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ـ  تا كـم  ياز سد زوالچا يندگان؛نما محيطي يستز يها دغدغه ـ  يآب تسـنيم   يخبرگـزار  -ين ورام

  01/05/1398مورخ 

  

 يهـا  دغدغـه  يـان شنبه اول مرداد ماه شاهد گزارش و ب امروز سه ي،اسالم يمجلس شورا يعلن صحن

  .بود ياسالم يمجلس شورا يندگاننما محيطي يستز

  

  ينورام يآب تا كم ياز سد زوالچا يندگان؛نما محيطي يستز هاي دغدغه

سـه  (امـروز   ي،اسـالم  يمجلـس شـورا   ينشست علن يم،تسن يگزارخبر يگزارش خبرنگار اجتماع به

 محيطـي  يسـت مـردم بـا موضـوع ز    يندگاننما يها از تذكرات و دغدغه يبا انبوه) مرداد ماه يكمشنبه 

  .مواجه بود

خطـاب بـه    يدر تـذكر شـفاه   ياسـالم  يدر مجلس شـورا  يمردم سار يندهنما نژاد، يوسف اصغر علي

 يو. اسـت گفـت   كرده يجادمردم چهاردانگه ا يكه زباله برا يمعضالتاز  جمهور يسرئ يحسن روحان

د يكننده عنوان كرد و از مسـئوالن پرسـ   ناراحت يارزباله را بس يتمنطقه وضع يناز ا يدبازد يندر آخر

  كنند؟ يمحل زندگ ينروز در ا يكحاضرند  ياآ

 يدر مجلـس شـورا   يساسالمشـهر و پـرد   يرانات،شـم  ي،مـردم تهـران، ر   يندهنما ي،موسو سيدفريد

و  ير ين،ورامـ  يدر شهرسـتان هـا   يدنيآب آشام يناز مشكالت تأم يتذكر شفاه يكهم در  ياسالم

را بـا   ينـو و جنـوب شـهر ر    مـردم سـاكن در قلعـه    يمعضل زندگ ينكه ا يبه طور: اسالمشهر گفت

  .است  كرده جهموا يمشكل جد

و  يزگردهـا مقابله با ر ياسالم يدر مجلس شورا يرمندمردم زابل، زهك و ه يندهدهمرده، نما اهللا حبيب

و  يسـتان س كـاره  يمـه ن يها نشدن پروژه يلو تكم يعنوان كرد و از اجرا يروزه را ضرور120 يبادها
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از  سـتايي و مشكل آب شرب رو يستانعمان، فاضالب س يايكرد كه انتقال آب از در يهبلوچستان گال

  .هاست پروژه ينجمله هم

 يدر تذكر شـفاه  ياسالم ياسالم يدر مجلس شورا يشواو پ ينورام يندهنما ،ينيحس ينقو سيدحسين

انتقاد كـرد و از   يشواباقرآباد و پ يرآباد،خ ين،قرچك، ورام يدر شهرستانها يدنياز قطع مكرر آب آشام

  .مناطق خبر داد ينساعته در ا 12قطع آب شرب  

مشـكالت   يگيـري بـر پ  يمجلس مبن يسگفت كه با واكنش رئ يندر دشت ورام ياز معضل كم آب وي

  .همراه بود

بـا   يدر اخطار قـانون اساسـ   ياسالم يمردم  سلماس در مجلس شورا يندهنما ي،برزگر كلشان شهروز

سـد، حـق    ينا ينكهگفت و ا يرودخانه زوالچا ياز معضل سد رو 43،44،48،84،86استناد به اصول 

 انكار در شهرسـت  يمد يروستا 5رودخانه به  يناما هم. روستا در اطراف آن را قطع كرده است 14آبه 

ـ   يـل سد زوال بـه دل  يزاما مزارع و باغات كشاورزان حوزه آبر كند يم يآبرسان يهاروم درحـال   يكـم آب

سـد صـرف    ينا ياز منابع شهرستان سلماس برا يلياردم 20از  يشب يگرخشك شدن است از طرف د

  .است شده
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خبرگـزاري فصـل اقتصـاد مـورخ      -ي كشاورز يرمجازغ يها چاه يمترمكعب يلياردم 10 مصرف 

01/05/1398  

  

 400تـا   350اكنـون  : گفـت  يجهاد كشاورز يرمعاون آب و خاك وز - يرناا - يرجندب -اقتصاد  فصل

مترمكعـب آب   يليـارد م 10از  يشدر كشور وجود دارد كه ساالنه ب يرمجازغ يچاه كشاورز هزار حلقه

  .شود يها مصرف م چاه ينبا ا

 يـك در : افـزود  يخراسـان جنـوب   يبا كم آب يروز دوشنبه در نشست كارگروه سازگار ياكبر عليمراد

درصـد اعـالم    92 تا 90 يمصرف آب بخش كشاورز يزاندر كشور م يركارشناسيو غ يگفتمان عموم

  .يستگونه ن ينكه ا يدر حال شود يم

از دو : درصد هم كمتـر اسـت اظهـار داشـت     65در كشور از  يمصرف آب كشاورز ينكها يانبا ب وي

ورود  يـداني بـه صـورت م   يدر بخـش كشـاورز   يآب مصـرف  يزانم يبررس يسال گذشته تاكنون برا

  .يما كرده

 يهـا  درصـد عرصـه   70محصـول عمـده در    35طـرح   ينادر : ادامه داد يجهاد كشاورز يروز معاون

آمار كشور اكنـون   يروهاين ترين يو قو ينشد و با استفاده از توان بزرگتر يگذار كشور هدف يديتول

  .درصد گزارش شده است 65مصرف آب كمتر از  يزانو م يدهمحصول به اتمام رس 15 يجنتا

در  يـاري به عنوان مثال دور آب: عنوان كرد شود يم ييارآب درصد در كشور كم 30تا  25 ينكها يانبا ب او

  .شود يبخش جفا م يندهد به ا يروز است كه نشان م 90محصول پسته در كرمان تا 

و  يـا طـرح اح  يهـا  بـا برنامـه  : شد يادآور يمكن يانتكشور ص ياز منابع آب يدبا ينكهبر ا يدبا تاك اكبري

 يامـور بـه صـورت كارشناسـ     يداما با يمموافق هستدرصد  100 يرزمينيز يها منابع آب يتعادل بخش

  .شده باشد
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كـردن   يآب بـاز  يربا ش يراكرد ز يانتص يآب از منابع آب يرآالتبا بستن ش توان ينم: اضافه كرد وي

بـه صـورت    يدبا يبردار بخش كشاورز بهره يليونتا پنج م 4.5 يشتمع يلذا برا يستكردن ن يريتمد

  .دكر يزير شده برنامه يكارشناس

ـ  يدهاييدر بازد: گفت يجهاد كشاورز يرآب و خاك وز معاون اسـتان   يكه دو روز گذشته از منابع آب

 يدهخشك يها با قنات يياستان عوض كرد مردم مناطق روستا يننظر ما را در ا يمداشت يخراسان جنوب

  .كنند يچه م

 يلـي انع هستند كه كرامت آنها خفوق العاده بزرگوار، دلسوز و ق ييها استان انسان ينمردم ا: افزود وي

  .بردار داشته باشد چند صد بهره يتريل 12كه قنات  كنيم يمردم شرم م ينباالست و در مقابل ا

استان  ينا ياقتصاد يتكه ضامن اهم يخراسان جنوب يمنابع آب يريتدر بحث مد: اظهار داشت اكبري

  .داد ييرها را تغ تالش كرد و نگاه يشترب يداست با

بـه كـاهش    يدنرسـ  ياسـت بـرا   ياديالعاده ز فوق هاي يتظرف يدارا يخراسان جنوب: ان كردعنو وي

  .مملكت است يندگانآ يهسرما يآب يها سفره ينا يراز يمتالش كن يدبا يمصرف منابع آب

با مشكل مواجه بوده و آمار  يخراسان جنوب يآب يالنب: گفت يجهاد كشاورز يرآب و خاك وز معاون

داشـته   ينگـر  جـامع  يربطذ يها دستگاه يدبا ينهزم يننشده است كه در ا يآور جمع يتو ارقام به درس

  .باشند

 يريتدر مـد  يددر استان موجود است لذا با يرزمينيآب ز يها سطح سفره يينمرجع تع: شد يادآور او

  .تالش شود يشترب يبرداران بخش كشاورز بهتر بهره يشتمع يبرا يسطح يها آب

خراسـان   ياز استان مرز يسطح يها مترمكعب از آب يليونم 700تا  400از  يشب كهينا يانبا ب اكبري

اسـت در   يـاد ز يسـبز شـهر   يمصـرف آب در بخـش فضـاها    ينهمچن: گفت شود يخارج م يجنوب

  .نشده است يدهاستان د يالنهدررفت در ب ينكه ا يصورت
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 يهـا  وضـوع بـا كمـك دسـتگاه    م يـن ا يستيوجود دارد كه با يآب استان مشكالت يالندر ب: افزود وي

  .داده شود يقتطب يالنها ب بخش يرو سا يجهاد كشاورز يرو،وزارت ن يرمجموعهز

 يـل اسـتان تعط  يـن كاشت محصوالت تابسـتانه در ا  يدبا ينكهبر ا يدبا تاك يجهاد كشاورز يروز معاون

  .عمل شود ياطبا احت يددارند با يينكه مصرف آب پا يدر توسعه باغات يحت: شود اظهار داشت

در چنـد سـال    ياسـت و انباشـت خشكسـال    يرپذ يبالعاده آس فوق ياستان يخراسان جنوب: گفت وي

 يزداري،در بحث آبخ يا بسته يستيوارد كرده است لذا با يبه بخش كشاورز ياديز هاي يبگذشته آس

  .شود يفقنوات تعر يروبيمرمت و ال ياتآب سبز و عمل يريتمد

 تـوان  يمـ  يقطر يناز ا: كرد و گفت يدتاك يدر مزارع كشاورز يكيپالست يها بر استفاده از مالچ اكبري

  .را كاهش داد يكشاورز يآب در اراض يرتبخ يدرصد جلو 90تا 

 يهـا  توسـعه كشـت   يـان، كشت، پـرورش آبز  يالگو ييرتغ يي،نشا يها توسعه كشت: كرد يحتصر وي

 يرخاك و سا يمواد آل يشافزا ي،حفاظت يرزاستفاده از كشاو يكرو،و م يننو ياريتوسعه آب ي،ا گلخانه

  .است يدر خراسان جنوب يژهبه و يمصرف آب در بخش كشاورز يريتمد ياز جمله راهكارها

در : گفـت  يدرخراسان جنـوب  يرمجازغ يها در ارتباط با چاه يجهاد كشاورز يرآب و خاك وز معاون

  .شود يريتمد يستيست اما باا يينپا يارو مصرف آب بس يرمجازغ يها استان تعداد چاه ينا

آنها را به  توان يخاك شور فعال هستند كه م يابا آب  يكم بازده كشاورز يها چاه ينهمچن: افزود وي

  .اختصاص داد يانمانند پرورش آبز يرزراعيغ هاي يتفعال
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  02/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - در سال پر باران يآب كم يلس

  

مرزو بوم افكنده بـود و انگـار    ينپرقدرت خود را بر ا يهبود كه سا يسال 10 يخشكسال -يرناا -تهران

 ينخـود را بـرزم   يهـا  اما ناگاه دل آسمان به رحم آمد و اشك يد؛قصد نداشت از موضع خود كوتاه آ

است كه قطـره   يرانيانفرد فرد ما ا يفهداد؛ اكنون وظ يرانا يجا يه تن جاترك خورده فشاند و جان ب

  .است يكنزد يكه هنوز خشكسال يراز يمقطره آب را حفظ كن

  
ها را به خطر انـدازد و كشـورمان    جان انسان تواند يهستند كه بروز آنها م اي يدهدو پد يآب و كم آبي بي

 يخوب مواجه شد اما همچنان گرفتـار خشكسـال   يها رشاست كه گرچه بهار امسال با با يطيدر شرا

شگرف در  يراتييتغ تواند يبلكه م كشاند يم يرا به ورطه نابود يستز يطنه تنها مح ياست؛ خشكسال

گرفته نشود چـه بسـا    يكه اگر جد يها به همراه داشته باشد؛ خطر انسان يزندگ هاي يطو مح يزندگ

  .از سنكه كند يلخشك و خا يبه كشور يلكشورمان را تبد
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هـا   يبارندگ يزانم يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يآمار منتشر شده از سو ينبر اساس تازه تر گرچه

) 98 يرماهت 30تا  97مهرماه ( يجار يدرصد رشد در سال آب 101كشور با  يزآبخ يحوضحه اصل 6در 

از  لشهر كشـور امسـا   59صورت گرفته  ياست اما همچنان بر اساس بررس يدهمتر رس يليم 336.9به 

مصـرف   يـك قـرار دارنـد و در پ  ) درصـد  20از  يشتركمبود ب يعني(قرمز  يتنظر سطح تنش در وضع

  .روزانه احتمال كمبود آب در آنها وجود دارد

قرار ) درصد 20تا  10 ينكمبود ب يعني( ينارنج يتشهر از نظر سطح تنش در وضع 34امسال  تابستان

