مد يبازه زمان يك هاي داده
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  خسارت فرونشست ينتر ها مهم آبخوان تخريب

فرونشسـت   يكشورها وجود دارد، برخ يفرونشست در تمام: كرد يحتصر يبردار سازمان نقشه معاون

و  يشـتر ب تواند يم مدت ياز آن در طوالن يناش يبيكه آثار تخر شناسند يو خاموش م يجيرا زلزله تدر

  .شدتر از زلزله با مخرب

آثـار آن   افتد يكوتاه اتفاق م يمقطع زمان يكو در  ياز آنجا كه زلزله به طور ناگهان: داد يحتوض جمور

دارد  يآن آگـاه  يـب تخر يـزان از م يو گسترده است اما در فرونشست كمتر كسـ  يربه صورت چشمگ

  .است يرناپذ در درازمدت جبران يدهپد ينا يبيقطعاً آثار تخر يول

كـه آب از   يو آبخوان در حال رخ دادن است، زمـان  ينسطح زم يردر ز يسارت اصلخ: ادامه داد وي

اگـر در   يآبخوان هـا حتـ   يببا تخر. رود يم يننماند، آبخوان از ب يباق يآب يگرو د شود يم يهآنها تخل

در  راينآن توسـط آبخـوان وجـود نـدارد بنـاب      يـره وجود داشته باشد، امكان ذخ يزكشور آب فراوان ن

ـ   فرونشست روبـه  يدهكه با پد يكشاورز يها نه چندان دور دشت يا يندهآ خواهنـد   ينرو هسـتند از ب

  .رفت

: اسـت، اظهـار كـرد    يچندوجه يدهپد يكفرونشست  ينكها يحبا توض يبردار سازمان نقشه يفن معاون

بـه   يببه دنبال دارد و باعث آسـ  يآثار مخرب يزن ينآبخوان، در سطح زم يبفرونشست عالوه بر تخر

  .شود يفرو چاله م يجادمناطق ا يو در برخ ينسطح زم يبش ييرتغ ي،سطح يساتتاس

شـده و   يدهكشـ  يتهران محدوده فرونشست بـه داخـل بافـت شـهر     يدر جنوب غرب: داد يحتوض وي

، 17كـه منـاطق    دهنـد  يها نشان م موضوع است، به طور مشخص نقشه ينا يردرگ يزتهران ن يشهردار

  .وده فرونشست قرار دارنددر محد يتختپا 19و  18

قـرار   يرتحـت تـاث   يـز ها، خطوط نفت و گـاز ن  ها، خطوط مترو و پل ساختمان ينگفته جمور همچن به

آن قرار دارد را  يو رو يركه ز يساتيهر تاس رود، يم يينپا ينكه سطح زم يزمان ي،دارند و به طور كل
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  .دهد يقرار م يرتحت تاث

 ينكه بر اثر فرونشست در سـطح زمـ   ييها شكاف: عنوان كرد يردارب مقام مسئول در سازمان نقشه اين

راه  يقـات از جمله مركز تحق يربطذ يها دارند و الزم است دستگاه ييباال يبيآثار تخر شوند، يم يجادا

  .خسارات مشخص شود يزانالزم را انجام دهند تا م يها درباره آن پژوهش يو شهرساز

) يارشهر(مناطق مختلف  يبرخ يو جنس خاك برا شناسي ينار زمبا توجه به ساخت: شد يادآور جمور

در  رود يو احتمـال مـ   شـود  يمحسـوب مـ   ياست كه عدد بزرگ متر يسانت 20نرخ فرونشست ساالنه 

برداشت آب، نرخ فرونشست كمتـر   يزانخاك با همان م يبند جنس و دانه يلبه دل يگرمناطق د يبرخ

  .دباش

  

  رگمبا فرونشست؛ كالف سرد مقابله

 يـا كشـت   يالگـو  ييـر مواقـع بحـث تغ   يبرخ: مقابله با فرونشست عنوان كرد يدرباره راهكارها وي

 يـن نرخ فرونشست اسـت امـا ا   يتتثب ياكاهش  يبرا يمناسب يها كه راه شود يمطرح م يارياصالح آب

شست مقابله با فرون يبرا يقاطع يمتصم يچشده و تا به امروز ه يلكالف سردرگم تبد يكموضوع به 

  .نشده است اتخاذ

در : كـرد، گفـت   يكشورها الگوبردار يگراز تجربه د ينهزم يندر ا توان يم ياآ ينكهدر پاسخ به ا جمور

انـد   مسئله شده ينمتوجه ا يمنظم در مدت زمان كوتاه هاي يبردار داده يلبه دل يافتهتوسعه  يكشورها

 هـاي  يـده پد يگـر و د ونشسـت ، البته مقابله با فرشده است يتاند و نرخ تثب و به فكر مقابله با آن افتاده

در نظـر گرفـت    يـد نكته را هم با يندر مدت زمان معقول است، ا يحيصح يزير برنامه يازمندن يعيطب

برداشـت صـورت    شـود،  يمـ  يـق به همان اندازه كه آب به آبخـوان تزر  يافته، توسعه يكه در كشورها

  .گيرد يم
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هـا   آب، در آبخـوان  يرهذخ يزاناز م يشاكنون در كشور ب: كرد حيتصر يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 يـزان بـه م (شـود   گيـري  يمتعـادل تصـم   يـن ا يبرقـرار  يامروز بـرا  ينو اگر هم شود يآب برداشت م

 يابـد  يكاهش مـ  يزو نرخ فرونشست ن شود يآبخوان حفظ م يطشرا يندر ا) شود يقبرداشت، آب تزر

 يتمـام  يمقابله بـا فرونشسـت بـه اراده ملـ     ي،و به طور كل شوند يمن يارفته اح يناز ب يها آبخوان اما

 يطو سازمان مح يوزارت راه و شهرساز يرو،وزارت ن ي،مرتبط اعم از وزارت جهاد كشاورز ينهادها

  .است يازمندن يست،ز

در  يـران ا: است، اظهـار كـرد   يرگذارتاث يزفرونشست ن يرو يرانا ياييجغراف يتموقع ينكها يانبا ب وي

اما  شود ياحساس م ياربه آب در آن بس يازقرار گرفته است كه ن خشك يمهخشك و ن يمبا اقل يا منطقه

  .گيرد يآب برداشت صورت م ياديز ياربس يزانبه م

 ينـي زم يـر بـه آب ز  يچنـدان  يـاز وجود دارد ن ياديز ياركه رواناب بس ييدر كشورها: ادامه داد جمور

  .معناست يو فرونشست ب يستن

مصـرف آب   يرو يمـي قـرار گـرفتن كشـورها در هـر اقل    : كـرد  يحتصـر  يبـردار  سازمان نقشه معاون

در سـطح   يآب به انـدازه كـاف   كه ياست، زمان يرگذارفرونشست تاث يدهبروز پد يتو در نها يرزمينيز

 يو اكنون مطالعات به سـمت  رويم يم ينيزم يرز يها آن سراغ آب ينتام يوجود نداشته باشد برا ينزم

ژرف  يهـا  آب يعمق دارد، رو ينزم يرز يكه تا چند صد متر يرزمينيز يها كه عالوه بر آب درو يم

 يدشـد  يـاز موضـوع ن  ينتا از آنها استفاده كننـد و همـ   شود يعمق مطالعه م يلومتربا چند ك يباستان يا

  .دهد يكشور به آب را نشان م
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از نرمـال   يشب بارش :يروارت نوز يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد يركلمد

  24/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يست ن ها يخشكسال ياننشان از پا

  

  يستن ها يخشكسال ياناز نرمال نشان از پا يشب بارش

 ينكهدر باره ا يرووزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا يريتدفتر مد يركلمد -يرناا-تهران

ـ  يهـا  و رفع تنش ها يخشكسال ياننشان از پا يجار يسال آب يركم نظ يها بارش ياآ : دارد، گفـت  يآب

كـم   ايهـ  و تكـرار نشـدن سـال    هـا  يپربارش را نشانه توقف خشكسالسال  يك توان ينم وجه يچبه ه

  .بارش دانست

 يانـداز مشخصـ   چشـم  يچاكنون ه: افزود »ييبنفشه زهرا« يرو،وزارت ن يرسان اطالع يگاهگزارش پا به

از حـاال گفـت كـه     تـوان  يوجود ندارد و نم شود يآغاز م 98مهرماه  يبعد كه از ابتدا يدرباره سال آب

 رو يـن ا ازشـد؛   يمخشك و كم بارش مواجه خـواه  يبا سال ينكها يانرمال است و  يارش و پربا يسال

شـده را عـالوه بـر مصـارف      يـره كشـور ذخ  يدر سدها يجار يكه در سال آب يمناسب يمنابع آب يدبا

ـ   يزن ييزهاز مصارف پا يحداقل بخش يبرا ي،تابستان ـ  يخشـك  يدر نظر گرفت تا اگر سـال آب  يشدر پ