شـهر   17 يـز سـطح ن  يـن در ا. نه احتمال كمبود آب در آنهـا وجـود دارد  مصرف روزا يكدارند و در پ

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

 يسـاعت  مصرف يكزرد قرار دارند در پ يتشهر كشور تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضع 140

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

  .كمبود مخزن هستند يو دارا يدشهر فاقد كمبود تول 119و  يمخزن كاف يدارا

ـ  يرا بر عهده دارد چنـد  يرون يروز يكه معاونت آب و آبفا »يخامس زاده يقت قاسم« در نشسـت   يشپ

ـ  ينكهبر ا يدپرداخت و با تاك يبه موضوع كم آب يخبر : كشـور محـدود اسـت، اظهـار كـرد      يمنابع آب

 ينتـأم  يبارنـدگ  يكسـال بـا   يكسر يزانم يندارد و ا يمترمكعب كسر يلياردم 130كشور  يمخازن آب

  .مواجه بوده است يسال با خشكسال 10كشورحدود  يراز ،شود نمي

 يمترمكعـب ورود  يليـارد م 76 هـا  يبارندگ يلبه دل: كشور، ادامه داد يراخ هاي يبا اشاره به بارندگ وي

هـا بـه    آب يـن از ا يبخشـ . يمكنـ  يساز يرهذخ يندهآ يبرا يمرا نتوانست يزانم يناما همه ا يم،آب داشت

  .رفته است اهايبه در يها و بخش تاالب
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امسـال در  : باره گفت يندر ا يزآب و فاضالب كشور ن يشركت مهندس يرعاملمد» رضا جانباز حميد«

آب  يندر تـأم  يو در حـال حاضـر بـه طـور كلـ      يمرا شاهد بـود  يخوب يها نقاط كشور بارش يشترب

 ينمتـأ  ياز سـدها  يـادي تعداد ز يرهاساس حجم ذخ ينبرا. حاكم است يخوب يتكشور وضع يسطح

كـه مشـكالت كمبـود آب     يستآن ن يبه معنا يناما ا يافته يششهرها و روستاها افزا ربكننده آب ش

  .حل شده است

مـردم در آن   يفشارد كه احتمـال خفگـ   يرا م يراناز نقاط ا ياريبس ياكنون چنان گلو يكم آب مشكل

  .است يارنقاط بس

  

  ياز خشكسال ييراهكار رها  كاهنده مصرف آب، تجهيزات

مصرف و قدر دانستن قطره  يريتبه مد يتوجه جد ياز خطر خشكسال ييرها يراه برا يننظر بهتر هب

  .كاهنده مصرف است يزاتمصرف استفاده از تجه يريتمد يقطره آب است و راهكار اصل

آب و فاضالب كشور در گفـت و گـو بـا     يمصرف شركت مهندس يريتدفتر مد يرمد »يدزادهس علي«

كاهنـده مصـرف آب را    يـزات از تجه يرشدن كامل طرح استفاده فراگ يياجرا يرنا،ا يخبرنگار اقتصاد

ـ   يگسترده، عزم مل يآب، فرهنگ ساز يمتشدن ق يواقع يازمندن در كشـور   يو باور به وجود كـم آب

  .دانست

از قـانون   يطـرح مـاده ا   يـن ا: كاهنده مصرف آب، گفت يزاتتجه يعدرباره سرنوشت طرح توز وي

اجـازه داده   يـن آب و فاضالب ا يآب شرب است كه براساس آن به شركت ها يساز ينهتوسعه و به

آن را بـه   يهـا  ينـه و هز يارگذاشـته در اخت يمشتركان متقاض يكاهنده مصرف را برا يزاتشده تا تجه

  .از قبض آب آنها كسر كنند قساطصورت ا

آب و  يتور كـار شـركت هـا   آن در دسـ  يقانون ابالغ شد، اجـرا  ينبعد از آنكه ا: اضافه كرد سيدزاده
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 يشيبه عنوان مناطق آزما يقانون مناطق ينا يفاضالب سراسر كشور قرار گرفت؛ سپس با هدف اجرا

 اسيشن يبآس يكها  يپس از بررس يت،شود و در نها يمورد نظر قرار گرفت تا رفتار مشتركان بررس

  .مناطق انجام شد يناز ا

ذكـر شـده و الـزام و     يآنجا كه در قـانون كلمـه متقاضـ    از: گفت ي،شناس يبآس ينا يجنتا يحتشر در

  .كرد يدرا تاك يزاتبودن نصب تجه يتوان به مشتركان الزام يمطرح نشده است، نم ياجبار

كاهنـده آب ندارنـد،    يـزات تجه يـد بـه خر  يمشتركان رغبت ي،كنون يها يمتبا ق ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يـد هزار تومان است، آنها نسبت بـه خر  10پنج تا  ينقبض آب مشتركان ب ينهكه هز يطيدر شرا: گفت

  .كنند يهزار تومان اقدام نم 150تا  100 يمتبا ق يزاتيتجه

 يناز نصب چن يعوامل سبب شد استقبال چندان ينهم: كشور افزود يمصرف آبفا يريتدفتر مد مدير

  .يردصورت نگ يزاتيتجه

 ينبود اما بـه همـه شـركت هـا     يدو شا يدن كه باآنچنا يزاتتجه ينگرچه استقبال از ا: افزود سيدزاده

كننـد   يكه فكر م يكنند و تا حدود يجادالزم را ا يداتآب و فاضالب سراسر كشور ابالغ شد كه تمه

كرده و در انبارهـا قـرار دهنـد و در صـورت      يداريباشد آنها را خر يزاتتجه يناستفاده از ا يمتقاض

  .اسخگو باشندرا پ يبتوانند درخواست و يمراجعه متقاض

آب و  يموضوع كه بعد از ابالغ طرح به شـركت هـا   ينا يادآوريكشور با  يمقام مسئول در آبفا اين

با هدف : الزم اقدام كردند، ادامه داد يداتتمه يشركت ها نسبت به فراهم ساز يناز ا يليفاضالب، خ

 اسـتان و فاضالب در  آب يقبض آب مشتركان و شركت ها يقاز طر يمردم اطالع رسان يشترب يآگاه

  .و بلوچستان، هرمزگان و اصفهان انجام شد يستانس ي،خراسان شمال يها

اقـدام كـرده تـا     يـزات تجه ينمذكور درحد اعتبارات خـود، نسـبت بـه تـام     يشركت ها ي،گفته و به

  .قرار دهند ياردر اخت يدرصورت مراجعه متقاض
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نه چنـدان   ييتوانند با راهكارها يدم ممر: گفت ينهزم ينكارشناس بخش آب هم در ا يخسرو عباس

  .از هدررفت آب اقدام كنند يريبر نسبت به جلوگ ينههز

از نظر هـدر نـرفتن    يآب يمداوم كولرها يمنازل از نظر سالم بودن، بررس يرآالتمداوم ش يبررس وي

هـا و  گل ها و باغچـه   ياريآب ينه چندان آلوده برا يآب ها يتو هدا يزاتتجه يآب در اثر فرسودگ

 هحفـظ قطـره قطـر    يموثر برا يخودرو را از جمله راهكارها يشست و شو ياستفاده نكردن آب برا

  .آب دانست

عنصـر   يـن حفـظ هـر قطـره از ا    يدارد عزم خود را بـرا  يكه به آب دسترس يرانياگر هر فرد ا اكنون

  .شوند از آب سالم برخوردار يشتريب يتفراهم خواهد شد تا جمع يامكان  جزم كند، ياتيح

نفر ذكـر كـرده امـا هنـوز آب      يليونم 6را  ييبرخودار از آب سالم روستا يتجمع يرووزارت ن گرچه

  .نشده است يرمتعدد امكان پذ يلاز نقاط كشور به دال ياريبه بس يرسان

را به خطر انداخته است پـس   يناگور در بخش آب رخ داده و جان كودك ياتفاق يراخ يروزها همين

  .يمره آب را درست مصرف كنقطره قط يايدب
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  02/05/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - در سه دشت كشور يعوس يها فرونشست

  

 يهـا  شـت در د يعوسـ  يها دانشگاه تهران با هشدار نسبت به فرونشست يستز  يطدانشكده مح استاد

: دانست و گفـت  يستز  يطمح يبرا يديها را تهد فرونشست ينو رفسنجان در ادامه ا ينابم ين،ورام

و در واقـع   افتـد  يحد فاصل شـهرها و روسـتاها اتفـاق مـ     ياو  يها در مناطق كشاورز فرونشست ينا

 يـزان ر همهندسـان و برنامـ   يبـرا  يـك مساله و در واقع بحران مورفولوژ ترين -يجد ين،زم فرونشست

  .است

 20در  يها را از مخـاطرات جـد   گر فرونشست به نقل از فارس، دكتر احمد نوحه» تابناك«گزارش  به

آرام  يها با روند با فروچاله متفاوت است، فرونشست  مسأله فرونشست: سال گذشته برشمرد و افزود

  .دهند يرخ م تر يعوس يو در ابعاد

فرونشست عبـارت اسـت از    يونسكو، يفبنا به تعر: ان گفتدانشگاه تهر زيست يطدانشكده مح استاد

بـه طـور   . دهـد  يم يبزرگ رو ياسدر مق يمتفاوت يها كه به علت يننشست سطح زم ياو  يزشفرور

همـراه   يبا بـردار انـدك افقـ    تواند يكه م ينسطح زم ييناصطالح به حركت قائم رو به پا ينمعمول ا

  .شود يگفته م اشد،ب

 يهـا دارا  حركـت آن  كه ينا يلها را به دل لغزش ينچون زم هايي يدهپد يف،تعر ينا: ادامه داد گر نوحه

 يمتفـاوت  يزممكـان  يرا كـه دارا  يدسـت  يهـا  نشست در خاك ينچن است، هم يقابل توجه يبردار افق

  .شود ياست، شامل نم

خـاك  در مناطق مختلف، متفاوت و بر اسـاس جـنس و مقاومـت     يدهپد يننوع ا: خاطرنشان كرد وي

اطراف تهـران، رفسـنجان و    يها در دشت يشترب ينيفرونش يدهپد كه يمتفاوت است، بطور يزنوع آن ن

 همشـاهد  يشـتر ب ينابم يرنظ ييها ها در دشت فروچاله يدهاما پد شود، يها مشاهده م خراسان يها دشت
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 يرنظ ييها آن با فروچاله اما نوع يم،مواجه يزمثل تهران ن يها در شهر فروچاله يدهالبته ما با پد. شود يم

  .متفاوت است ينابم

 يجـد  يطياز جمله مخاطرات مح ينفرونشست زم: دانشگاه تهران گفت زيست يطدانشكده مح استاد

فرونشسـت   يدهپد. را به شدت دچار مشكل كرده است يو انسان يعيمختلف طب هاي يتاست كه ظرف

خزنده و كند بوده كه در درازمدت  اي يدهپد ود،ش يم ياد» و خاك ينمرگ پنهان زم«عنوان  كه از آن به

 ييـر تغ يجـاد بـا ا  يدهپد ينا. شود يها منجر م آن هاي يرساختو ز يبشر يها رفتن سكونتگاه  يانبه از م

 ياتدر خصوصــ يريچشــمگ ييــراتســبب بــروز تغ توانــد يمنــاطق، مــ يكيمورفولــوژ يتدر وضــع

  .ها شود آن يدرولوژيكيه

  

  اروپا يهبرابر نرخ استاندارد اتحاد 125 يرانفرونشست در ا نرخ

 يسـت، ن يكسـان در همـه منـاطق   ) نـرخ فرونشسـت  (فرونشسـت   يـزان م كـه  ينا يانگر با ب نوحه دكتر

اسـت كـه حـد     يدر حـال  يـن اسـت، ا  متـر  يلـي م 4اروپا حداكثر  يهنرخ در اتحاد ينا: خاطرنشان كرد

ق مختلـف كشـور متفـاوت اسـت،     و در منـاط  شناسـان  ينزمـ  يـات نظر يبر مبنـا  يرانفرونشست در ا

هم گـزارش شـده   ) اروپا يهبرابر نرخ استاندارد اتحاد 125( متر يسانت 50مناطق تا  برخيدر  كه يبطور

 360از جنـوب غـرب تهـران     ييها فرونشست بخش يزانم يگرد يبرخ يهالبته بنا به گفته و نظر. است

 يـزات گفـت ابـزار و تجه   يدالبته با. د شده استبرآور) اروپا يهبرابر نرخ استاندارد اتحاد 90( متر يليم

  .يستآن در دست ن يدخر ينهبودن هز يادعلت ز به ينهزم يندر ا يقيدق

 يـد ابتـدا با  يطيبحران مح ينا يقدق يبررس يبرا: دانست و گفت يرانگرو اي  يدهرا پد  فرونشست وي

نـرخ مشـخص شـده آن را     يـق، ر دقتا پس از آن بتوان با ابزا يمداشته باش يدهپد يناز ا يقيشناخت دق

  .بدست آورد



15  

  مواجه است) زلزله خاموش( ينفرونشست زم يدهشهر تهران به شدت با پد جنوب

نمونـه   يبـرا : شـد  يـادآور زلزله خـاموش،   يندانشگاه تهران با اشاره به ا زيست يطدانشكده مح استاد

فرونشسـت   متـر  يسـانت  35 يقسمت سـال  ينروست و ا روبه يدهپد ينشدت با ا  جنوب شهر تهران به