  .داشت اي ينهبه يريتوان مدبت يم،داشت

چنـد   يـا  يـك بـا   يتواقع ينخشك واقع شده و ا يمهمنطقه خشك و ن يكدر  يرانا ينكها يانبا ب وي

 يبودن بهـا  يينكشورمان، عوامل انسان ساخت و پا يمعالوه بر اقل: گفت كند، ينم ييرسال پربارش تغ

بـه صـورت    يـد آنطور كه با يران،ب كم در ابوده، در واقع با آ يآب بر كم يرگذارآب از جمله عوامل تأث

  .شده، رفتار نشده است يريتمد

اصالح رفتار ما بـا آب اسـت،    يدرست برا يالگو يك يبا كم آب يسازگار: مقام مسئول ادامه داد اين

بـر   يمبتنـ  يكه الگوهـا  يطيدر شرا يم،از نرمال در كشور داشت يشب يچند سال بارش يا يكحال اگر 
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ـ   ياز منابع آب توان يشوند، م سازي يادهدر كشور پ يببا كم آ يسازگار در  نرمـال  يتاز وضـع  يشكـه ب

هـا،   صورت ممكن استفاده كرد؛ اما اگر روند مصرف درهمه بخـش  ترين ينهقرار گرفته به به يارماناخت

 يـك خوب  يها از بارش ينرمال ناش يطاز شرا يشب يضابطه و اسراف گونه باشد، اگر آب يهمچنان ب

از دسـت   يزرا ن يدجد يآب يرذخا يور بهره ينباشد، با كمتر يارماندر اخت يزن يجار يل سال آبسال مث

  .يستن يمنطق يران،خشك مثل ا يمهخشك و ن يدر كشور يهرو ينكه ا دهيم يم

آب بـا   ينبـه تـأم   يـاز آب بـه خصـوص در بخـش شـرب كـه ن      ينـه مصـرف به : كرد يحتصر زهرايي

ـ    يهـا  است، با وجود بارش يآب صنعت و كشاورزنسبت به  يباالتر ياستانداردها  يخـوب سـال آب

ضـرورت توجـه كننـد،     يـن ضـرورت اسـت و اگـر مـردم بـه ا      يكباز هم در تابستان امسال  ي،جار

كنند تـا آب شـرب    يراستا خدمات رسان يندر ا توانند يخدمتگذاران آنها در صنعت آب و آبفا بهتر م

  .همه نقاط كشور فراهم كنند يبرا داريمناسب را به صورت پا يتيو كم يفيتبا ك
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شده بود، رو بـه وخامـت    ياءسال اح 20كه پس از  يانتابستان، حال تاالب جازمور يدنبا فرارس

  25/04/1398نشريه سبزينه مورخ  - نواخته شد يانمرگ جازمور رود؛ ساز يم

  

پـس از   شـود،  يشرق كشور محسوب مـ  جنوب يزحوضه آبر ينتر كه مهم يانجازمور المللي ينب تاالب

ـ   يـن ا ها، يبررس ينشد، اما طبق آخر ياءاح يراخ يها سال در ماه 20 . شـود  يمحـو مـ   يه زودتـاالب ب

ل يـ سال قبل بـه دل  20كشور است كه از  يداخل يزآبر يها حوضه يناز بزرگتر يكي يانتاالب جازمور

پور  و بم رود يلاز هل يبردار بهره ينو همچن يرزمينيآب از منابع آب ز رويه يو برداشت ب يسال خشك

  .شد يلو علف تبد آب يب يابانيبه ب

 يشهـا افـزا   ها به حال خود رها شده بود و روز به روز برداشت چند سالهر  يانجازمور ياياح پروژه

 يمطالعـات  يتاالب در دستور كار قرار گرفت و كارها ينا يايپروژه اح يراخ يها اما در سال يافت، يم

  .تاالب آغاز شد ينا ياياح يدر راستا

. وجود دارد يت سوال بزرگعالم ياءاح يمطالعات يها در طرح يلدخ يها دستگاه يدر انتخاب برخ اما

از  يـز نداشتند و تاكنون ن يا تخصص و تجربه يچخصوص ه ينكننده در ا مطالعه يها از دستگاه يبرخ

 نخشـك شـد  . هـا برداشـته شـد    گـام  يننخسـت  يخصوص جلوتر نرفتند، اما به هر رو ينمطالعه در ا

 يكـه برخـ   يا گونـه  شـد، بـه   يلكارشناسـان تبـد   ياز اخـتالف نظرهـا   يكـي بـه   ينهمچن يانجازمور

 يو برخـ  داننـد  يمـ  يـان شـدن جازمور  خشك ياصل يلرا دل رود يلهل يكارشناسان، احداث سد بر رو

  .كنند ياعالم م ياصل يلرا دل يسال خشك يگرد

 يلسـ  هاي ياقدامات انجام شده نبود، بلكه بارندگ گيري يجهتر كرد، نت ها را كم اختالف ينآنچه كه ا اما

هـا شـد؛    رودخانـه  يـان داد، موجـب طغ  ياسـتان رو  يرمان و ارتفاعات مركـز كه در جنوب ك ييآسا

ن و يسـتا پـور در اسـتان س   بـم  يـان پـس از طغ  يـز تـاالب ن  ينا يرياز آبگ يبخش قابل توجه ينهمچن
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  .داد يبلوچستان رو

 يـان جازمور يآب را راه تواند يشدن بستر نم خشك يلداشتند به دل يدهعق ياريكه بس رود يلهل رودخانه

از  يقابل توجه يها رساند و بخش ياندهه به جازمور يكامسال آب را پس از  ييابتدا يكند، در روزها

ـ   يـان در بستر پـر آب جازمور  يكه مردم محل يطور كرد، به يرابمنطقه را س ينا روز قبـل مرتـع    اكـه ت

ـ  و بـم  رود يـل هل يآبـده  يرمسـ  ييحـاال گـو  . كردنـد  كوبي يو پا يافتندشترها بود، حضور  ور در حـال  پ

شـدن   خشك ياصل يلخواهد شد و دل يلتبد يابانبه ب يگربار د يانجازمور يشدن است و به زود خشك

  .هوا خواهد بود مايد رويه يب يشافزا يتآب و در نها يدب يدكاهش شد يآت يدر روزها يانجازمور

از  يـان وردر خصـوص جازم  يشاظهـار نظرهـا   يناستان كرمان در آخـر  يا شركت آب منطقه مديرعامل

آب استان كرمـان وجـود دارد    ينهدر زم يچند مورد ضرور: تاالب خبر داد و گفت ينآب ا يدشد يرتبخ

  .است كارشناسانه مغفول مانده  يرغ ياز اظهارنظرها يبرخ يهكه در سا يردمورد توجه قرار گ يدكه با

 يهـا  در سـال  يـان هنـه جازمور پ يمجموعه مطالعات: وگو با مهر گفته بود قبال در گفت زاده يعل ابراهيم

  .آب بوده و آمار و ارقام با دقت احصاء شده است يريتمد ينهدر زم يمورد توجه جد يراخ

پهنـه را   يـن كـه ا  ييها مربع است و رودخانه يلومترك 375هزار و  69 يانكل حوضه جاموز: افزود وي

 يكـه اكثـراً رو   رود يـل خانه هلو بلوچستان و هم از كرمان هستند و رود يستانهم از س كنند يم يهتغذ

  .ها دارد رودخانه يناز ا يكم يارسهم بس كنيم، يرودخانه حساب م ينا

قبـل از   داد يشده است و نشان مـ  يهمنطقه ته يناز ا يقبل از بارندگ يا ماهواره يرتصو: گفت زاده علي

  .باردار شدهپهنه  ينا دهد ينشان م يبعد از بارندگ يركل پهنه خشك بود و تصو ها يبارندگ

 يدارد و دوره آمـار  يبسـتگ  هـا  يو بارنـدگ  يمصـرفاً بـه اقلـ    يانپهنه جازمور ياتح: كرد يحتصر وي

تر از  كم 83تا  72 يها و سال شده يم ياندرصد زمان آب وارد جازمور 10تر از  كم 83تا  70 يها سال

  .در سال بوده است متر يليم 69و در بلند مدت  شده يشش درصد آب وارد م
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. بـاال اسـت   ياربس يراست كه تبخ يتحائز اهم ينا: استان كرمان افزود يا شركت آب منطقه مديرعامل

 20هفتـه   يكاز چهار متر در سال و افت سطح آب در  يشپهنه ب ينساالنه ا يرمجموع تبخ: گفت يو

  .بود يمشاهد افت آب در پهنه خواه يبه زود رسد يبوده است و به نظر م متر يسانت

كه كـل مسـاحت حوضـه     دهد ينشان م يانسدها به پهنه جازمور يزحوضه آبر يسهمقا: گفت دهزا علي

درصـد  10 يعنـي هزار مترمربع  89 يزمربع است و مساحت حوضه آبر يلومترسدها هشت هزار ك يزآبر