مهم است كه فرونشست در آن گزارش  ياراز مناطق بس يكيتهران  يمنطقه جنوب و جنوب غرب. دارد

  .شده است

ـ  يفرونشسـت تبعـات اجتمـاع    كـه  ينا يانگر با ب نوحه دكتر رونـد مهـاجرت از    يعدارد، تسـر  يفراوان

عامـل   يـن ا: دانسـت و گفـت   يـده پد ينشهرها را از علل عمده ا كوچك به كالن يروستاها و شهرها

اقتصاد و  يها ساخت يرز زيست، يطمح يشود و تبعات آن برا يستماكوس پذيري يبباعث آس تواند يم

  .خواهد بود بار يانز ياركشور بس يفرهنگ و مسائل اجتماع نعتي،ص

  

  است زايي يابانمرحله ب ينآخر فرونشست

اسـت،   زايـي  يابـان مرحله ب ينآخر  فرونشست كه ينا نيادانشگاه تهران با ب زيست يطدانشكده مح استاد

منـابع   يريتمـد  هاي يوهش يدبا: ممكن دانست و خاطرنشان كرد يرها را غ در ادامه برگشت فرونشست

  .شرب اصالح شود يصنعت و حت ي،كشاورز يها مصرف در بخش يآب و الگو

 گـذاري  يهنامتعـارف و سـرما   يهـا  آب ييدر اسرع وقت نسبت به شناسا يدبا كه ينا يانگر با ب نوحه دكتر

آب  يبازچرخـان  توانيم يم ها-يتظرف ينسپس با توجه و بر اساس ا: اقدام كرد، افزود ها يتظرف يبرمبنا

  .را كاهش دهد ينيرزميو خصوصاً ز يسطح يها آب يفشار بر رو تواند يامر م ينكه ا يمداشته باش

  

  باشد يرانا يعيطب يطمح هاي يتظرف يبر مبنا يدبا ها گيري تصميم

را شـناخت و   يـران ا يعـي طب يطمحـ  هاي يتظرف يدبا: دانشگاه تهران در ادامه گفت يعلم ياته عضو
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 يبـر مبنـا   يـد با هـا  يـت ظرف يـن مقدمه شـناخت ا . انجام داد ها يتآن ظرف يرا بر مبنا ها- گيري يمتصم

 زمينـه در  يبرنامه اصول ينو تدو ياستراتژ يفانجام شود و سپس به سمت تعر يهو پا يقمطالعات دق

  .فرونشست رفت يدهو مهار پد يرزمينيز يها آب

كشـور،   يمـي اقل يطرفتارهـا و شـرا   ينـه در زم يـه و پا يـق بر ضرورت انجـام مطالعـات دق   يدبا تأك وي

 يطمحـ  هـاي  يتبر اساس ظرف يرزمينيز هاي-برداشت آب يدبا يبا توجه به خشكسال: خاطرنشان كرد

صـورت   ينا يردر غ. كرد يفتعر يتآن مأمور يآب برا يتو ظرف يزاناساس مبر  يدبا ينچن باشد، هم

  .كند يلرا به كشور تحم يريناپذ جبران يها خسارت تواند يم يستماكوس شكنندگي

  

  است يدشت كشور بحران 600دشت از  400 وضعيت

 يـت آن مأمور يبراآب  يتاز ظرف يشترب يدنبا كه ينا ياندانشگاه تهران با ب زيست يطدانشكده مح استاد

درصد است كه البته تا سقف  40 يرزمينيز يها خط قرمز برداشت از سفره: كرد يحتصر يم،كن يفتعر

 باعـث كـه   شـود  يهـا منجـر مـ    از آن بـه بـروز فرونشسـت    يشدرصد هم مجاز دانسته شده، اما ب 60

  .خواهد شد يجبران يرقابلغ يدادها رخ

در : دارنـد، افـزود   يبحران يتدشت وضع 400ت كشور، حدود دش 600از  كه ينا يانگر با ب نوحه دكتر

 ييمنـاطق مجوزهـا   يناز همـ  ياريكه در بس از آب وجود ندارد، حال آن يبردار مناطق امكان بهره ينا

  .شود يصادر م ينيومفوالد و آلوم يعصنا يربر نظ بزرگ آب يعاحداث صنا يبرا

مهـاجرت بـه    ينچنـ  و هـم  ياقتصـاد  ي،ماعاجت يمعضالت جد ينفرونشست زم: در ادامه افزود وي

  .دارد يسمت شهرها را در پ

  

  داد يشخاك را افزا يرينفوذپذ يدار با آبخون يدبا ينزم يها از فرونشست يريجلوگ براي



17  

را  يرزمينـي آب ز يها سفره يتدانشگاه تهران برداشت آب بر اساس ظرف زيست يطدانشكده مح استاد

مناسـب،   داري- بـا آبخـوان   يدبا: دانست و گفت ينفرونشست زم از بروز يريجلوگ يحداقل كار برا

  .كنيم يبردار از آن بهره يعيطب يطمح هاي يتظرف يداده و بر مبنا يشخاك را افزا يريامكان نفوذپذ

 يشـگيري پ يـده، پد يناز ا يها و تلفات ناش از خسارت يريجلوگ براي: گر خاطرنشان كرد- نوحه دكتر

 يـن ا يـافتن گسـترش ن  يالزم بـرا  تر است، پس بهتر است تدابير- رون به صرفهو مق يدتراز هر راه، مف

 يريتداشـت و مـد   داري-آبخـوان  يحصـح  يبر اجـرا  يشود و اعمال نظارت زا انديشيده- بحران يدهپد

 يرانا يعيطب يطمح يتظرف يعنوان راهكار درازمدت بر مبنا به. اعمال شود يقمنابع آب هم به طور دق

در  يهـا  دشـت  يرسـا  يمنابع آب وجود ندارد و حـداقل بـرا   يريتمد يها ح روشجز اصال يا چاره

  .شود يشيدهمحور اند برنامه يا چاره يدبا يبمعرض آس
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  در سال پر باران يآب كم يلس

  

  02/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - در سال پر باران يآب كم سيل

  

مرزو بوم افكنده بـود و انگـار    ينپرقدرت خود را بر ا يهبود كه سا يسال 10 يخشكسال -يرناا -تهران

 ينخـود را بـرزم   يهـا  اما ناگاه دل آسمان به رحم آمد و اشك يد؛قصد نداشت از موضع خود كوتاه آ

است كه قطـره   يرانيانفرد فرد ما ا يفهكنون وظداد؛ ا يرانا يجا يترك خورده فشاند و جان به تن جا

  .است يكنزد يكه هنوز خشكسال يراز يمقطره آب را حفظ كن

ها را به خطر انـدازد و كشـورمان    جان انسان تواند يهستند كه بروز آنها م اي يدهدو پد يآب و كم آبي بي

 ينان گرفتـار خشكسـال  خوب مواجه شد اما همچ يها است كه گرچه بهار امسال با بارش يطيدر شرا

شگرف در  يراتييتغ تواند يبلكه م كشاند يم يرا به ورطه نابود يستز يطنه تنها مح ياست؛ خشكسال

گرفته نشود چـه بسـا    يكه اگر جد يها به همراه داشته باشد؛ خطر انسان يزندگ هاي يطو مح يزندگ

  .از سنكه كند يخشك و خال يبه كشور يلكشورمان را تبد

هـا   يبارندگ يزانم يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يآمار منتشر شده از سو ينس تازه تربر اسا گرچه

) 98 يرماهت 30تا  97مهرماه ( يجار يدرصد رشد در سال آب 101كشور با  يزآبخ يحوضحه اصل 6در 

از  لشهر كشـور امسـا   59صورت گرفته  ياست اما همچنان بر اساس بررس يدهمتر رس يليم 336.9به 

مصـرف   يـك قـرار دارنـد و در پ  ) درصـد  20از  يشتركمبود ب يعني(قرمز  يتح تنش در وضعنظر سط

  .روزانه احتمال كمبود آب در آنها وجود دارد

قرار ) درصد 20تا  10 ينكمبود ب يعني( ينارنج يتشهر از نظر سطح تنش در وضع 34امسال  تابستان

شـهر   17 يـز سـطح ن  يـن در ا. وجـود دارد مصرف روزانه احتمال كمبود آب در آنهـا   يكدارند و در پ
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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

 يمصرف سـاعت  يكزرد قرار دارند در پ يتشهر كشور تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضع 140

كمبود  يسطح دارا ينشهر ا 14صورت گرفته  يبراساس بررس. نها وجود دارداحتمال كمبود آب در آ

درصـد و   10كمتـر از   يدكمبود تول يهفت شهر دارا يره،درصد و كمبود مخازن ذخ 10كمتر از  يدتول

  .كمبود مخزن هستند يو دارا يدشهر فاقد كمبود تول 119و  يمخزن كاف يدارا

ـ  يرا بر عهده دارد چنـد  يرون يروز يو آبفا كه معاونت آب »يخامس زاده يتق قاسم« در نشسـت   يشپ

ـ  ينكهبر ا يدپرداخت و با تاك يبه موضوع كم آب يخبر : كشـور محـدود اسـت، اظهـار كـرد      يمنابع آب

 ينتـأم  يبارنـدگ  يكسـال بـا   يكسر يزانم يندارد و ا يمترمكعب كسر يلياردم 130كشور  يمخازن آب

  .مواجه بوده است يشكسالسال با خ 10كشورحدود  يراز شود، نمي

 يمترمكعـب ورود  يليـارد م 76 هـا  يبارندگ يلبه دل: كشور، ادامه داد يراخ هاي يبا اشاره به بارندگ وي

هـا بـه    آب يـن از ا يبخشـ . يمكنـ  يساز يرهذخ يندهآ يبرا يمرا نتوانست يزانم يناما همه ا يم،آب داشت

  .رفته است ياهابه در يها و بخش تاالب

امسـال در  : باره گفت يندر ا يزآب و فاضالب كشور ن يشركت مهندس يرعاملمد» بازرضا جان حميد«

آب  يندر تـأم  يو در حـال حاضـر بـه طـور كلـ      يمرا شاهد بـود  يخوب يها نقاط كشور بارش يشترب

 ينتـأم  ياز سـدها  يـادي تعداد ز يرهاساس حجم ذخ ينبرا. حاكم است يخوب يتكشور وضع يسطح

كـه مشـكالت كمبـود آب     يستآن ن يبه معنا يناما ا يافته يشستاها افزاشهرها و رو ربكننده آب ش

  .حل شده است

مـردم در آن   يفشارد كه احتمـال خفگـ   يرا م يراناز نقاط ا ياريبس ياكنون چنان گلو يكم آب مشكل

  .است يارنقاط بس
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  ياز خشكسال ييراهكار رها  كاهنده مصرف آب، تجهيزات

مصرف و قدر دانستن قطره  يريتبه مد يتوجه جد ياز خطر خشكسال ييرها يراه برا يننظر بهتر به

  .كاهنده مصرف است يزاتمصرف استفاده از تجه يريتمد يقطره آب است و راهكار اصل

آب و فاضالب كشور در گفـت و گـو بـا     يمصرف شركت مهندس يريتدفتر مد يرمد »يدزادهس علي«

كاهنـده مصـرف آب را    يـزات از تجه يرستفاده فراگشدن كامل طرح ا يياجرا يرنا،ا يخبرنگار اقتصاد

ـ   يگسترده، عزم مل يآب، فرهنگ ساز يمتشدن ق يواقع يازمندن در كشـور   يو باور به وجود كـم آب

  .دانست

از قـانون   يطـرح مـاده ا   يـن ا: كاهنده مصرف آب، گفت يزاتتجه يعدرباره سرنوشت طرح توز وي

اجـازه داده   يـن آب و فاضالب ا ين به شركت هاآب شرب است كه براساس آ يساز ينهتوسعه و به

آن را بـه   يهـا  ينـه و هز يارگذاشـته در اخت يمشتركان متقاض يكاهنده مصرف را برا يزاتشده تا تجه

  .از قبض آب آنها كسر كنند قساطصورت ا

آب و  يآن در دسـتور كـار شـركت هـا     يقانون ابالغ شد، اجـرا  ينبعد از آنكه ا: اضافه كرد سيدزاده

 يشيبه عنوان مناطق آزما يقانون مناطق ينا يب سراسر كشور قرار گرفت؛ سپس با هدف اجرافاضال

 اسيشن يبآس يكها  يپس از بررس يت،شود و در نها يمورد نظر قرار گرفت تا رفتار مشتركان بررس

  .مناطق انجام شد يناز ا

ذكـر شـده و الـزام و     يضـ از آنجا كه در قـانون كلمـه متقا  : گفت ي،شناس يبآس ينا يجنتا يحتشر در

  .كرد يدرا تاك يزاتبودن نصب تجه يتوان به مشتركان الزام يمطرح نشده است، نم ياجبار

كاهنـده آب ندارنـد،    يـزات تجه يـد بـه خر  يمشتركان رغبت ي،كنون يها يمتبا ق ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يـد ، آنها نسبت بـه خر هزار تومان است 10پنج تا  ينقبض آب مشتركان ب ينهكه هز يطيدر شرا: گفت
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  .كنند يهزار تومان اقدام نم 150تا  100 يمتبا ق يزاتيتجه

 يناز نصب چن يعوامل سبب شد استقبال چندان ينهم: كشور افزود يمصرف آبفا يريتدفتر مد مدير

  .يردصورت نگ يزاتيتجه

ـ  يدو شا يدآنچنان كه با يزاتتجه ينگرچه استقبال از ا: افزود سيدزاده  يه همـه شـركت هـا   نبود اما ب

كننـد   يكه فكر م يكنند و تا حدود يجادالزم را ا يداتآب و فاضالب سراسر كشور ابالغ شد كه تمه

كرده و در انبارهـا قـرار دهنـد و در صـورت      يداريباشد آنها را خر يزاتتجه يناستفاده از ا يمتقاض

  .را پاسخگو باشند يبتوانند درخواست و يمراجعه متقاض

آب و  يموضوع كه بعد از ابالغ طرح به شـركت هـا   ينا يادآوريكشور با  يدر آبفا مقام مسئول اين

با هدف : الزم اقدام كردند، ادامه داد يداتتمه يشركت ها نسبت به فراهم ساز يناز ا يليفاضالب، خ

آب و فاضـالب در   يقـبض آب مشـتركان و شـركت هـا     يـق از طر يمردم اطالع رسـان  يشترب يآگاه

  .و بلوچستان، هرمزگان و اصفهان انجام شد يستانس ي،ان شمالخراس يها استان

اقـدام كـرده تـا     يـزات تجه ينمذكور درحد اعتبارات خـود، نسـبت بـه تـام     يشركت ها ي،گفته و به

  .قرار دهند ياردر اخت يدرصورت مراجعه متقاض

نه چنـدان   ييتوانند با راهكارها يمردم م: گفت ينهزم ينكارشناس بخش آب هم در ا يخسرو عباس

  .از هدررفت آب اقدام كنند يريبر نسبت به جلوگ ينههز

از نظر هـدر نـرفتن    يآب يمداوم كولرها يمنازل از نظر سالم بودن، بررس يرآالتمداوم ش يبررس وي

گل ها و باغچـه هـا و    ياريآب ينه چندان آلوده برا يآب ها يتو هدا يزاتتجه يآب در اثر فرسودگ

 هحفـظ قطـره قطـر    يموثر برا يخودرو را از جمله راهكارها يشست و شو ياستفاده نكردن آب برا

  .آب دانست

عنصـر   يـن حفـظ هـر قطـره از ا    يدارد عزم خود را بـرا  يكه به آب دسترس يرانياگر هر فرد ا اكنون
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  .از آب سالم برخوردار شوند يشتريب يتفراهم خواهد شد تا جمع يامكان  جزم كند، ياتيح

نفر ذكـر كـرده امـا هنـوز آب      يليونم 6را  ييبرخودار از آب سالم روستا تيجمع يرووزارت ن گرچه

  .نشده است يرمتعدد امكان پذ يلاز نقاط كشور به دال ياريبه بس يرسان

را به خطر انداخته است پـس   يناگور در بخش آب رخ داده و جان كودك ياتفاق يراخ يروزها همين

  .يمقطره قطره آب را درست مصرف كن يايدب
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  02/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - است يسد كشور خال 35درصد مخازن  60

  
 يـن اسـت و ا  يدهسـد رسـ   35دارنـد بـه    يدرصد پرشدگ 40كه كمتر از  ييتعداد سدها -يرناا -تهران

 يدرصد پرشـدگ  90از  يشب) تا اول مرداماه 97از مهرماه (يجار يسد در سال آب 52است كه  يدرحال

  .دارند

شـركت   يگزارش منتشر شده از سو ينكشور براساس تازه تر يبردار مهم در حال بهره يسدها تعداد

  .دارند يلياردمترمكعبم 50معادل  يتيسد است كه ظرف 178 يرانمنابع آب ا يريتمد

 يلياردمترمكعـب م  85.36تـا اول مردادمـاه معـادل     يجـار  يسال آب ياز ابتدا به سدها يورود مقادير

  .داشته است يشدرصد افزا 249مشابه  ياست كه نسبت به پارسال  در بازه زمان

متـر مكعـب    يليـارد م 68.88تا اول مردادماه  معادل  يجار يسال آب ياز سدها از ابتدا يخروج مقادير

  .داشته است يشدرصد  افزا 190مشابه  يه زماناست كه نسبت به پارسال در باز

است كه  نسبت  يلياردمترمكعبم 36.38كشور در اول مردادماه  معادل  يآب مخازن سدها يموجود 

  .داشته است يشدرصد  افزا 52مشابه  يخبه سال گذشته در تار
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  02/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - امسال يها به بارش يتلخ دلخوش يامدهايپ

  

امسـال،   ينفـرورد  يلگسـترده و سـ   هـاي  ياست كه بارندگ ينهنوز ا ياريتصور بس -يرناا -كرمانشاه

 يم،وش باشـ دلخ يترسال يها اگر به بارش ي،آب يرانرا فرونشانده اما به اعتقاد مد ينساله زم 10عطش 

  .در انتظار ماست يسرنوشت تلخ

  
كشـور   يرساله اخ 50 يانگينبرابر مدت مشابه سال گذشته و سه برابر م 19امسال  ينفرورد هاي بارش

ـ   يرون يروز يان،كه رضا اردكان ييبود تا جا  »يـر سـال اخ  50سـال در   ينتـر  پربـارش «را  98 يسـال آب

  .دانست

 يهـا  بـارش  يـانگين ركورد بارش شكست و از م ي،بارندگ متر يليم 227بهار كرمانشاه هم با نزول  در

  .شد يشتردرصد ب 90بلندمدت 

 10 يخشكسال يانو پا يرزمينيتشنه ز يها شدن سفره يراببود كه تصور س يرينش يدادرو يناز ا پس
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كشـت،   ياصالح الگـو  يي،ساله درباره لزوم صرفه جو ينچند يداتو تأك يغاتو تبل يافتساله قوت 

  .رنگ باخت …بر و آب يها از كشت يزرل برداشت آب، پرهكنت

آنچنانكـه شـركت آب   . گذاشته است ياديز يرگمانه تأث ينا يتپرشدن مخازن سدها هم بر تقو اعالم

 يليـون م 400و  يليـارد م يـك  يـت متـر مكعـب از ظرف   يليونم 100و  يلياردم يكاعالم كرده،  يا منطقه

  .استان پر شده است يبردار سد در دست بهره 9 يمترمكعب

بـاور   يـن كرمانشاه هم بـه ا  ياستاندار يبر از جمله برنج از سو اعالم شدن كشت محصوالت آب آزاد

آن هشـت هـزار    يلويهر ك يدكه تول يدست به نشاء برنج زدند؛ محصول ياديدامن زد و كشاورزان ز

  .هزار متر مكعب 25تا  15هر هكتار  يعنيدارد  يازآب ن يترل

 ياناز مردم استان نسبت به پا يسوزناك تابستان در اصالح تصور بخش يو هوا يرنظ كم يگرما هرچند

و  97روزهـا نسـبت بـه زمسـتان      يـن مصـرف آب در ا  يدرصد 52 يشمؤثر بوده اما افزا يخشكسال

از مـردم و   يـادي استان نشانگر دلخوش بـودن بخـش ز   يرمجازمجاز و غ يها از چاه رويه يبرداشت ب

  .بهار امسال است يها بارش ران بهيمد

  

  گويند؟ يچه م آمارها

را از سر استان كرمانشاه دور كرده و  يمعضل خشكسال يهامسال سا يها بارش ياآ يست؟چ يتواقع اما

  .اند شده يرابس يرزمينيآب ز يها سفره

: گفـت  نـا يركرمانشاه به خبرنگـار ا  يا منابع آب شركت آب منطقه يهدفتر مطالعات پا يرباره مد ينا در

 يبررسـ ) از مهرماه هـر سـال تـا مهـر سـال بعـد      (به صورت ساالنه  يرزمينيآب ز يها سفره يتوضع

) ينـي رزميفشـار و ارتفـاع آب ز   يـري گ انـدازه  يبـرا  يدستگاه( يزومترپ 414ما در ماه مهر با . شود يم

  .مسنجي يحجم مخزن را م ييراتو تغ كنيم يم يمترس هايي يآب را در قالب منحن يترازها
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سـال   يكدر طول  يرزمينيمخازن ز يهو تخل يهتغذ يزانم ها يبررس يندر ا يمهران وحدت يدگفته س به

دشـت و حالـت    يـره از دسـت رفـتن ذخ   يبه معن يهبر تغذ يهگرفتن تخل يشيكه پ شود يم يسهمقا يآب

 ديصـعو و روند  يتثبات وضع يدر حالت تعادل باشد به معن ها يدروگرافاست اما اگر روند ه يمنف

  .است يمنابع آب يشترب يههم نشانگر تغذ

 13اسـتان كرمانشـاه    يمحـدوده مطالعـات   23سه تا پنج سـاله هـم اكنـون از     يا دوره هاي يبررس طبق

  .روبرو است يدر مصارف كشاورز يژهبرداشت بو يتو دشت ممنوعه و با محدود يمحدوده مطالعات

  

  جبران شده يدرصد كسر 15تا  10

از  تـوان  ينمـ  98تا مهـر   ينكها يانكرمانشاه با ب يا منابع آب شركت آب منطقه يهعات پادفتر مطال مدير

: حال گفت يناستان اعالم كرد، در ع يرزمينيآب ز يها سفره يتدر باره وضع يقيگزارش دق ينظر فن

 را بصـورت  اسـتان  يرزمينـي ز يمنابع آب يتوضع ياستاندار كرمانشاه، ما بررس يگيريو پ يدپس از تاك

 يـه كه مطالعـات نشـانگر تغذ   يمرا در دستور كار قرار داد 98 يبهشتارد هاي يمهتا ن 97از اسفند  يژهو

  .مخازن استان بود يمتر مكعب يليونم 150تا  100حدود 

 يبوده است و بـرا  يرزمينيز يمنابع آب يهبدست آمده كه فصل تغذ يا عدد در دوره ينا: اضافه كرد او

  .يمباش 98تا مهر  يهو ورود به دوره تخل يهر عبور از دوره تغذمنتظ يدبا ييبرآورد نها

آب  يهـا  ها بـه سـفره   درصد از بارش 10حالت تنها حدود پنج تا  يندر بهتر ينكهبا اشاره به ا وحدتي

 يهـا  آب حاصـل ار بـارش   آشفته و گل آلـود شـدن روان   يانجر يلبه دل: گفت كند ينفوذ م يرزمينيز

صـورت   بهها  از بارش ياديبخش ز يرزميني،ز ينفوذ به منابع آب يها روزنهو بسته شدن  98 ينفرورد

  .آب از استان كرمانشاه خارج شد روان
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كـرد و   يـان در شرق اسـتان طغ  يابدر كرمانشاه، رودخانه گاماس 98 ينفرورد يدشد يها بارش يپ در

  .دهد يرا نشان م ينسدر شهرستان هر يابپل گاماس يرتصو ينا. آب برد يررا ز ياديز يروستاها

اسـتان كرمانشـاه در فصـل     يمخازن آب يدرصد كسر 15تا  10كه  رسد يآمار به نظر م ينتوجه به ا با

 يهـا  از سفره يمتر مكعب يليونم 100جبران شده اما با توجه به برداشت متوسط ساالنه ) يهتغذ(بارش 

  .شوند يسر م هسر ب يهو تخل يهتغذ يسال آب يان، احتماالً در پا)تابستان( يهدر فصل تخل يرزمينيز

  

  منابع آب يبرا يجد يديتهد يركارشناسيغ هاي قضاوت

 ياررا بسـ  يـر اخ يها از بارش يركارشناسيغ يها كرمانشاه هم قضاوت يا شركت آب منطقه مديرعامل

بـر ضـرورت برخـورد بـا      يـد دانسـت و بـا تاك   يرزمينـي منـابع آب ز  يبـرا  يجد يديمخرب و تهد

ـ   يقعم يمهچاه ن يكدر مواجه با  يگاه: گفت يمتخلف آب ياه درشت دانه  يتـري ل يمبا برداشت مـثالً ن
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متعدد و گاه چنـد صـد    يها آب فروش با چاه يكموارد با  ياما در برخ شود يم يديشد ردهايبرخو

  .شويم ياز كنار آن رد م يو متأسفانه به سادگ گيرد يصورت نم يبرخورد يمتر

 يـدنظر در كشت برنج تجد يدبا: ت برنج و فشار به منابع آب هم اظهار كرددر باره كش يشيدرو بهرام

 يـت عـدم قطع  يبر مبنا توان يمتفاوت است و نم ياربس يرزمينيها با آب ز حساب روان آب يراشود ز

  .پرداخت يآب به توسعه كشاورز يريتدر مد

  .توجه كرد آب هم ينهبه مصرف به يدبا يداز رونق تول يتاعتقاد او در كنار حما به

در كرمانشـاه   يـر ت 19هـم   يـران منـابع آب ا  يريتشركت مد يو قانون يحقوق هاي يگروه بررس مدير

 يرمجـاز، غ يهـا  بسـتن چـاه   يبـرا  يو قضـائ  ياقدامات حقـوق  ياجرا ينبود اعتبارات الزم برا: گفت