  .درصد آزاد است 90و  دهد يم يلمنطقه را سدها تشك يزمساحت آبر

درصـد   10كل سدها  يريم،ارد و اگر همه سدها را در نظر بگد يزحوضه آبر يكهر سد : ادامه داد وي

  .شود يم

   

  يستندن يانجازمور يتمخل وضع سدها

 يـر تبخ يلمـا چهـار درصـد پتانسـ     يحجـم سـدها  : كـرد  يانسدها ب يريآبگ يتدر خصوص ظرف وي

  .شود يم يررها شدن تبخ يااشتباه استفاده  هاي يوهش يلآب به دل يهاست و بق يانجازمور

 رسـيده  يم يانبه جازمور يبخش اندك شده، يمتر مكعب آب رها م 127اگر  كه ينبا اشاره به ا زاده علي

  .شده است يريگ هفت مترمكعب آب اندازه يانبه پهنه جازمور يورود: است، افزود

مترمكعـب آب نفـوذ    120 يعنـي آمـار   يـن ا: كرد يحاستان كرمان تصر يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .است رسيده يم يانتا به جازمور شده يرف ممص يا كرده يم

خشـك   يـان نبـود، جازمور  يرفتاست كه اگر سد ج ينوجود دارد و آن ا يگريشبهه د: ادامه داد وي

وجـود نداشـت،    يرفـت سد ج يراخ هاي يبارندگ يناگر در هم دهد ياما اعداد و ارقام نشان م شد، ينم

  .را آب برده بود يرفتشهر ج
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  كرد يابيمنطقه را باز يو جانور ياهيگ يستماكوس بايد

خشـك شـدن   : اظهارداشـت  ينـه زم يندر همـ  يزدر جنوب كرمان، ن يستز يطفعال مح ي،قدوس علي

 يرو يانجازمور يستمدر اكوس يعاد يها است كه در سال يعيامر طب يكبا گرم شدن هوا  يانجازمور

  .شود يمحسوب نم يبعج يو امر دهد يم

و مراتـع شـكل گرفتـه     يبـاتالق  يرامونيپ يها و عرصه اي ياچههسته در يك از يانجازمور: افزود وي

هوا كه گاه  يپس از آغاز فصل گرما يتو در نها يابد يگسترش م ياست كه هر سال در فصل بارندگ

  .شود يم يرتبخ رسد، يم يزدرجه ن 40از  يشتا ب

 يـد اسـت و نبا  يعاد يامر در فصل تابستان خشك شود، ياناز جازمور ييها بخش كه ينا: گفت يو 

 يـاهي گ يستماكوس يدو با يمدار يازبه نگاه بلندمدت ن ياندر خصوص جازمور. بود يتوضع يننگران ا

  .كرد يابيمنطقه را باز يو جانور

 يخشك شد و حاال كه تـا حـدود   يبه كل يانگذشته جازمور يها سال يمتأسفانه ط: كرد يانب قدوسي

از پهنـه   يبـردار  كـه بهـره   يمكن يزير برنامه يا به گونه يداست، با اديز يزن يرشده و حجم تبخ يريآبگ

آب اطراف انجام نشود تا رطوبت خاك در  يها از حد از چاه يششود و برداشت ب يمنطق يانجازمور

  .يمنباش يزگردهار يدهمنطقه حفظ شود و شاهد بروز پد

 يـرا اقدام كننـد، ز  ياناز جازمورحراست  يمنطقه خواست همگام با مسئوالن برا ياز جوامع محل وي

  .دارد يازهمه ن ياريمجدد به  ياياح يبرا يانجازمور

   

  كامالً خشك است يانجازمور باتالق

ـ  يچباتالق كامالً خشك اسـت و هـ  : گفت يزرودبارجنوب، ن يسرپرست سابق فرماندار گير، خانه  يآب

 يتبـاتالق همچنـان در وضـع    فقـط مراتـع را جـان داد و    يـز امسـال ن  يهـا  بـارش : افـزود  يو. ندارد
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 يو بـرا  شـود  يمـ  يرابرا باز كنند، فقط مرتع سـ  يرفتاگر آب سد ج يحت برد؛ يبه سر م يدگيخشك

  .سال زمان الزم است 10حداقل  يانباتالق جازمور ياياح

 رغـم  يعلـ : گويـد  ياستان كرمان مـ  يمنابع آب يتاستاندار كرمان هم در خصوص وضع يعمران معاون

 هـا  يبارندگ  ينا ير،اخ يها سال يسال شدت خشك يلاما به دل ي،سبتاً مطلوب سال جارن هاي يبارندگ

  .باشد يرگذارمنابع تأث يناز ا ياريبس ياياح ينهنتوانسته در زم

ـ    : افزايـد  يمـ  اللهي يتآ يمصطف سيد و  يمدر همـه منـاطق اسـتان مواجـه هسـت      يبـا كمبـود منـابع آب

  .كرده است يدمشكالت را تشد يرزميني،ز يها از منابع آب رويه يب يها برداشت

مصـرف   خـواهيم  يدر حال حاضر و با توجه به منابع محدود در دسترس، از مردم م: كرد يحتصر وي

 يمنـد  بهـره  يرا بـرا  ينـه در مصرف، زم تر يشب ييجو آب را در دستور كار قرار دهند و با صرفه ينهبه

  .كنند يااز آب مه تري يشب يخانوارها

 ياسـتاندار  ياز راهكارهـا  يكـي طرح اضطرار انتقال آب  ياجرا: استاندار كرمان گفت يعمران معاون

  .مشكالت موجود بكاهد يزاناز م تواند ياست كه م
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 يلـومتر ك 111هـزار و   3بـه    ياچـه وسعت در/كند يم يرا سپر يو روز خوش  حال يهاروم ياچهدر

  25/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -يد مربع رس

  

  حال يهاروم ياچهدر ينكها يانبا ب يغرب يجانآذربا ياستاندار يامور عمران يمعاونت هماهنگ سرپرست

  . يدمربع رس يلومترك 111هزار و  3به   ياچهوسعت در: گفت كند، يم يرا سپر يو روز خوش

علـوم و   يملّ يشهما ينآرامون ظهر امروز در چهاردهم يمانپ يه،از اروم يمتسن يگزارش خبرگزار به

برگـزار شـد    يهاروم ياچهدر محل پژوهشكده در يهكه به همت دانشگاه اروم يرانا يزداريآبخ يمهندس

 يهـا  امسـال بـارش   يبه فضل اله: اظهار داشت يپارك مل ينا يار روند احبا اشاره به عملكرد دولت د

  .كرد يرا سپر يوروز خوش حال يهاروم ياچهدر يزنازل شد و حوضه آبر يتوجه قابل

 يرمـاه ت 18كـه در   يبـه طـور   يدرس يخوب يتبه وضع يهاروم ياچهدر يالطاف اله يهدر سا: افزود وي

 يشمتر افـزا  يكبا مدت مشابه سال گذشته  يسهدر مقا يال جارس يرماهت 18 ياچهامسال سطح تراز در

  .نشان داد

 ينو در همـ  يدمربع رس يلومترك 111هزار و  3به  يختار يندر هم يهاروم ياچهوسعت در: گفت آرامون

  .آب وجود داشته است يهاروم ياچهمتر مكعب در بستر در يليونم 700و  يلياردم 4 يختار

از  يهاروم ياچهرساندن در: گفت يغرب يجانآذربا ياستاندار يمور عمرانا يمعاونت هماهنگ سرپرست

  .در بر داشت ينهتومان هز يلياردم 3465 يكنون يتبه وضع 93سال 

 يو اصـالح الگـو   يبخـش جهـاد كشـاورز    يها به طرح يالر يلياردم 6220 يزانم يناز ا يگفته و به

منـابع آب   ينو تـأم  يريتمد يها و پروژه ويروزارت ن يها در حوضه طرح يالر يلياردم 5490كشت، 

  .شده است ينههز

و  يـزداري آبخ يهـا  بـه طـرح   يـال ر يليـارد م 950داده شـده فـوق    يصاز اعتبـار تخصـ  : گفت آرامون
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  .اختصاص داده شده است يهاروم ياچهدر يزگردوغبار در حوضه آبر يتتثب يها و پروژه يدار آبخوان

و  ييـرات بـارز تغ  يهـا  از نمونـه  يكـي  يـه اروم ياچهدن درو خشك ش يبحران كم آب: كرد يحتصر وي

  .آورد يدرپ يجد يها است كه خسارت يعتدخالت انسان در طب

امروز مقابله بـا تصـرفات   : گفت يغرب يجانآذربا ياستاندار يامور عمران يمعاونت هماهنگ سرپرست

انكـار و مـورد    يرقابـل ضـرورت غ  يـك  يعيطب يها در عرصه يرمجازغ يوسازها و ساخت يرقانونيغ

  .به جد در دستور كار خود داشته باشند يادارات متول يددولت است كه با يدتأك
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خبرگـزاري فـارس مـورخ     -يـران  در ا يرزمينـي ز يهـا  آب سفره يمترمكعب يلياردم 130 يكسر

25/04/1398  

ـ : گفـت  يـزداري هـا، مرتـع و آبخ   سـازمان جنگـل   يابـان امور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون  يمنفـ  يالنب

آب در  يمترمكعـب كسـر   يليـارد م 130مترمكعب بوده است و  يلياردكشور پنج م يرزمينيز يها سفره

  .وجود دارد يرانا ينيزم يها سفره

علـوم   يمل يشهما ينصبح امروز در چهاردهم يخسرو شهباز يهارومفارس از  يگزارش خبرگزار به

برگزار شد، بـا   يهاروم ياچهكه در سالن اجتماعات پژوهشگاه مطالعات در يرانا يزداريآبخ يو مهندس

 اراظهـ  شـود،  يانجام مـ  ينيزم يها از سفره يمصارف كشاورز يدرصد برداشت آب برا 53 ينكها يانب

مترمكعـب   يلياردم 130مترمكعب بوده است و  يلياردكشور پنج م يرزمينيز يها سفره يمنف يالنب: كرد

  .وجود دارد يرانا ينيزم يها آب در سفره يكسر

كشـور از پـنج تـا     ينـي زم يها عمق سفره: كشور افزود يرزمينيز يها با اشاره به كاهش سطح آب وي

ـ   يافته يشمتر در حال حاضر افزا 150گذشته به  يها هشت متر در سال هـزار   6از  يشو تـاكنون در ب

  .انجام شده است يزداريآبخ يتهزار هكتار فعال 125از  يشو ب يزداريآبخ ياتنقطه عمل

درصـد   61 ينكـه ا يـان بـا ب  يزداريها، مرتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

مواجه  يشو فرسا ير خشكسالهكتار از مساحت كل كشور با خط يليونم 100مساحت كشور برابر با 

زان يـ م يناز بـاالتر  يكـي خـاك در كشـور بـوده كـه      يشتن متوسط فرسا 16.7ساالنه : هستند، افزود

 يـات انجـام عمل  يبـرا  يدموضوع نشان از آن دارد كه با ينخاك در كل جهان است كه ا هاي يشفرسا

  .در كشور تالش كرد يزداريآبخ

 9اقدامات سه تا  ينبا ا: كرد يحدر كشور تصر يردارياقدامات آبخمثبت انجام  يراتبا اشاره به تاث وي

 70 يده،رس يلوگرمك 120علوفه در هر هكتار به  يدتول يافته،خاك در كشور كاهش  يشفرسا يزانتن م
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  .ته استيافكشور كاهش  يسطح يها آب يرتبخ يزاندرصد م 32در كشور و  ها يالبدرصد حجم س

طبـق  : قـرار دارنـد، ادامـه داد    يالبكشور در معرض سـ  يروستا 600و هشت هزار  ينكها يانبا ب يو

 يدمـا  يگراددرجه سانت 0.4وجود داشته و  يراندر ا يمتر كاهش بارندگ يليم 11در هر دهه  ها يبررس

  .كرده است يداپ يشافزا يرانهوا در ا

: عنوان كرد يد،رس يببه تصو ياسالم يقانون جامع خاك در مجلس شورا يرااخ ينكها يانبا ب شهبازي

 6ارسال شده كه  يجمهور ياستو به دفتر ر يهته يزداريدر حال حاضر هشت طرح در ارتباط با آبخ

حال  در يطرح يمرز يها مترمكعب آب يليونم 25بوده و در سطح  ها يالبمهار س يمورد از آنها برا

  .ها را مهار كرد آب يناست تا بتوان ا ينتدو

همكـاران مـا   : كرد يحتصر يزجامع در حوزه آبخ يريتانجام شده در حوزه مدبا اشاره به اقدامات  وي

اقـدامات   ينانجام داده و همچن ياقدامات خوب يهاروم ياچهدر يزدر حوزه آبر يستماكوس يداريپا يبرا

 ياقـدامات  خـاك مهار گـرد و   يمنطقه انجام شده و در خوزستان برا يندر ا ياچهدر يااح يبرا يمناسب

  .است يافتهكاهش  ياديها تا حد ز گرد و خاك ينه اانجام شد ك

  



217  

  26/04/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - هستند يقرمز تنش آب يتدر وضع يرانشهر ا 59

  

قرار دارنـد كـه    يشهر تحت تنش آب 233كشور در  يتنفر از جمع يليونم 28.6امسال حدود  تابستان

رقـم نسـبت بـه     يـن سدها موجب شده است تا ا يرو بهبود ذخا يجار يمناسب سال آب هاي يبارندگ

  .نفر كاهش داشته باشد يليونم 6.4سال گذشته 

كشور بـه   يسدها يرذخا يبهبود نسب ي،جار يدر سال آب يم،تسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

ها، سبب بهتر  بارش يركشور تحت تاث يآب شرب شهرها و روستاها  كننده يناز منابع تأم ينوان بخشع

وزارت  يهـا  از دغدغـه  يكشور شده و تا حـدود  يآب شرب شهرها و روستاها ينتأم يتشدن وضع

  .كاسته است ياتيماده ح ينا ينتأم يبرا يرمجموعهز يها و شركت يرون

 يليونم 28.6صورت گرفته تابستان امسال حدود  بيني يشبر اساس پ ،يرووزارت ن يگزارش رسم طبق

 هـاي  يقرار دارند كـه بارنـدگ   يزرد، قرمز و نارنج يشهر تحت تنش آب 233كشور در  يتنفر از جمع

 6.4رقم نسبت به سال گذشـته   ينسدها موجب شده است تا ا يرو بهبود ذخا يجار يمناسب سال آب

  .دنفر كاهش داشته باش ميليون

 يدتول يتمصرف نسبت به حداكثر ظرف يكدر پ يازآب مورد ن يزاناز تنش آب شرب، حداكثر م منظور

شـهر كشـور امسـال از نظـر سـطح تـنش در        59صورت گرفتـه   يبر اساس بررس. باشد يشهر م يك

مصرف روزانـه احتمـال كمبـود     يكقرار دارند و در پ) درصد 20از  يشتركمبود ب يعني(قرمز يتوضع

  .وجود دارد هاآن آب در

 34و  يمخـزن كـاف   يدرصد و دارا 20از  يشترب يدكمبود تول يشهر دارا 25 يسطح از تنش آب ينا در

  .درصد و كمبود مخزن هستند 20از  يشترب يدكمبود تول يشهر دارا

قرار ) درصد 20تا  10 ينكمبود ب يعني( ينارنج يتشهر از نظر سطح تنش در وضع 34امسال  تابستان
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شـهر   17 يـز سـطح ن  يـن در ا. مصرف روزانه احتمال كمبود آب در آنهـا وجـود دارد   يكو در پ دارند

تـا   10 ينب يدكمبود تول يشهر دارا 17و  يمخزن كاف يدرصد و دارا 20تا  10 ينب يدكمبود تول يدارا

  .درصد و كمبود مخزن هستند 20

 يمصـرف سـاعت   يكدارند در پ زرد قرار يتشهر كشور تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضع140

كمبود  يسطح دارا ينشهر ا 14صورت گرفته  يبراساس بررس. احتمال كمبود آب در آنها وجود دارد

درصـد و   10كمتـر از   يدكمبود تول يهفت شهر دارا يره،درصد و كمبود مخازن ذخ 10كمتر از  يدتول

  .مخزن هستندكمبود  يو دارا يدشهر فاقد كمبود تول 119و   يمخزن كاف داراي

خواهـد   يـه مترمكعـب در ثان  14مصرف تابستان امسال  يكگزارش، كمبود آب در اوج پ يناساس ا بر

صـورت   بيني يشبوده است و بر اساس پ يهمترمكعب در ثان 22رقم در سال گذشته حدود  ينبود كه ا

بلوچسـتان،   و يسـتان س ي،رضـو  اصفهان، بوشـهر، خراسـان   يها احتمال تنش در استان يشترينگرفته ب

  .كرمان و هرمزگان رخ خواهد داد ارس،ف
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 يـداد رو يـك  يـن و ا يما شده يادعا كرد وارد دوره ترسال توان يزودگذر نم يسال بارندگ يكبا 

  29/04/1398نشريه سبزينه مورخ  - ادامه دارد سالي ؛ خشكاست يتصادف

  

كشـور را   يآب يطاز كارشناسان شرا يدر اكثر نقاط كشور باعث شده تا برخ يراخ يها ماه هاي يبارندگ

بـوده و كشـور در    يـان رو بـه پا  يـران ا يسال خشك يگرباور باشند كه د ينكنند و بر ا يابيمطلوب ارز

دانشـگاه   حيطـي و علوم م يزير دانشكده برنامه يسرئ. قرار گرفته است يمرحله ورود به دوران ترسال

 خشـك  يمـه در منطقه خشـك و ن  يآب كه مشكل كم رويم يم يشتفكر پ ينبا ا: باره گفت يندر ا يزتبر