  .كند يم يقرا به استمرار جرم تشو يرزمينيآب ز يرقانونيمتجاوزان غ

 يدنبـه سـامان نرسـ    يبـرا  يلـي را دل يو قضـائ  يانتظـام  يواحـدها  يناهماهنگ ي،رمحمود منتظ سيد

 يعـامل  ياجتمـاع -ياقتصـاد  يـافتگي فقر و توسعه ن: شده دانست و گفت يطراح يشاز پ يوهايسنار

قبح تجاوز به منـابع   ي،فرهنگ هاي يتبا انجام فعال يدواريماست كه ام يرمجازغ يها گسترش چاه يبرا

  .شود ياننما يشترب بآ

  

  مشكالت مهمترين

و تنهـا   يكشور را سهم بخش كشاورز يدرصد از آب مصرف 90آمارها حدود  يشترب ينكهتوجه به ا با

منـابع آب هـم    يريتمـد  يمشـكالت و راهكارهـا   يشـتر ب داند، يدرصد را سهم صنعت و شرب م 10

 31 ياد كشـاورز جهـ  يرمعاون آب و خاك وز ي،اكبر يمرادالبته عل. است يمعطوف به بخش كشاورز

درصد هـم   65در كشور از  يمصرف آب كشاورز: گفت يبخش كشاورز يدرصد 90سهم  دبا ر يرت

  .كمتر است
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كرمانشـاه، لـزوم كنتـرل     يا منابع آب شركت آب منطقـه  يهدفتر مطالعات پا يرحال به اعتقاد مد ينا با

 يو تعـادل بخشـ   يـا طـرح اح  يااجر يردر مس ياعتبار يمجوز، تنگناها يدارا يها از چاه يبردار بهره

ـ    چـاه  يو ناهمخوان بودن منصـوبه رو  يبا كم آب يو سازگار يرزمينيز يها آب قابـل   آب يهـا بـا دب

  .كند يم يداستان را تهد ياست كه منابع آب يمشكالت ينتر برداشت مهم

  

  ياستان نه خوب است نه بحران يآب وضع

ما نـه بـه    يطشرا: دانست و گفت يكشور نگينيابه م يكاستان را در نزد يآب يرذخا يتوضع وحدتي

كرمانشاه مانند استان همـدان بـا خطـر نشسـت روبـرو       يها است و نه دشت يشمال يها استان يخوب

به طور كامـل اجـرا    يبا كم آب يو سازگار يرزمينيز يها آب يو تعادل بخش ياهستند اما اگر طرح اح

  .در انتظار ما نخواهد بود يسرنوشت خوب يم،دلخوش باش يمتناوب در ترسال يها نشود و به بارش

در اسـتان   يكسـر  يـن دارنـد و ا  يمترمكعـب كسـر   يليـارد م 5.3كشور دبه طور متوسـط   يآب مخازن

  .متر مكعب است يلياردم يككرمانشاه 

ـ  : گفـت  يخبـر  يدر نشست 98 يرت يرون يروز يمعاون آب و آبفا ي،زاده خامس يتق قاسم  يمخـازن آب

 يـرا ز شود، ينم ينتأم يبارندگ يكسالبا  يكسر يزانم يندارد و ا يمترمكعب كسر يلياردم 130كشور 

  .مواجه بوده است يسال با خشكسال 10كشور حدود 

مواجـه اسـت و طبـق     ياز نقاط كشور هم همچنان با مشكالت يآب شرب بخش يناساس تأم ينهم بر

قرمـز   يتسـطح تـنش در وضـع   شهر كشور امسال از نظـر   59 يران،منابع آب ا يريتاعالم شركت مد

  .مصرف روزانه احتمال كمبود آب در آنها وجود دارد يكهستند و در پ) درصد 20از  يشتركمبود ب(

 يارتابستان به صورت سـ  يطاق فرسا ياستان كرمانشاه هم در گرما يروستا 150حدود  يازموردن آب

  .شود يم ينتأم
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  كرد؟ يدبا چه

ـ  يتبهبود وضع يكرمانشاه برا يا ركت آب منطقهمنابع آب ش يهدفتر مطالعات پا مدير چنـد   يمنابع آب

كنترل  يرمجاز،غ يها ها، انسداد چاه چاه يهوشمند بر رو يتداوم نصب كنتورها: دارد از جمله يهتوص

بـا   تناسـب م يـاري آب يسـتم كشـت و تنـوع در س   يالگو ييرمجوز صادر شده، تغ يبر مبنا يبهره بردار

 يهـا  بـه روش  يمصـنوع  يـه تغذ يهـا  طـرح  يها، اجرا در سطح دشت خاك و آبرفت متمركز يطشرا

  .يگزينها به عنوان جا بالاستفاده و استفاده از پساب يكشاورز يها چاه ييمختلف، شناسا

كرمانشاه  ياستاندار يمعاون عمران يدمورد تاك تر يشپ يآب با كم يسازگار ياز پساب در راستا استفاده

آب  يگزينيجـا  ياسـتفاده از پسـاب بـرا    يتبا اشاره اهم يرت 15 ياالرهم قرار گرفته است؛ مهرداد س

: فـت كـرد و گ  يـد سـبز تاك  يآب و كاهش مصرف در فضـا  يسبز و صنعت بر لزوم بازچرخان يفضا

  .آب است ينهبه يريتآب از مباحث مهم مد يآب و بازچرخان يكاهش آلودگ

 350و بـاغ دارد كـه    يكشاورز ينكتار زمهزار ه 950 يت،نفر جمع يليونم 2كرمانشاه با حدود  استان

  .است يهزار هكتار آن آب

  ياز عبداهللا الماس گزارش
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  03/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كشور يها متر مكعب آب به تاالب يلياردم 14ورود 

  

 يـه، اروم ياچهبدون لحاظ كردن در 98-97 يكشور در سال آب يها به تاالب يآب ورود -يرناا -تهران

  .متر مكعب اعالم شد يلياردم 14حدود 

گانـه   14 يهـا  آب به تـاالب  يورود يزانگزارش خود م ينتر در تازه يرانمنابع آب ا يريتمد شركت

  .را اعالم كرده است 97-98 يكشور در سال آب

تاالب به نام قره قشالق، بوشهر به نـام حلـه،    يكبا  يشرق يجاناستان آذربا 9كشورمان در  هاي تاالب

بامـدژ،   يم،شـادگان، هـورالعظ   يها به نام چغاخور، خوزستان با سه تاالب به نام ياريچهارمحال و بخت

سلطان، كرمان به  ضونمك و ح ياچهدر يها و بلوچستان به نام هامون، قم با دو تاالب به نام يستانس

گـل، آالگـل و الماگـل     يآجـ  يها و گلستان با سه تاالب به نام يباركردستان به نام زر يان،نام جازمور

  .واقع شده است

  
شـركت تـا اول مردادمـاه     ينبر اساس اعالم ا يزحوضحه آبر 6در  يزكشور ن يها حجم بارش ميانگين

  .است يدهمتر رس يليم 337.6ال به پارس ينسبت به سال آب يدرصد 102امسال با رشد 
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خبرگزاري ايرنا مـورخ   - كشور يسدها يرذخا يمتر مكعب يليونم 920با كاهش  يآغاز خشكسال

05/05/1398  

  

متـر مكعـب    يليـون م 920كشور نسبت به هفتـه گذشـته    يآب مخازن سدها يدموجو -يرناا -تهران

اكنـون زمـان آن   . بعد از فصل پربارش آشكار شـد  يخشكسال يها نشانه يبترت ينو به ا يافتكاهش 

  .تر گرفته شود يدر مصرف آب جد ييجو است كه صرفه

  
 يكشور رونـد  ياكنون منابع آبها  يالبشدن س يآسا و جار يلس يها با فاصله گرفتن از فصل باران 

مجدد به صدا در آمده است و اگر از هم  يزنگ خطر خشكسال يبترت ينبه خود گرفته و به ا يكاهش

  .شد يممواجه خواه يدشد يبا خشكسال يماكنون به فكر درست مصرف كردن نباش

منـابع   يريتمرداد براساس اعالم شـركت مـد   يروزها ينكشور در آغاز يآب مخازن سدها موجودي

 يليونم 920از آن  يشرقم نسبت به هفته پ ينبوده است كه ا يلياردمترمكعبم 36.38معادل  يرانآب ا
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  .است  يافتهمتر مكعب كاهش 

متر مكعب بـوده اسـت كـه البتـه      يلياردم 23.96پارسال   يكشور در سال آب يمخازن سدها موجودي

  .ستداشته ا يشدرصد افزا 52امسال نسبت به پارسال  يموجود

و  يخشكسـال  يطدر شـرا  يحـداكثر  ينتـأم  يكلـ  يكـرد منابع و مصارف سدها بـا دو رو  يزير برنامه 

 يكه آوردهـا  يطيمفهوم كه در شرا ينبه ا پذيرد، يصورت م يترسال يطدر شرا يحداكثر سازي يرهذخ

 دشـو   يم يبازنگر يبه نحو يزير محقق نشود، برنامه يوقوع خشكسال يلبه مخزن به دل شده بيني يشپ

 يرآب شرب وجود نداشته باشـد از ذخـا   يفيو ك يكم ي،مسائل فن يبرا يديكه تهد يكه بتوان تا حد

مهـار آب و حـداكثر    يـز ن يالبو وقـوع رخـداد سـ    يترسـال  يطمنـد شـد و در شـرا    آب مخازن بهـره 

 ينتـأم  يبـرا  شـده  يـره كـه بتـوان از منـابع آب ذخ    پذيرد يتوسط مخازن سدها صورت م سازي يرهذخ

مخرب را توسـط   يالبهايو تداوم س يا لحظه ياناتجر ينبهره برد و همچن يندهآ يها سال درارف مص

  .مخزن مهار و كنترل كرد

در  يمهمـ  ياراتفاق افتـاد نقـش بسـ    يجار يمهم كه در سال آب يالبكشور در چند مرحله س سدهاي

 يانع خسـارت هـا  كردنـد و مـ   يبـاز  يالبيسـ  يانـات از جر يآب ناشـ  يمو تنظـ  سـازي  يـره مهار، ذخ

 يرا بـاز  يسـدها هسـتند كـه نقـش اصـل      يناكنون و با ورود مجدد دوره خشك ا. شدند تر ينسهمگ

  .آب غافل ماند ينهمصرف به يريتاز مد يدحال نبا يندر ع اخواهند كرد ام
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  05/05/1398خبر گزاري تابناك مورخ  - خطر فرونشست در جنوب غرب تهران

  

و  يعراه، صـنا  يفنـ  يـه خطوط مترو، فرودگاه، ابن يلي،ها، خطوط ر راه دهد يپژوهش نشان م يك نتايج

 يـانگر وابسته به آن در منطقه جنوب غرب تهـران، ب  يساتو تاس ياتيح هاي يانو شر يشهر يساتتاس

  .مهم در محدوده فرونشست است يها المان يباال يريدر معرض قرارگ

است كه بـه   شناسي ينمخاطرات زم ينتر فرونشست از جمله مهم يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

و  لغـزش  ينزمـ  لـرزه،  ينمانند زمـ  يناگهان يعيطب هاي يدهپد يگربا د يسهدر مقا يعلت تلفات كم انسان

  .همراه است يبه طور معمول با مخاطرات فراوان يدهپد ينا. كمتر مورد توجه قرار گرفته است يل،س

 راه، مسـكن و  يقـات مركـز تحق  يعلمـ  يـات عضـو ه  ي،كه مهندس فاطمه دهقان فاروج يپژوهش در

بخـش زلزلـه    ي،راه، مسكن و شهرسـاز  يقاتمركز تحق يعلم ياتعضوه اللهي يتب يو عل يشهرساز

 يـزان در مناطق پرخطـر، تـابع م   يريخطرپذ« :تاند، آمده اس انجام داده يريو خطرپذ يمهندس يشناس

 يـن ا يآور تـاب  يتوضـع  كننـده  يـين تع توانـد  يتحت خطر است كه م يها المان يريپذ يبخطر و آس

 يـري در معـرض قرارگ  يزانتحت خطر، م يها المان ييشناسا يري،خطرپذ يلدر تحل. باشد يزها ن المان

  ».يردمدنظر قرار گ يدها، با المان ينا ذيريپ يبآس يزانم يلها در برابر خطر و تحل المان ينا

و  يسـاتي تاس ي،مسكون يبا توجه به محدوده خطر فرونشست كه در فضا« :پژوهش آمده است ينا در

 يشـگيرانه آن به منظور اقدامات پ يلو تحل يدهپد يناز ا يناش يريشهر تهران است، خطرپذ يرساختيز

بـا   يتـ يو جمع يا بـا تـراكم سـازه    يدر مناطق يدهپد ينكه وقوع ا يژهبه و. يابد يضرورت م يو آمادگ

وجود خطـوط   يزمنطقه و ن يندر ا ياتيح هاي يانوجود شر يننامناسب شهر و هم چن يزيكيتوسعه ف

  ».زند يرا رقم م يرياز خطرپذ ييدرجات باال... آهن و  راه

 توانـد  يمـ  يـه ناح يـن در ا يريخطرپـذ  يـزان شـناخت و درك م « :گوينـد  يپژوهش مـ  يندر ا محققان
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از  يشـگيري پ ياندركاران در راستا و دست يرانمد يرا برا ياز منابع داده و اطالعات يمناسب يرساختز

سـازمان   يشـين محـدوده فرونشسـت بـا اسـتفاده از مطالعـات پ      يـق، تحق يـن در ا. فاجعه فـراهم آورد 

الزم بـه  . د شـد وار GIS افـزاري  نـرم  يطو در محـ  يپـردازش رقـوم   يو برا يينكشور تع شناسي ينزم

داده شده اسـت، از   يقتحق يشينهانجام شده كه شرح آن در پ يشينمطالعات پ يلاست كه به دل يحتوض

 يندر محدوده فرونشست در ا يدرولوژيكيه يزو ن يتوپوگراف يكي،تكتون شناسي، ينانجام مطالعات زم

 يشـتر محـدوده ب  نيـ در ا يمهـم شـهر   يها المان يرينظر شده است و در معرض قرارگ صرف يقتحق

  ».موردنظر بوده است

است و هدف از انجـام آن،   يمطالعه كاربرد ينحاصل از ا يجمقاله آمده است، نتا ينبر آن چه در ا بنا

  .در محدوده فرونشست است يديمهم و كل يها المان يريو در معرض قرارگ ها يسكر ييشناسا

محـدوده متـراكم اسـت كـه      يـن دارس در ام يعتوز« :گويند يپژوهش م ينو همكارش در ا اللهي بيت

 يـاد تمركـز ز . فرونشسـت اسـت   يـده آموزان در برابر پد دانش يريدر معرض قرارگ يباال يزانم يانگرب

 پـذيري  يبآسـ  ي،دسترسـ  يهـا  در محدوده و وجود بافت فرسوده و نامناسـب بـودن شـبكه    يتيجمع

محدوده  يندر ا. محدوده است ينا در يريخطرپذ يباال يزانم يانگرب يو اقتصاد فرهنگي – ياجتماع

و  يفرهنگـ  يهـا  آموزان، شاخص دانش يو تعداد باال يو مراكز آموزش يتي،جمع يعالوه بر تراكم باال

 سـت باال ياربسـ  يو اقتصاد ياجتماع پذيري يبآس يزاناز م يدارند كه حاك يينيپا يو آموزش ياقتصاد

  ».كرده است يجادرا ا پذيري يبسبستر آ ين،ساكن يو آموزش يخاص اقتصاد يطچراكه شرا

كرده است و بـه   يداپ يتالق يهناح ينكشور، در ا يليخطوط ر ترين ياصل« :پژوهش آمده است ينا در

نكتـه   يـن با توجه بـه ا . كشور به حساب آورد يليونقل ر را قلب تپنده حمل ينواح ينا توان يم ينوع

قطارهـا و بـروز ارتعاشـات     يروز تردد شبانه آهن به علت راه يلر يربروز فرونشست در ز يلكه پتانس

 يـن در ا يلـي بـودن خطـوط ر   يـك نزد ينچن باالتر خواهد بود و هم ين،سنگ يناميكيبار د يناز ا يناش
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خـارج شـدن آن    ياقطار  يدر صورت بروز فرونشست و واژگون ي،و صنعت يمسكون يمناطق به نواح

خواهـد   بـاال  يو بروز تلفـات انسـان   ياطق صنعتمن يا ياز خط، احتمال برخورد قطار با مناطق مسكون

  ».بود

 يـده پد يدتشـد  يه،ناح ينبا توجه به قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد در ا« :گويند يمقاله م يندر ا محققان

در منطقه مـورد مطالعـه   . كند يلرا تحم يريناپذ جبران ياثرات اقتصاد تواند يفرونشست در فرودگاه م

موجود  ياراض صنعتي يمهن يكاربر يلو حومه را در برگرفته است، به دل تهران يجنوب يها كه قسمت

 ياريوجود دارد و نكته قابل توجه آن است كه در بس يساتو تاس ياز كارخانجات صنعت يريجمع كث

به وجود آورده  يقيبافت تلف ياست و نوع يگونه فضاها در مجاورت منازل مسكون يننقاط، حضور ا

 يـن فرونشست در ا بروزاز آن جاست كه در صورت بروز هرگونه حادثه در اثر امر  ينا يتاهم. است

 ينسـاكن  يو عمـوم  يو قطع امكانات رفـاه  يعصنا ينا يممستق يبو كارخانجات، عالوه بر آس يعصنا

هـا   و سـاكنان آن  يمسـكون  يهـا  بافت يندر ب يدشد محيطي يستز هاي يمانند برق، امكان بروز آلودگ

  ».وجود دارد

و  يبـردار  سـازمان نقشـه   يـه اول يهـا  و گـزارش  يـري گ براسـاس انـدازه  «: پژوهش آمده اسـت  نيا در

از تهـران را   يگستره فرونشست، تنها در محدوده جنوب و جنوب غرب تهران كه مناطق شناسي ينزم

 وجـود، براساس آمار و اطالعات م. مربع است يلومترك 600 يبيبه ابعاد تقر اي يهناح گيرد، يدر بر م يزن

 يگـر، نكتـه مهـم د  . اسـت  251480اند  شهر تهران كه در محدوده فرونشست واقع يها تعداد ساختمان

موجـود در   يها طول گسل. منطقه در محدوده فرونشست است يها زا لرزه از گسل يواقع شدن تعداد

  ».برآورد شده است يلومترك 165محدوده فرونشست حدود 

  .بحران منتشر شده است يريتو مد يشگيرينامه دانش پ پژوهش در شماره دوم دوره نهم فصل اين
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  06/05/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -ير؟ تدب يارا نجات داد؛ باران  يهاروم ياچهدر يچه كس

  

هـا سـه هـزار و     طـرح  يگرو به زور باران و د يممربع وسعت را جمع كرد لومتريك يصدهزار و س پنج

  !يممربع پهن كرد يلومترك 200

چـه  . يگـر كـاش و حسـرت د   اي يكتنگ هزار و  يدهم رفت چسب ينا يمگفت. يمرا زده بود يدشق ما

هـا   مـوج  ينا يرو باز خاطراتمان را. يندازيمب يقباز قا. باز زنده شود يهاروم ياچهدر كرد يفكر م يكس

مـن  . دارم دوستمن وطنم را . گلومان باد كند و اشكمان شره يا يمبخند يادشانو به  يمكن يينباال و پا

 يدوست دارم؛ راستش را بخـواه  يخته،رفاقت ر يمرا كه پا يققا ينمن ا. آب شور را دوست دارم ينا

  .يشترازعالم و آدم هم ب

 يدهخشـك  ياچهكه در يهشت سال يننداخته و انگار زخم اخون ا يشاحد چشمها ،»يآزاد«گزارش  به

 يـدا كـه سـر پ   اي ياچهدر يتو رسانده ينان م يقشجوان كه بوده قا. بوده هنوز در دلش پوست نگرفته

  .يداداشته و ته ناپ

بـه جنگـل    يرمهر به آسمان به كو يدر دست و دلباز يزادآدم ي از مشت بسته. گويد يم يرانياز و احد

. يمبد تـا كـرد  . به آن حال و روز افتاد ياچهتا در يدسال طول كش 18، 17:گويد يم. ياچهدر ينبه هم يا

بـا آن عظمـت    وميـه ار ياچهدر يديمد يمتا آخر به خودمان آمد يرپشت تقص يرتقص. اشتباه ياشتباه رو

 يمـان ها ينبا ماشـ  يمداد يراژو و يمداد زد. يتيكفا يب يپا يمزار زد. به شوره زار يممات شد. يدخشك

مـن  « يـد بگو يـن تا ا. دستمان هم كوتاه بود. بود يمان يسوار يقمحل قا يكه روز اي ياچهتا وسط در

 يهـا  حاال هم مثـل روز  يدم،را خشك د ياچهسال در 8من نكردم،  يدبگو يكيو آن » نبودم دستم بود

  .صد هزار بار شكر! اما باز هم شكر هزار بار شكر يست،اول ن

 رفتـيم  يجلـوتر مـ  . هـا شـدم   از آن يكـي سوار . آمد ها يموتور يققا يم كه صدابود يشدر حرفا غرق
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 يهـا  لجـن  يا عده. دادند يتكان م يدست يدنمانبودند با د ياچهكه در حال شنا كردن در در ييها جوان

 يدهكشـ  رازد ياچهدر يو رو يدهدارد به تمام سر و بدن مال يدرمان يتخاص يارا كه گو ياچهمعروف در

قـد   يميپـل قـد   يدرست باال يدپل جد. باال آمده بود يميگذر قد يانپل م هاي يكيآب تا نزد. بودند

را در دو  ياچـه اقبال همراهشان بـود كـه در   كردند يعبور م يدكه از پل جد هايي ينماش. علم كرده بود

كـه   ددا ينشـان مـ   هـا  ايـن همـه  . آمد يبه چشم م يزن يتر پرندگان در نقاط دور يحت. ينندسمت خود بب

 ياچـه مربـع از در  يلـومتر ك يسـت سـه هـزار و دو   ينكهبر ا يمسئوالن مبن ياعالم شده از سو يها آمار

  .باال رفته، درست است 1271.96تا  يآن در سال جار يشده و تراز آب يريآبگ

نداشته ادامه  ياخوبه، اما اگر روند اح ياچهها حال در روز ينكرده اند كه درسته ا يدها تأك ها بار آن البته

كـه   ييها تمام كار يابدن يصكاره در زمان مناسب تخص يمهن يها طرح يلتكم يباشد و بودجه الزم برا

كامـل   ياشده، اما تا اح يته تثبياچدر يتباشد وضع يادمان. رود يپنج ساله انجام شده به هدر م يندر ا

  .يمهنوز فاصله دار

 8بهتـر از   يهاروم ياچهدر يها روز ينحال ا يهومار ياچهدر يايستاد اح ياستان ير، مد»سرخوش فرهاد«

از حالـت   يـه اروم ياچـه انجـام و در  يبه خـوب  ياطرح اح يهمراحل اول: گويد يو م داند يسال گذشته م

چـه وجـود   يامترمكعـب آب در در  يليـارد م 5از  يشبا وجود آنكه در حال حاضر ب. بحران خارج شده

 ي،مصـارف كشـاورز   يآب را بدون برنامه بـرا  يبه راحت انيمتو يم يگركه د يمتصور كن يددارد، اما نبا

  .يماستفاده كن... و  يصنعت

 يـد و مرتـب تأك  دانستند يم يبهار يها بارش يونرا مد ياچهحال خوب در يمردم محل يچند برخ هر

 يارامسال بس يها بارش يزاندرسته م كند، يم يد، اما سرخوش تأك»را خدا نجات داد ياچهدر« كردند يم

 يروبـي ال همچـون  يياجرا يها دستگاه يگرو د ياكه اگر اقدامات ستاد اح يريمبپذ يدناسب بوده، اما بام

 ياچـه و انتقـال آب بـه بسـتر در    يتها و هـدا  ها موجب كنترل هرزآب انهار، مرمت و اصالح سر دهنه
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امـا   يـم، ا داشـته  يشـتر ب يها بارش يكه حت ييها درست مثل سال شد يانجام نم ينشده بود، عمال كار

هـا   بـارش  ينبسـا همـ   هچـ  شد، يانجام نم يااح يها در واقع اگر طرح. يمحفظ آن نكرده ا يبرا يكار

 يچهـ  يراخ يها ها سبب شد در بارش رودخانه يروبيبه طور مثال ال آوردند يبه بار م يزن ييها خسارت

  .و خسارت نشوند يالبرودخانه دچار س يردر مس يها كدام از روستا

خـارج شـده،    ياز حالت بحران ياچهدر گويد يم يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان يرآنكه مدوجود  با

غفلـت شـود ممكـن اسـت      ينهزم يننشده و اگر در ا يابه طور كامل اح ياچههنوز در: اما معتقد است

كـه تـا كنـون انجـام شـده بـا        ييها است طرح يازدر واقع ن. يمعقب بمان يها از روند مناسب فعل سال

  .يمكامل آن را مشاهده كن يجهنت يمشود تا بتوان يلبه موقع اعتبارات تكم يقتزر

را مناسـب   ياچـه در يفعل يتوضع يزن يهاروم ياچهدر يايستاد اح يمسئول واحد فن »يمراد يحاج علي«

بـه عمـق آب    يكه حجم آن وابسـتگ  اي ياچهدر يكه شما هشت متر از تراز آب يزمان: گويد يو م داند يم

وسـعت   ربـع م يلومترك يصدتا سه هزار و س يصدهزار و س 2 يعني دهيد يسال ازدست م 20 يرا ط دارد

  .يمافتاده و همه به نظاره نشست يهاروم ياچهاست كه در در ياتفاق ينكمتر خواهد شد و ا ياچهدر

 آب وجـود دارد  ياچـه مربـع از در  يلـومتر ك 200در حال حاضر در سـه هـزار و    ينكهبا اشاره به ا وي

پنج  ياچهدر ينگذشته بوده ا يها در دهه ياز نظر تراز آب ياچهسال در ينكه بهتر 74در سال : گويد يم

وارد فـاز   ياچـه كـه در  84سـال   يعنيسال بعد از آن  10آب داشته، اما درست  يلومترك يصدهزار و س