 يرزمينـي ز يهـا  بـه آب  يسـطح  يها همه آبكه  يدر حال شود، يبار بارش برطرف م ينبا چند يرانا

  .درا ندار يحجم از مصارف كشاورز ينا يشهم گنجا يزو آن درصد ناچ شوند ياضافه نم

با  يسناوگو با ا در گفت يز،دانشگاه تبر يگروه آب و هواشناس يعلم يئتصراف، عضو ه يسار بهروز

 يافتـه،  يشافزا يزبعد از انقالب نكه  يكشاورز يتوسعه اراض: گفت يكشاورز ياشاره به توسعه اراض

 يهـا  آب همورد توجـه قـرار داد كـ    يزنكته را ن ينا يدمحقق شده است و با يرزمينيز يها به مدد آب

انباشت آب در هزاران سال بـوده   يجهو نت شناسي ينبعد از دوران چهارم زم يها بارش يجهنت يرزمينيز

  .شود يها جمع نم در آبخوان يرزمينيو در مدت زمان كوتاه آب ز يامروز يها و با بارش

  NAO (North Atlantic oscillationيـده از سـخنانش بـه پد   يگـري صراف در بخـش د  ساري

دو فـاز مثبـت و    يدارا ياطلس شمال يانوسنوسانات اق: اظهار كرد) ياطلس شمال يانوسنوسانات اق(

 دهد يرخ م ياطلس شمال يانوساقنوسانات  يو منطقه ما در فاز منف يترانهمد يها است كه بارش يمنف

  .يستمشخص ن يزو مثبت نوسانات، زمان بارش ن ينبودن فاز منف بيني يشبه قابل پ توجهو با 

در چنـد سـال   : كشـور، گفـت   ينوپتيكس شناسي يمپدر اقل جاني، يبهلول عل يها با اشاره به حرف وي

اطلـس، شـاخه    يانوساق يجو يراتيبه سمت كشور وارد نشده بود كه با تغ يغرب يبادها يانجر يراخ
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در  يدشـد  يهـا  و بـارش  يـداري و سبب ورود رطوبـت و ناپا  يتتقو يترانهمد يايبادها در در يجنوب

  .از نقاط كشور شد بسياري

گرگان مسـطح بـوده    يها دشت يرمناطق كشور نظ يبرخ شناس، يماقل ينطبق اظهارنظر ا: ادامه داد وي

 يلاز وقـوع سـ   يريها سبب نگه داشت آب باران و جلـوگ  لو جنگ ياهيو در گذشته وجود پوشش گ

 يسبب برهنگـ  يو آب يعيمنابع طب يماحداث بناها در حر ي،ساز كه امروزه جاده شد يم ينواح يندر ا

قـال   آب شده است؛ به عنوان مثـال در منطقـه آق   ينا يدر نگهدار ينزم ييعدم توانا يجهخاك و در نت

در كـل   هـا  يالبمنطقه سبب شد سـ  ينبودن كانال رود ا يكا و باره نشدن پل يروبيخاك، ال يبرهنگ

  .رخ دهد يلس يتمنطقه پخش شود و در نها

به مطالعـه   يدرولوژيه: كرد يانب يو آب و هواشناس يدرولوژيصراف با اشاره به ارتباط علم ه ساري

سفر و اتمسـفر  مبدأ آب، اتم يزن ياشاره دارد؛ از نظر آب و هواشناس يعتچرخش و گردش آب در طب

  .گردش آب است ياصل يانو آورنده جر يدرولوژياز ه يبخش يزن

 يبـرا  يعـت ها به آب ارتباط دارد و حفظ آب، خاك و طب انسان يو زندگ يشتمع: خاطرنشان كرد وي

را بـه صـورت    يـات ح يـه آب و خاك و جنگل، ما يها با گردش بر رو ما بوده و آب يفهنسل بعد وظ

  .كند يحفظ م يبعد يها نسل يبرا ينيزم يرمنابع ز

 يـل مـردم بـه دل   يبسـتر زنـدگ  : كـرد  يـد تأك يـز دانشگاه تبر يگروه آب و هواشناس يعلم يئته عضو

فقـدان برنامـه و   . شـود  يناامن م يلو عدم نظارت مسئوالن در زمان وقوع س رويه يب يوسازها ساخت

ـ    تر يشسارات بخ يلاز دال يزن يتجمع يشمردم به افزا يقالزم و تشو يبانيعدم پشت  همـردم بـوده و ب

كه در  يديمرا شن ينقال، معموالن و نوش مانند شهر آق ييشهرها ياسام يراخ يلعنوان مثال در حادثه س

  .شدند يلگذشته روستا بودند و بعدها به شهر تبد

. كردنـد  يلروستاها را به شهر تبد يت،جمع يشمردم به افزا يقمسئوالن ما با تشو: خاطرنشان كرد وي
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 يو مبلمـان شـهر   يريتمد يسر يكبه  يازو ن شود ينم يلبه شهر تبد يتجمع يشروستا صرفاً با افزا

  .متناسب با شهر باشد يدبا يزن يزاتاست و امكانات، ابزارها و تجه

   

  مقصر هستند يلاز س يناش يها مردم و هم مسئوالن در خسارت هم

ـ  يشبا افزا: فزودا يزدانشگاه تبر يگروه آب و هواشناس يعلم يئته عضو توسـعه   يـت، جمع رويـه  يب

 يعتبه طب يمسكن، سبب دست دراز يهبه ته يازكسب درآمد و ن يي،غذا يازهايرفع ن يبرا يكشاورز

كنار  بمرغو يبه تصاحب اراض يلم يلبه دل. راه است ينتر وآسان ينتر ها، ارزان شده و بستر رودخانه

داده  يكـاربر  ييـر جاهـا تغ  يراز سـا  يشآب هستند، ب نياكه معموالً محل عبور جر ياراض ينرودها، ا

  .ها هستند ها هم خود انسان دخل و تصرف ينموجود در ا پذيرترين يباند كه آس شده

در واقع رودخانـه بـا   . يما آن شده يانرود باعث طغ يمكه با تجاوز به حر يمما هست ينا: متذكر شد وي

ـ  يم،طلبكـار هسـت   يعـت از طب يشـه هم كـه  يـن وجود ابا . طلبد يكردن، بستر خود را از ما م يانطغ  يول

  .يموحش هست ياتو ح يعتبدهكاران به طب ينتر از بزرگ يكيو ما  يستمقصر ن يعتطب

 يسـتم، اكوس يـب هـا بـا تخر   انسـان : كـرد  يانب يزدانشگاه تبر يگروه آب و هواشناس يعلم يئته عضو

 يـان هـا را مجبـور بـه طغ    ستاها و رودخانهشهرها و رو ي،را مجبور به حمله به منازل مسكون يواناتح

 هـاي  كردن نسـل  يزندگ يرا برا يعتكه انسان اشرف مخلوقات است، طب يدئولوژيا ينو با ا كنند يم

  .بازيم ياست، در قمار توسعه م يندگانرا كه سهم آ يعيو منابع طب كنيم يم يبتخر يبعد

   

  است كييدرولوژيكشور، نبود مطالعات ه يراخ هاي يلوقوع س علت

اسـت،   يـدرولوژيكي كشور نبود مطالعات ه يراخ هاي يلعلت وقوع س كه ينبر ا يدصراف با تأك ساري

 يدر اجـرا  يو فرهنگـ  محيطـي  يستز هاي يوستپ يتعالوه بر الزام به رعا شود يم يشنهادپ: كرد يانب
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 دمـور  يـز ن يـدرولوژيكي ه هاي يوستو توسعه مسكن، پ يساز شهر ي،ساز بزرگ و كالن راه يها طرح

 ينسـوم  يـر فـرد، دب  ياحمـد فـاخر   يشـنهاد مسـأله پ  ينا. يردقرار گ يدولت يانو كارفرما يرانتوجه مد

  .تالش كنند يشنهادپ يناجراكردن ا يبوده و الزم است مسئوالن برا يدرولوژيه يمل يشهما

   

  يما شده يادعا كرد وارد دوره ترسال توان نمي

 يمربوط به بارنـدگ  هاي يدهپد ياز منظر آب و هواشناس: داز سخنانش اظهار كر يگريدر بخش د وي

كـرد كـه    يـان ب يرون يروز. يختبر اساس تصادف برنامه ر توان يهستند و نم يتصادف هاي يدهجزو پد

 منسـجم مـدون و   يهـا  سال گذشته و داده 60در  يجو هاي يدهاما آمار پد يم،ا شده يوارد دوره ترسال

اسـت و بـا    يبر حـوادث بارنـدگ   يمبتن ين،سرزم ينا يشينهچرا كه پ ،دهد يرا نشان نم ينا يهواشناس

 يتصـادف  يـداد رو يـك  ينو ا يما شده يادعا كرد وارد دوره ترسال توان يزودگذر نم يسال بارندگ يك

  .است

 يـن اگر مسئوالن بـر اسـاس ا  : خاطرنشان كرد يزدانشگاه تبر يگروه آب و هواشناس يعلم يئته عضو