نه تنها  يندهآ يها البته در سال. يدهرس يلومترك يصدآن به چهار هزار و س يشده وسعت پنهه آب يبحران

ـ    93روند متوقف نشده بلكه در سال  ينا و  يدرسـ  يلـومتر و صـد ك  يكهـزار آن بـه   يوسـعت پهنـه آب

. نخواهـد شـد   يـا چـه اح يادر يگرد يماز دست ده يزآب را ن يزانم ينكارشناسان اعالم كردند كه اگر ا

  .ياچهدر يايهمان زمان بود كه هم و غممان شد اح

ـ  8ما  93تا  84سال  ينب ينكها يانع آب با بكارشناس ارشد مناب اين را كـه بـه    ياچـه در يمتر از تراز آب
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درست از همان سـال بـود كـه طـرح     : گويد يم يماز دست داده ا شود، يطبقه م 3ساختمان  يكاندازه 

 3را بـه   يزانم ينسال ا 5 يط يممسئول توانست يها تمام دستگاه يرقم خورد و با همكار ياچهدر يااح

 100هـزار و   2كماكـان   ينـيم را بب يوانل يخال يمهن يمدر واقع اگر بخواه. يمبرسان يلومترك 200 هزار و

بـه   يلومترهزار و صد ك 2االن  93كه نسبت به سال  ينها يوانپر ل يمهاما ن. آب ندارد ياچهاز در يلومترك

 100و  كهـزار ي 84بـا سـال    يسـه مقا درهر چند  يگرد ياز سو. اضافه شده است ياچهدر يوسعت آب

 يمرا از دست نداده ا 93متر در سال  يسانت 120اما نه تنها آن  يم،فاصله دار ياچهاز وسعت در يلومترك

  .يمآب دار يشترمتر هم نسبت به آن سال ب يسانت 135بلكه 

را از  ياچـه كه ممكـن بـود در   يطيمتر با شرا يسانت 55متر و  2بر آنكه در حال حاضر ما  يدبا تأك وي

آغـاز شـد    يـا كه طرح اح يزمان 93در سال  ياچهعمق در: كند يخاطرنشان م يم،فاصله دار يمهدست د

اچـه را از  يتـا عمـال در   گذشت يبه همان شكل م يگرتابستان د 3بود  يكاف يعني. متر بود يكحداكثر 

و در معـرض آفتـاب    شـد  يخشك م ياچهبستر در يكسالكه اگر  يدالبته فراموش نكن. داديم يدست م

آب  يـزان و بعد از آن هـر م  داد يبستر خود را از دست م ينمك يرسوب بردار يتقابل گرفت يار مقر

  .شد يانجام نم يريعمق گ يگرد شد يهم وارد آن م

 ياچهدر ينكهاز ا يناناطم يالبته برا: دهد يادامه م داندو يرا نجات بخش م يااح يها طرح يمراد حاجي

متـر بـا آن    يسانت 20مترو  2كه االن  يمبرس 1274.1به تراز  يدبا خود را به دست آورده يدارپا يطشرا

 يـرد شده شـكل نگ  يااح ملبه طور كا ياچهدر ينكهحواسمان باشد كه تفكر ا يددر واقع با. يمفاصله دار

نجات داد  يبهار يها را خدا و باران ياچهدر گويند يمردم م ينكها. يمدست برندار ياو از ادامه روند اح

بـه   يـاز به طور كامل انجـام شـده ون   يااح يگرتصور كند د يمقام دولت يك ينكهدارد تا ا يتراشكال كم

 يسـانت  40 يباز هـم سـال   يگرسال د 3ما تا  رهمچنان شكننده است و اگ ياچهدر. يستها ن ادامه طرح

  .يماز دست داده ا يساله را به راحت 5 يها كل دستاورد يعني يممتر را از دست ده
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و بـه   يمكن يتاست كه همچنان سقف مجاز برداشت از آب را رعا ينا يهاروم ياچهمل دركا يااح شرط

. يمدهـ  يتاهم يم،كامل از آن فاصله دار يكه تنها چند قدم تا بهره بردار ييها بودجه پروژه ينادامه تأم

  .تمام زحماتمان به هدر خواهد رفت يمكن يكاهل ياگر االن كم

كـه امـروز مشـاهده     يتيوضـع : گويـد  يمـ  يـز ن يغرب يجانآذربا ستيز يطمح يركلمد ،»ينظر مهران«

 ياستبه ر يهاروم ياچهنجات در يكارگاه مل يتمام اعضا ياچه،در يامحصول اقدامات ستاد اح كنيد يم

. بـوده  يبهـار  يهـا  بـارش  ينو همچنـ  يستز يطسازمان مح ي،جمهور يسمعاون رئ يريدكتر جهانگ

نبـود   يـا اح يهـا  داشته اند، اما اگر طرح يابر روند اح يريچشمگ يرها تأث درست است كه امسال بارش

بـارش   يليمتـر م 465كه بـا وجـود    يدر حال آوردند يبه بار م يزن ييها ها خسارت بارش ينچه بسا هم

  .يمنداشت يگونه خسارت يچه

ـ  يحـد ممكـن مـ    ينسـال گذشـته در بـاالتر    8را در  يـه اروم ياچهامسال در يفعل يسطح تراز آب وي و  ددان

متـر از ارتفـاع آن بـه     يسانت 23ماه گذشته  يكبوده كه در  1271.96امسال  يبهشتتراز آب در ارد: گويد يم

  .متر نباشد يسانت 70از  يشترمقدار ب ينفصل گرما ا يانتا پا يدواريمكم شده، اما ام يرهوا و تبخ يعلت گرما

اسـتفاده   يناطـراف از ماشـ   يرتردد به جزا يراب يبازه زمان ينگذشته در ا يها در سال: دهد يادامه م نظري

 هـاي  يوجود نداشت، اما امسال به لطـف اقـدامات انجـام شـده و بارنـدگ      ها يقو امكان تردد قا كرديم يم

  .مشغول شنا هستند يرن مرا دارند بلكه مرد ياچهامكان تردد در در ها يقنه تنها قا بينيد يمناسب م

ـ   ماننـد تـاالب   ها يستماكوس يرسا ياچهدر اييممكن است اح ينكهدر پاسخ به ا وي ببـرد،   ينهـا را از ب

 ياچـه و در ياقمـار  يهـا  تـاالب  يممعتقد يراشوند، ز ياها اح بوده كه اول تاالب ينتالش ما ا: گويد يم

هسـتند   ياچهدر افكه در اطر ييها تاالب يايدر واقع اح. هستند يوستهبهم پ يستماكوس يكدر  يهاروم

هـا متمركـز    تـاالب  يرو يشترما ب يفعل يها پروژه. يرندنا پذ ييجدا يكديگراز  چهياخود در يايو اح

شود در واقع ما تنها حق آبه مشخص شـده را بـه    يااح ياچهو هم در يتاالب هاي يستمشده تا هم اكوس
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  .كند ينم يداپ اصاختص ياچهها به در بخش يگراز د يآب يچو ه كنيم يم يرسراز ياچهدر

بهتر اسـت و   يارنسبت به چند ساله گذشته بس يگول يرانبرازان و س يما مانند كان يها تاالب وضعيت

زودتر از زمـان   يليقبل خ يها كه سال يها آب دارند در حال تاالب ينا يزن يگرم فعل يها در ماه يحت

رفـت   هدر يكرده و جلو يريتمختلف مد يها ما مصرف آب را با انجام طرح. شدند يخشك م يفعل

  .يمكم نگذاشته ا يزها ن بخش يگراما در د يم،ب را گرفته او پرت آ

امسال همه مردم مطالبـه گـر   : گويد يو م داند يمناسب م يارا در روند اح يمشاركت جامعه محل نظري

 يآموزش يها و طرح يفرهنگ ساز دهد ينشان م ينا. هستند يهاروم ياچهدر يتوضع يگيرشده اند و پ

 دنبـال مـا بـه   . خـود آنـان اسـت    يبـرا  ياچهاند كه در يدهاحساس رس ينابه  يگرموفق بوده و مردم د

آب  خـواهيم  يانجام شـود، نمـ   يزن يكشاورز شود يم يااح ياچهدر ينكهتا در كنار ا يمهست ييها راهكار

 يهـا  بـا اسـتفاده از روش   يـم بلكه در نظـر دار  يماختصاص ده ياچهرا حذف و آن را به در يكشاورز

 يآب متعلق به مردم است و اگر روز ينا. يمكن يرياز هدر رفت آب جلوگ يا طرهق ياريمانند آب يننو

  .رفت يمردم م يندود آن به چشم هم شد يخشك م ياچهدر

 32هـا در حـال حاضـر     سد ياببوده كه مصارف آب در پا ينا يااح يها مهم طرح يها از دستاورد يكي

مصـرف، در مصـرف آب صـرفه     يحصح يها كشت و روش ييرالگويدر واقع با تغ. درصد كاهش داشته

  .يما و درآمد نداشته يداتبر كاهش تول يكشاورزان مبن ياز سو ياعتراض يچحال ه ينشده، اما ع ييجو

 يبارنـدگ  يليمتـر م 200كـه   يما چه در زمان. كنند يرا دنبال م يقيبرنامه دق ياچهدر يايعوامل ستاد اح

 يـن ا. بـرود  يينپـا  ياچـه تـراز در  يمبوده نگذاشت يليمترم 465 يبارندگ يزانو چه امسال كه م يمداشته ا

  .را نجات دهد ياچهدر تواند ينم ييموثر است، اما به تنها ها يبارندگ دهد ينشان م

گذاشت، اما  يها خسارت بر جا از استان ياريدر بس يبهار يها بارش يسال جار: دهد يادامه م نظري

 يروبـي ال يتكه اهم ينجاستا. انجام شده بود ها اختيرسچون ز يم،ما در استان متحمل خسارت نشد
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و  ونمـد  يهـا  بـا برنامـه   كنـد  يها خودش را نشان داد و به مردم و مسـئوالن ثابـت مـ    .طر ح يگرو د

مناسـب از   يبه روش توانيم يبلكه م يريمرا بگ يالبس يخسارت ناش ينه تنها جلو توانيم يم يربناييز

  .يمآن استفاده كن

دفتـر   يرو مـد  يسـت ز يطسـازمان حفاظـت محـ    يانسـان  يسـت ز يطمعـاون محـ   ،»يشـي تجر مسعود«

و  يـا و رونـد اح  ياچـه در يفعلـ  يتدربـاره وضـع   يـز ن يهاروم ياچهدر يايستاد اح يقو تلف يزير برنامه

 يـازدهم در آغـاز دولـت    يـه اروم ياچـه در يـاي كه كارگروه اح يزمان: دهد يم يحتوض يندهآ يها برنامه

و  يكارشـناس خـارج   600و مشـاوره بـا    يفدانشـگاه شـر   يتـدا بـا همكـار   كـرد در اب  كار هشروع ب

و  يمكـرد  يآن را بررسـ  يـا اح يهـا  راهكـار  ينو همچن ياچهعوامل خشك شدن در يكارشناسان داخل

 يبـا اجـرا   بينيم يدر واقه نقشه راه از ابتدا مشخص بود و االن م. يمدولت ارائه كرد يأترا به ه يجهنت

  .دارد يقابل قبول يتوضع اچهيدر يكارشناس ايه طرح

اقدامات انجام شده مـوثر بـوده    ياداشته  يابر روند اح يريامسال تأث يها بارش ينكهدر خصوص ا وي

كه  يمداشت يهاروم ياچهدر يزامسال در حوضه آبر يمشابه بارندگ يبارش 85 -86 يدر سال آب: گويد يم

كـاهش   متـر  سانتي 27همان سال  ماه يبهشتر اردبلكه د يامدباال ن ياچهدر آن سال نه تنها سطح آب در

  .يمبود ياچهدر يمتر يك يشداشت، اما امسال شاهد افزا

در نظـر داشـته    يـد بـوده، امـا با   ينعمت بزرگ يهاروم ياچهدر يبرا يراخ هاي ياست كه بارندگ درست

ماننـد   يام اقـدامات تراز آب را به همراه نداشته بلكـه انجـ   يشافزا ينا ييها تن كه بارش باران به يمباش

  .داشته است ياديز يراتها تأث آب از پشت سد يو رهاساز يروبيال

ـ  يبارش ينچن: كند يم يانطور ب ينادعا را ا ينصحت ا يلدال تجريشي  يمداشـت  85-86 يرا در سال آب

اسـت كـه در    ينثبت شده بود، نكته جالب ا يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يبارندگ متر يليم 414كه 

 ينهمچن. دبو يافتهكاهش  يمترسانت 27 يهاروم ياچهتراز آب در 85 يبهشتنسبت به ارد 86 يبهشتدار
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 يشهـا تـراز آب افـزا    تـن  نه يبارندگ يزانم يناما با ا يم،بارش داشت متر يليم 409 يزن 88-89 يسال آب

 يـزان م ينا در همه كه بارش دهد ينشان م يناُفت داشت، ا متر يسانت 43ماه  يبهشتبلكه در ارد يافتن

 27 بار يك ياچهشده، اما تراز در ارتكر يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبر يگربار د 2كه امسال انجام شده 

داشـته   يشمتـر افـزا   يـك كاهش داشته و تنها امسال بوده كه تـراز   متر يسانت 43 يگرو بار د متر يسانت