دهنـد، مرتكـب اشـتباه     ييرتغ يبه مبارزه با ترسال يسال ها را از مبارزه با خشك نامهبر ي،اتفاقات تصادف

 يـان هـم ب  يـرو ن يروز يحت. بخشد ياشتباه را نم ينهرگز ا ينسرزم ينا يخاند كه تار شده يبزرگ ياربس

بـه   ؛يندازيـد بـه آمارهـا ب   يگفت كه نگـاه  يدو در پاسخ با يمرا عوض كن يمانها برنامه يدكه با كند يم

بعـد از آن   يهـا  امـا سـال   يم،را در سطح كشور شاهد بـود  يخوب يبارندگ 40عنوان مثال حدود سال 

  .آمد يشپ يسال خشك

 يمو مطالعه اقلـ  ها يانگينبر اساس م يدبا كه ينبر ا يدبا تأك يطيو علوم مح يزير دانشكده برنامه رئيس

  .كنند ينم يچندان ييرتغ ها نيانگيم: گفت يم،كن يزير بلندمدت اتمسفر برنامه يطو شرا

بلندمدت اشاره دارد و طبق آمارهـا، رونـد    يطكه به مطالعه شرا يماقل يفبا توجه به تعر: كرد يانب وي
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 يـانگين از م يزتبر يبوده و مثالً دما يشيطور محسوس افزا و دما به يسال گذشته نزول 60ها در  بارش

  .است يدهدرجه رس 14 يال 13به  10

 يبارنـدگ  متـري  يلـي م 50دما و كاهش حدود  يا پنج درجه يچهار ال يشا اشاره به افزاصراف ب ساري

 يبارش يهپنجم سرما يكبه نظر نرسد، اما  يكاهش محسوس يدشا يزانم ينا: سال گذشته گفت 60در 

  .شود يحوضه ما را شامل م

اظهار  يجو هاي يدهبروز پدو اتمسفر در  يمو اقل يفرهنگ يريتي،در ادامه با اشاره به نقش ابعاد مد وي

 يهحادثه را به خشم آسـمان تشـب   ينا يل،و مسئوالن به هنگام وقوع س يخبر يها معموالً گزارش: كرد

آسـمان آن را بـه    ندگياستفاده از بخشـ  يتنداشتن قابل يلكه به دل يمما هست ينكه ا يدر حال كنند، يم

  .كنيم يم يهخشم تشب

امـا   آيـد،  يبه شمار م يآسمان يبال يكجاها  يدر تمام يلس كه نيبا وجود ا: صراف اضافه كرد ساري

 يتدارد و به دنبال بهبود وضع ينقش مهم بيني يشپ ينهدر زم يتكنولوژ. است يشگيريقابل كنترل و پ

  .شود يم تر يشهم ب يجو يايدر مقابل بال يآمادگ ي،از بهبود تكنولوژ يناش بيني يشپ

 يـن و خودمـان را از ا  يندازيمب يعتمشكالت را به گردن طب يتمام است كه انصافي يب: كرد يدتأك وي

 يلسـ . هم وجود نداشـت  يليس شد، يم يجار يانوساق يك يها به سو اگر بارش. يمبدان يقائله مستثن

  .را متأثر كند يانسان ياتو ح يكه زندگ پيوندد يبه وقوع م يزمان

ندارنـد، در   يريتقصـ  يچهـ  ييكه گو كنند يوانمود م يمسئوالن طور يبرخ: صراف اضافه كرد ساري

اقـدامات در   يرو سـا  ياز نظر مهندس يشگيرانهپ ياتو عمل يساز فرهنگ يبرا يبودجه هنگفت كه يحال

  .ها است آن ياراخت
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  31/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - مسدود شد يرمجازهزار حلقه چاه غ 57از  بيش :يرون يروز

  

 يازهـاي ن ينتام ياز آب در مخازن سدها برا ياكنون حجم مناسب ينكها يانبا ب يرون يروز -يرناا -تهران

 يدههـزار حلقـه رسـ    57از  يشمجاز مسدود شده به ب يرغ يتعداد چاه ها: حفظ شده است، گفت يآت

  .ستا

 ينـده و در پاسـخ بـه سـوال نما    ياسالم يمجلس شورا يدر صحن علن) دوشنبه(امروز  ياناردكان رضا

عـدد در   يندرصد مخازن سدها پر است؛ ا 75اكنون حدود : افزود ياسالم يمردم بم در مجلس شورا

  .درصد بوده است 49گذشته تنها  يسال آب

و صـنعت وزارت   يآب شرب، كشـاورز  ينتام يراب يتيحاكم يفانجام وظا يدر راستا: ادامه داد وي

آب هر طـرح   يصآب است و مجوز تخص ينتام اي يرسازهو غ يا سازه يها موظف به انجام اقدام يرون

  .شود يصادر م يتو در نها يمورد بررس يربطذ يزحوضحه آبر يتدر قالب ظرف

مـورد   يبـردار  بهـره  يهـا  دلبـر اسـاس مـ    يسد مخزن 179تعداد  يانم يندر ا ينكها يانبا ب يرون وزير

 يكشـور از ابتـدا   يمخـازن سـدها   يبردار بهره يتوضع: هستند، خاطرنشان ساخت ينهبه يبردار بهره

ها  خانهسدها متناسب با آورد رود يو خروج يورود ينهبه يريتمد يانگرب يرماهت 25تا  يجار يسال آب

ـ  يدورو يدرصد 250 يشكه با افزا يدست است؛ به طور يينپا يازو ن بـا   يجـار  يسدها در سال آب

 يشدرصـد افـزا   193آب از سدها نسبت بـه سـال گذشـته     يخروج يبردار بهره ينهبه يريتاعمال مد

  .حفظ شده است يآت يازهاين ينتام يدر مخازن سدها برا يداشته و اكنون حجم مناسب

 ينتام يتمسئول تنها: است گفت يفرابخش يمصرف امر ينهبه يريتمد ينكها ياندولت با ب ياته عضو

  .قرار دارد يروبر عهده وزارت ن يممستق ييو روستا يشهر يآب شرب بهداشت يعو توز

مصرف  يريتشود كه اعمال مد يمصرف م ياز آب در بخش كشاورز يبخش قابل توجه: افزود وي
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كشـت مناسـب و    يو ابالغ الگو ييناست كه با تع يبخش برعهده وزارت جهاد كشاورز يندر ا ينهبه

در نقاط مختلف  يمهم با هماهنگ ينا ي،كشت ابالغ يمصرف متناسب با الگو ياصالح الگو ينچنهم

  .خواهد شد ياتيعمل

هـا  يتآن بـر فعال  يراشاره و از تاث يردر سه سال اخ يرمجموعهو ز يرووزارت ن يرانمد ييربه تغ ياناردكان

  .اشاره كرد يريتمد يفيتدر ك

 يكشور اقـدام هـا   يزآبر يمنابع آب در حوضحه ها يوستهرار بهم پدر بحث استق: ادامه داد يرون وزير

  .مانده است يباق ياريبس يانجام شده كه البته هنوز كارها يخوب

نظـارت بـر    يو اداره ها يزآبر يمنابع آب در حوضحه ها يوستهبهم پ يريتابتداء دفاتر مد: گفت وي

 يبـار شـورا   يننخسـت  يشـده و بـرا   يلمنـابع آب تشـك   يريتدر شركت مـد  92در سال  يبهره بردا

  .مهم فعال شده است يĤبريزحوضه ها يهماهنگ

 يجاشـاعه و تـرو   ياصل يها يشهاز ر يكي ينيزم يردر بحث منابع آب ز: خاطرنشان ساخت اردكانيان

حـق   يداشته اند كه از از جمله آنهـا بخشـودگ   يرگذاريبوده كه بعضاً تاث ينيمجاز، قوان يرغ يچاه ها

 يبهره بردار يشفاقد پروانه در عمل افزا يچاه ها يفتكل يينماده واحده تع ينهمچن. استالنظاره ها 

  .را موجب شده است

از جمله استفاده از ساز و  يهم تالش كرده با ابزار قانون يروالبته وزارت ن: دولت ادامه داد ياته عضو

 يـر غ يبرخورد بـا چـاه هـا   و نحوه  ينيزم يرمنابع آب ز يآب، موضوع تعادل بخش يعال يكار شورا

  .كند يگيريمجاز را پ

شده است،  ياتيعمل 94سال  ياز ابتدا ينيزم يرمنابع آب ز يو تعادل بخش ياطرح اح ينكها يانبا ب وي

هزار  17برابر با  يازدهمدولت  يشده تا ابتدا» مسلوب المنفعه«انسداد شده و  يمجموع چاه ها: گفت

  .است يدهحلقه رس 655هزار و  57به  97سال  يانحلقه بوده كه تا پا 856و
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حلقـه   311هـزار و   5حلقـه بـه    780چاه ها، در استان كرمـان از هـزار و    ينشمار ا: افزود يرون وزير

  .يابدادامه  يدبا يرمس ينو البته ا يدهرس

كشـور اشـاره كـرد و     يفعلـ  يطصورت گرفته در شرا يها يگذار يهاز سرما يبه استفاده اقتصاد وي

تـالش   يافتـه،  يصكار، متناسب با حجم منابع تخص يمراحل اجرا يبند يتبا اولو يروارت نوز: گفت

  .كند كه كارها را دنبال كند يم

 يشده و مورد استفاده قـرار مـ   ياز مخزن سد رها ساز يساالنه سهم بخش كشاورز: گفت يرون وزير

اسـت كـه    يازن يبار قابل توجهاعت يزسد ن يپا يو زهكش ياريشبكه آب يكانال ها يلتكم يو برا يردگ

  .شود يم ينتام

 54طرح شـامل   ينا: گفت يزبم و بروات از سد نساء ن يبه شهرها يدولت درباره آبرسان ياته عضو

پمپاژ است كـه اكنـون در    يستگاهو ا يهزار مترمكعب 10هزار و  5و مخازن  يخط لوله فوالد يليومترك

  .درصد است 50خرداد امسال حدود  يانطرح تا پا ينا يزيكيف يشرفتپ. دست احداث قرار دارد

شـده و   ينـه طـرح هز  يـن ا يتومـان بـرا   يلياردم 178سال گذشته  يانتاپا: خاطرنشان ساخت اردكانيان

  .است يازتومان ن يلياردم 270اتمام طرح  يتومان بوده و برا يلياردم 49اعتبار مصوب امسال آن 

 يـن سـرعت دادن بـه ا   يختلف امكان تدارك منابع الزم برام ياست با سازو كارها يدام: ادامه داد وي

  .مشابه فراهم شود يطرح و طرح ها

: منابع و مصارف گفـت  يزيحق آبه كشاورزان و باغ داران و برنامه ر ييندولت در باره تع ياته عضو

  .شود يو ابالغ م يمهر سال تنظ يمنابع آب و مصارف سدها در ابتدا يريتبرنامه مد

البتـه   يرسال اخ 50سال در  يندر سال گذشته به عنوان خشك تر يماساس توانست ينبرا: دادامه دا وي

كه در كشور وجود دارد،  يكارشناس يتبرنامه ها و ظرف ينمردم و با اتكاء به هم يو بردبار يبا صبور

  .يمكرده و از آن عبور كن يريتاوضاع را مد
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 يدرصـد حجمـ   92كشور كـه حـدود    يمخزنسد  110 يريتمد يدرحال حاضر برا: گفت يرون وزير

  .كرد يمو ابالغ خواه ينتدو يمنابع و مصارف را در سطح مل يريتشود برنامه مد يمخازن را شامل م

خواهد  يشتعداد افزا ينا يبه مدار بهره بردار يدجد يو اضافه شدن سدها يريالبته با آبگ: افزود وي

 ييجزو سـدها  يرجانس يوي،بافت، نساء، تنگ يرفت،ج يكه در استان كرمان، سد ها يبه گونه ا يافت

  .برنامه هستند ينهستند كه هرساله تحت ا

 يبـرا  ينـي مع يرسد ها مقـاد  يناز هركدام از ا يرماهت يانتا پا يجار يسال آب ياز ابتدا: گفت اردكانيان

ابع منـ  يندر تام يطاست با بهبود شرا يداست و ام يافته يصو صنعت تخص يمصارف شرب، كشاورز

  .در دست اجرا فراهم شود يامكان سرعت دادن به طرح ها ي،مال

اهداف مسـتلزم آن   يناز منابع آب سدها براساس ا يبهره بردار: دولت خاطرنشان ساخت ياته عضو

 ينـي زم يرشكننده منابع آب ز يطانجام شود و هم شرا يآب از منابع سطح يناست كه هم حداكثر تام

  .يرددر رنج است مدنظر قرارگ يمالحظه ا قابل يمنف يطرا كه از شرا

 يفيـت و بـا ك  يسـته شا يروهـاي اسـتفاده از ن  يبـرا : گفت يرووزارت ن يها يريتدر باره مد يرون وزير

اصل بـر   يت،مسئول ينانتصاب به ا يمجلس شد از ابتدا يمكه تقد يموجود در كشور براساس برنامه ا

 يرمسـ  ايـن كـردن   ياما برنامـه مـا عمـوم    يمه قرار داررا يقرار گرفت و اكنون در ابتدا ينيگز يستهشا

  .است

كـل در   يراندر سـطوح مختلـف و مـد    يروارشد وزارت ن يرمد 60به  يكتاكنون نزد: افزود اردكانيان

رفته اسـت و   يبه فراخوان عموم يرپست معاونت وز يعامل دراستان ها و حت يرانستاد وزارت و مد

اسـت در بخـش آب و    يو سرشار كشور كه همان منابع انسـان  ينسب يتمز ينتر يتالش شده از اصل

  .يمدار يزن يندگاننما يتبه حما يازاستفاده شود كه ن قبر

امر مد نظر باشد و  ينشود در همه استان ها به خصوص استان كرمان ا يتالش م: ادامه داد يرون وزير
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  .استفاده شود يروهان يناز بهتر

خدمت خواهند كرد و سـپس   ياجغراف يكو در  يده خاص زمانمحدو يكدر  يرانمد: اضافه كرد وي

  .شود ياز وجود آنها استفاده م يگردر نقاط د يستگيدر صورت اثبات شا

شده به طور متوسط از رشـد سـاالنه    يبهره بردار يمل يتعداد سدها: دولت اظهار داشت ياته عضو

  .برخودار شده است 92قبل از  يدرصد نسبت به سال ها 61

فاضـالب   يخانه هـا  يهدرصد و تعداد تصف 62از رشد  يآب شهر يخانه ها يهتعداد تصف: زوداف وي

  .دارد 92قبل از  يدرصد نسبت به سال ها 96رشد ساالنه  يشهر
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  31/04/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد درصد رس 75آب مخازن سدها به  يموجود

  

مترمكعب است كـه بـه    يليونم 300و  يلياردم 37كشور هم اكنون  يكل سدها يموجود -يرناا-تهران

  .يدرس يرماهدرصد در ت 75به   درصد در خردادماه، 82آنها از  يدرصد پرشدگ  يب،ترت ينا

  .كشور آغاز شد يكاهش آب مخزن سد ها روند يپربارش بهار يبا فاصله گرفتن از روزها همزمان

 يكشور نشـان مـ   يسدها يپرشدگ يزاندر باره م يرانمنابع آب ا يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر تازه

. اسـت  يافتهدرصد كاهش  75به  يرماهت 25درصد بوده است كه در  82درخردادماه  يزانم يندهد كه ا

  .سازد يمصرف آب را دوچندان م يتيرتر به بحث مد يروند ضرورت توجه جد ينتداوم ا

 يـزان كـه م  يمتر مكعب اعالم شده است درحـال  يلياردم 84 يرماهت 25كشور تا  يسد ها يورود ميزان

  .متر مكعب بوده است يلياردم 24در پارسال  يورود

رقـم پارسـال    يـن كـه ا  يمتر مكعب بوده اسـت درحـال   يلياردم 67 يرماهت 25سد ها تا  يخروج ميزان

  .متر مكعب گزارش شده بود يلياردم 23حدود 

هـا   يبارندگ يزانم يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يآمار منتشر شده از سو ينبراساس تازه تر گرچه

) 98 يرماهت 30تا  97مهرماه ( يجار يدرصد رشد در سال آب 101كشور با  يزآبخ يحوضحه اصل 6در 

  .ت سد ها نشان از كاهش حجم آب استپش يرهاست اما روند آب ذخ يدهمتر رس يليم 336.9به 
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داشـته   يشدرصـد افـزا   193آب از سدها  يخروج/ درصد مخازن سدها پر است  75: ياناردكان

  31/04/1398خبرگزاري فارس مورخ  - است

  

رقـم در سـال    يـن ا  :گفـت   درصد مخازن سدها پـر اسـت،   75در حال حاضر  ينكها يانبا ب يرون وزير

  .درصد بوده است 49گذشته فقط 

 يدر پاسـخ بـه سـؤال ملـ     يـرو ن يـر وز يانفارس، رضا اردكان يخبرگزار يگزارش خبرنگار پارلمان به

در امـور آب كشـور    يو عملـ  يعلمـ  يريتعلت عدم اعمـال مـد   ينكهابر  يمبن پناه يكزادين اهللا يبحب

ـ  يهمـاهنگ  يفانجام وظـا  يدر راستا: گفت يست،چ  يـرو وزارت ن ي،آب شـرب و آب كشـاورز   ينب

راسـتا مجـوز    ينمنـابع آب اسـت و در همـ    ينتـام  اي يرسـازه و غ يا اقـدامات سـازه   انجامموظف به 

  .كند يو صادر م يا بررسمختلف ر يزآبر يها آب در قالب حوزه يساتتاس

  .است يبردار مختلف در كشور در حال بهره يها بر اساس مدل يسد مخزن 179: افزود وي

ـ  (مـاه   يـر ت 25كشور از اول مهر سـال گذشـته تـا     يسدها يتوضع: كرد يحتصر يرون وزير   يسـال آب

  .هاست سدها و متناسب با آورده رودخانه ينهبه يريتمد يانگرب) يجار

 193آب و سـدها   يخروجـ  يجار يآب سدها در سال آب يورود يدرصد 250 يشافزا با: گفت وي

  .شده است يرهها ذخ آب ينكشور بخش اعظم ا يازهايداشته است كه متناسب با ن يشدرصد افزا

 يـن كه در سـال گذشـته ا   يدرصد مخازن سدها پر است و در حال 75در حال حاضر : گفت اردكانيان

  . تدرصد بوده اس 49رقم فقط 

 يريتو اعمـال مـد   شـود  يمصـرف مـ   يآب در بخش كشاورز يبخش قابل توجه: كرد يانب اردكانيان

كشت مناسـب و   ياست كه با ابالغ الگو يبخش به عهده وزارت جهاد كشاورز يندر ا ينهمصرف به

در نقـاط مختلـف كشـور     يمهـم بـا همـاهنگ    يـن ا ياصالح مصرف متناسب با كشت ابالغـ  ينهمچن
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  .ودش يم ياتيعمل

سال گذشـته   3موضوع مربوط به حدود  ينا: پناه گفت يكزادياهللا ن يببا اشاره به سوال حب يرون وزير

قرار داده است و قطعـاً   يريتمد يفيتخودش را بر ك يرتأث يريتمد ييرفاصله تغ يندر ا يعتااست و طب

  .است يشانو توجه ا يتموضوع مورد عنا ينا

انجـام شـده اسـت     يدر موضوع آب اقدامات خوب يوستهبه هم پ يريتدر بحث استقرار مد: افزود وي

و ادارات  يـز آبر يهـا  حـوزه  يوستهبه هم پ يريتمانده است؛ دفاتر مد يباق ياريبس يالبته هنوز كارها

ـ  يشده است و برا يلمنابع آب تشك يريتدر شركت مد 92در سال  يبردار نظارت بر بهره بـار   يناول

  .مهم فعال شده است يزآبر يها حوزه يهماهنگ يشورا

 يرمجـاز غ يهـا  حفر چـاه  يجادآب و ا هاي يشهاز ر يكي يرزمينيدر بحث منابع آب ز: گفت اردكانيان

فاقـد   يهـا  چاه يفتكل يينداشته است از جمله ماده واحده تع يرگذاريبوده است كه بعضاً تأث ينيقوان

با استفاده  دهكر يهم سع يرووزارت ن را موجب شده است البته يبردار بهره يشپروانه كه در عمل افزا

 يهـا  و نحوه برخورد بـا چـاه   يرزمينيمنابع آب ز يبخش آب موضوع تعادل يعال ياز ساز و كار شورا

  .كند يگيريرا پ يرمجازغ

شـده و كـل    ياتيعمل 94سال  ياز ابتدا يرزمينيمنابع آب ز يبخش و تعادل ياءطرح اح: كرد يدتأك وي

كـار   يحلقـه بـوده اسـت؛ از ابتـدا     856هزار و  17برابر  يازدهمدولت  يا انتهات يافتهانسداد  يها چاه

از هـزار و   رمـان اعداد در استان ك ينا. است يدهحلقه رس 655هزار و  57به  97تا سال  يازدهمدولت 

  .كند يدااستمرار پ يدبا يرمس يناست كه ا يافته يشحلقه افزا 311هزار و  5حلقه به  780

 يطصورت گرفتـه در شـرا   گذاري يهاز سرما يدر خصوص استفاده اقتصاد: نشان كرد خاطر يرون وزير

 بنـدي  يـت بـا اولو  يـرو دچار چـالش اسـت وزارت ن   يمنابع اعتبار يصكشور كه تخص يفعل ياقتصاد

  .دنبال كند كند يم يسع يافته يصتخص يكار را متناسب با حجم منابع اعتبار يمراحل اجرا
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 يبـردار  بـه بهـره   90مترمكعـب از سـال    يليـون م 8است با  اي يزهسد سنگر سد نسا كه: ادامه داد وي

و مورد اسـتفاده   شود يم ياز مخزن سد رهاساز يو در حال حاضر ساالنه سهم بخش كشاورز يدهرس

شـاء   كـه ان  يـم دار يازرا ن يما اعتبار قابل توجه يكش و زه ياريشبكه آب يها كانال يلتكم ياست و برا

  .شود يناهللا تأم

در  يهقضـ  يـن ا: كرد يحبم و بروات از سد نسا تصر يبه شهرها يدر خصوص طرح آبرسان يرون وزير

هـزار   10هـزار و   5و مخـازن   يخـط لولـه فـوالد    يلـومتر ك 54طـرح شـامل     يـن دستور كار است، ا

خرداد امسال حدود  يانآن تا پا يزيكيف يشرفتپمپاژ در دست احداث است كه پ يستگاهو ا يمترمكعب

  .است رصدد 50

شده و اعتبار مصوب امسال  ينهآن هز يتومان برا يلياردم 178سال گذشته  يانتا پا: ادامه داد اردكانيان

اسـت كـه    يازتومان اعتبار مورد ن يلياردم 270طرح حدود  يناتمام ا يتومان است و برا يلياردم 49آن 

  .امكان تدارك الزم فراهم شود يمهست يدوارام

دربـاره بخـش آب هـم    : مـردم بـم در مجلـس گفـت     ينـده به نما ييدوم پاسخگو در بخش يرون وزير

با توجـه   رسانيم، ياقدامات انجام شده را به عرض م يچگونگ يحو توض يحرو و تشر يشپ يها برنامه

  .يمكن يفهبهتر انجام وظ يمشاء اهللا ما بتوان ان يندگاننما يبانيو پشت

منـابع آب و مصـارف سـدها     يريتدر ارتباط با برنامـه مـد   در رابطه با حقابه كشاورزان و: افزود وي

سـال گذشـته بـه     يمو مـا توانسـت   شود يو ابالغ م شود يم يمهر سال تنظ يدر ابتدا يزير جهت برنامه

و  يتريو اتكـاء بـه مـد    يـز مردم عز يو بردبار يرا با صبور يرسال اخ 50سال در  ينتر عنوان خشك

كـه وجـود دارد،    يو تخصصـ  يكارشناسـ  يـت شـور اسـت ظرف  كه در ك ياتيو تجرب ياضير يها مدل

  .يمكن يريتمد

 يناز ترتـر  يكيدر كنار  يردهه اخ 5سال در  ينتر خشك: كرد يحدولت دوازدهم تصر ينهعضو كاب اين
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منـابع آب كشـور كـه ثـروت      يريتقرار گرفته است و قطعـاً تجربـه مـد    يجار يسال آب يعنيها  سال

  .يمكن يريتمد يما الزم توانسته يرسال را با تدب ينه است اگذشت يها اندوخته شده در دهه

مـا برنامـه    شود يدرصد حجم مخازن را شامل م 92كشور كه حدود  يسد مخزن 110: گفت اردكانيان

 يو اضافه شدن سدها يريالبته با آبگ كنيم يو ابالغ م يينتع يمنابع و مصارف را در سطح مل يريتمد

  .يافتخواهد  يشتعداد افزا ينا يبردار با بهره يداالحداثجد

 ييهـا  ثروت يرجانس يهنسا، تنگون يرفت،بافت، ج يبه عنوان مثال در كرمان سدها: ادامه داد يرون وزير

ماه از هـر كـدام از    يرت يانتا پا يجار يسال آب يبرنامه هستند و از ابتدا ينهستند كه هر سال تحت ا

 يـدوار و ام ستكرده ا يداپ يصتخص ينعت و كشاورزمصارف شرب، ص يبرا ينيمع يرسدها مقاد ينا

كه مطـرح   ييها به طرح يامكان سرعت بخش يمنابع مال يندر تأم يطشاء اهللا با بهبود شرا كه ان يمهست

  .شده، فراهم شود

اسـت كـه هـم     يـن اهداف مسـتلزم ا  يناز منابع آب سدها بر اساس ا يبردار بهره: خاطرنشان كرد وي

را كـه از   يرزمينـي شكننده منابع آب ز يطو هم شرا يمداشته باش ياز منابع سطحآب را  ينحداكثر تأم

  .يريمدر نظر بگ شود، يشامل م يا قابل مالحظه يمنف يالنب يك

كـار را سـرعت    يمشرب بتوان ياز سد نسا برا يآبرسان ياتدر ارتباط با عمل يمهست يدوارام: افزود وي

بـوده اسـت و    يـر عتبار مناسب و بـه موقـع در سـال اخ   ا يصكه در اثر عدم تخص يو مشكالت يمبخش

  .شاء اهللا مرتفع شود درصد نگه داشته ان 50كار را فقط در حدود  يشرفتپ

  