انجـام شـده و    هـايي  يروبـي ال يكـي دارد؛  يـل امسـال دو دل  يها در حفظ بارش يتعلتش موفق.. است

ـ يررو ال يناز ا. مناسب آب از سدهاست يرهاساز يگريد  يـه اروم ياچـه بـه در  يمنتهـ  يهـا  نهـر  يوب

هـا بـه    متر مكعب آب از سد يليونم 420و  يكهزاربه  يكامسال نزد. دنبال شد يتبا جد يدهمچنان با

  .كمك كرد ياچهتراز آب در يشبه افزا يروبيو كه در كنار ال. شد د يرهاساز ياچهسمت در

البتـه گـاه در مقابـل    : ادامـه داد  ياچـه، آب بـه سـمت در   يرهاسـاز  يبـرا  يدر خصوص همكار وي

آب را رهـا   يـرو تـا وزارت ن  كـرديم  ينم يكه اگر ما پافشار گرفت يصورت م ييها مقاومت يرهاساز

. آمـد  يبه بار مـ  ياديرات زو خسا شديم يها مواجه م با حجم پر سد ير،اخ يلكند قطعاً بعد از وقوع س

بلكـه   ينـد خسارت نب يباشند و كشاورز يمنها ا ها باعث شد تا سد تن نه ها يروبيو ال ها يرهاساز اين

  .وارد شد ياچهبه در يزآب ن

خواست خداوند و اقدامات صورت گرفته در كنار هم باعث شد تـراز   ينبنابرا: كند يم يدتأك تجريشي

وجـود داشـته باشـد و     يو همراه يها هماهنگ دستگاه يناگر ب دهد يشان من ينا يابد، يشافزا ياچهدر

  .خواهد بود بخش يترضا يجنتا يمداشته باش يقبرنامه دق

نشـان داده   يفعلـ  يطچون شـرا  يم،روند را ادامه ده ينهم يدبا يهاروم ياچهدر يفعل يطحفظ شرا براي

  .كرد يريتمد يررا با تدب يلس شود يكه م
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  06/05/1398خبرگزاري ايرانا مورخ  -يرمجاز غ يها ر گرفتار چاهكشو يمنابع آب

  

را بـر   يريساالنه خسـارات جبـران ناپـذ    يرمجازغ يها وجود صدها هزار حلقه چاه - يرناا - اصفهان

كـه مسـووالن امربـا توجـه بـه ادامـه        يمعضـل  كنـد،  يكشور وارد مـ  يرزمينيز يهاو سفره  يمنابع آب

 دههرگونه سـوء اسـتفا   يكنند تا جلو ياساس يبخش بازنگر يندر ا يدبا يرانها در فالت ا يخشكسال

  .مربوط گرفته شود يها

در  يرانجاز او م يرمجازغ يها دهد كه تعداد چاه يبه آمار و ارقام در چهار دهه گذشته نشان م نگاهي

هزار حلقه چاه در كشور وجود دارد كه  900تا  800هزار حلقه بوده است، اما هم اكنون  60، 57سال 

در  يرمجـاز غ يهـزار حلقـه چـاه كشـاورز     400تـا   350تعداد  ينمجازند و از ا يردرصد از آنها غ 40

  .شود يمصرف م ها چاه ينمترمكعب آب با ا يلياردم 10از  يشكشور وجود دارد كه ساالنه ب

 يـن ا يط يرزمينيز يآب ها يتكه وضع يستحاك ينزوالت آسمان يراعداد با احتساب كاهش چشمگ اين

  .شده است يشترها ب يخشكسال يشافزا يلروند در دهه گذشته به دل ينسال به شدت افت كرده و ا 40

مجـاز و   يچـاه هـا  بـا حفـر    يرزمينـي از منـابع آب ز  يـه رو يامر معتقدند كه استحصال ب كارشناسان

در  ينزمـ  يابـد، بشـدت كـاهش    يرزمينـي است كه باعث شـده منـابع آب ز   يلياز جمله دال يرمجازغ

از نقاط كشور از جملـه اسـتان    ياريبس يبانگيراز كمبود آب گر يو تنش ناش يندنقاط فرو بنش ياريبس

و  يوان دو عرصه آببه عن يرود و تاالب و گاوخون يندهشود كه نمونه بارز آن حشك شدن زا صفهانا

  . مهم كشور است

از منـابع مهم كشور است و  يكي يرزمينيكرد كه منابع آب ز يدتاك يديموضوع كل ينهمواره بر ا بايد

  . طلبد يرا م يتدر سطح حاكم يعزم مل يفهوظ ينانجام ا ياست، ول يرووزارت ن يفحفظ آن از وظا

 ييـرات و تغ  يها و قنوات در سطح كشور، خشكسال ها، چشمه پراكنش منابع مذكور شامل چاه يطرف از
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ناكارآمـد توسـعه و اشـتغال بـدون انجـام       هاي ياستبه آب و س يازن يشافزا يت،جمع يشافزا يمي،اقل

بر  فشار يشافزا يرزميني،باعث سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب ز ينسرزم يشمطالعات آما

  . كشور شده است يها آبخوان در ينامتعادل كنون يتمنابع مذكور و وضع

  
محـدوده   609محدوده از  388 يتها ممنوع مخزن آبخوان ياُفت سطح آب و كسر يدتشد ين،بر ا مضاف

 يهـا  با رانـدمان  يرزمينياز منابع آب ز رويه يب  يبردار بهره يندهكشور را بدنبال داشته و روند فزا يمطالعات

 يگـر د يـدات ر مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چـه در تول چه د يتر از متوسط نرخ جهان  يينپا ياربس

  . منابع ارزشمند دارد يندر ا ينيسنگ يها خسارت يجاداز ا يتحكا ير،سال اخ 10در  يژهبو

از  ياريدر بسـ  يرزمينـي از منـابع ز  يبـردار  بهـره   يبـرا  يـرو توسـط وزارت ن   يتاعمال محدود برغم

و ممنـوع كـردن    1380آب از سـال   يصنظـام تخصـ   يساز يادهكشور اعم از پ يمطالعات يها محدوده

رخ داده،  يـر در دهـه اخ  يرمجـاز غ يهـا  حفـر چـاه   يندهكشور، رشد فزا يمحدوده مطالعات 388حدود 

 يهـا  ، تعداد چـاه 90 يتلغا 88دور دوم منابع آب در سال  يسراسر يكه بر اساس آمار بردار يبطور

  .اند يدهكش يرونب ينب را از دل زممترمكعب آ يليارداز هفت م يشكشور ب يرمجازغ
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 يريتدر مـد  ينفعاندر كشور، مشاركت نكردن تمام ذ يرمجازغ يها تعداد چاه يشعوامل موجد افزا از

هـا مثـل    بخـش  يرمرتبط، رشـد كُنـد توسـعه در سـا     يها سازمان يننبود تعامل ب يرزميني،منابع آب ز

 هـاي  ياسـت و س ينها و اعمال قـوان  شبخ ينو سهم اندك اشتغال در ا يصنعت، خدمات و گردشگر

  . است يدر بخش كشاورز امناسبن

از منـابع از   يبـردار   مجازات متناسب با جرم، ارزان بـودن بهـره   يابازدارنده  يننبود قوان يان،م ينا در

 يرسا يتوجه  يب يانكردن  يو همراه ياشتغال در بخش كشاورز ينتمركز بر تام يرزميني،جمله آب ز

در متخلفان  يزهاد انگيجو ا يقتشو يو حت يرمجازغ يها از حفر چاه يريكنترل و جلوگ يبراها  دستگاه

تعـداد   يشاست كه در افـزا  ياز مباحث يزن يقيتشو هاي ياستاز طرف بخش مصرف كننده و اعمال س

  . موثر بوده است يرمجازغ يها چاه

 يحساب و كتاب از سـفره هـا   يب و يهرو ياسبار برداشت ب يامدهاياز پ يگراز د يكي يگرد يسو از

 يهـا  يـده پد يرتواند در اثـر سـا   يخطرناك اگرچه م يدهپد يناست، ا ينفرونشست زم يرزمينيآب ز

هـا و   يـخ آب شـدن   ي،آهكـ  يا ينمك ي،گچ يلرزه، انحالل سنگ ها ينمانند زم يشناس ينزم يعيطب

 ي،مانند معـدنكار  يانسان يها يتفعال يا ينآرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زم يها تحرك

شود، اما به گفتـه كارشناسـان،    يجادگاز ا يانفت  يرزميني،ز يمانند آب ها يرزمينيز ياالتبرداشت س

  . رود يبه شمار م يراندر ا يژهبو ينفرونشست زم يلدل ينمهمتر يرزميني،ز يها سطح آب يدكاهش شد

برداشـت آب   يهنكـردن سـهم   يـت رعا ي،نكردن مصرف آب در بخش كشـاورز  يريتبارش، مد كاهش

و مـردم   يعمصرف آب توسط صنا يشافزا ياري،آب يسنت يكشاورزان و استفاده از روش ها يتوسط برخ

 يدر سراسر كشور خشك شود و سطح سـفره هـا   ياز منابع آب يموجب شده است تا بخش قابل توجه

ـ   يته يمساله موجب شده تا حفره ها ينا يايد،ب يينبشدت پا يرزمينيز در اثـر وارد آمـدن    ياز منـابع آب

  . يفتداز مناطق اتفاق ب ياريدر بس ينفرونشست زم يدهو پد يزدفرو بر ينزم يفشار طبقات فوقان
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  . روبرو هستند ينزم يدهپد ينبا ا يرانكشور جهان از جمله ا 150از  يشدهد امروزه ب يها نشان م بررسي

شـركت آب   يحفاظـت و بهـره بـردار    يربوط به آن مـد و مباحث مر يرزمينيارتباط با منابع آب ز در

و  يراخ يها در سال يرزمينيز يها برداشت از آب: اظهارداشت يرنااصفهان در گفت و گو با ا يا منطقه

آب  يهـا  سـفره  يرا بـر آن داشـت كـه طـرح تعـادل بخشـ       يروبه صدا در آمدن زنگ خطر، وزارت ن

 يـرو، وزارت ن يطرح برا 13رار دهد كه بر اساس آن طرح را در دستور كار ق 15مشتمل بر  يرزمينيز

تعـداد   يـن شـد كـه از ا   يفتعر يجهاد كشاورز يطرح برا يكو  يشناس ينحوزه زم يطرح برا يك

تعادل  ينمجاز و همچن يها چاه ينصب كنتور بر رو يرمجاز،غ يها شامل مسدود كردن چاه ييها طرح

  .دارد يتاهم يريناز سا يشها ب در مصرف چاه

ماننـد   يهـا خطـرات جـد    دشـت  يبـرا  يرزمينيز يها كم شدن آب ينكها يانبا ب يرباقريم يمهد دسي

تعـداد هشـت    ينكه از ا يمدشت هست 35 يدر استان اصفهان متول: ادامه داد كند، يم يجادفرونشست ا

  .هستند يدشت به صورت بحران 9دشت ممنوعه و  18آزاد، 

متـر مكعـب    يليـارد م 3.7چاه مجاز وجود دارد كه  400زار وه 43در استان اصفهان  يرمد ينگفته ا به
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 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 ديرم

وجود داشته است بـه   يندر ا يمترمكعب كسر يلياردم 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 شتابرد

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 ينا و 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 قهشركت آب منط يحفاظت و بهره بردار مدير

  .شده است يفتوق يزمجاز ن يردستگاه غ 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   نيـ 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
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: گفـت  يمترو به رو هسـ  ياديز يارمجاز با موانع بس يرغ يها مسدود كردن چاه يبرا ينكهبا ا ميرباقري

از مسـدود كـردن آنهـا     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 130ران جب يبرا: ادامه داد وي

  .متر مكعب است يلياردمترمكعب در نظر گرفته شده و سهم استان اصفهان سه م يلياردم

قـبالً  : كرد ياننصب كنترل هوشمند وجود دارد، ب يكه برا يبا اشاره به مشكالت يا آب منطقه يرمد اين

 يليـون م 50تـا   40 يمـت و پس از آن با ق شد يم يعكشاورزان توز يندر ب يگاناكنتور به صورت ر ينا

از آنهـا   يـك هـر   يدخر ها يمتق يشافزا يلاما هم اكنون به دل گرفت يقرار م يانمتقاض 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
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 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

صورت محكمه بـا كـاربرد ارائـه عملكردهـا برگـزار       كه به يو جلسات ياستان ي،نگاه بخش: كرد يانب وي

 يـي نگاه هم افزا يدو مدت مصرف با يحفاظت از منابع آب ينخواهد برد و در راستا ييراه به جا شود يم

مـا   ينظاره گر كارها ممرد يراز يم،مدنظر قرار ده را يباور عموم يك يجادو ا يمداشته باش ييراستا و هم

  .حل مشكالت باشد يبرا يراهكار تواند يها نم دستگاه ينب يعنوان تضادها يچهستند و به ه

افراد  ينشده ب ينهنهاد يتتر و با احساس مسئول مسئوالنه يدبا د يدآب با ينهمصرف به: افزود ميرباقري

ـ    يهـا  ها و سازمان ز تشكلا 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 طالعات و آدرساصفهان ارائه ا يا حفاظت آب منطقه مدير

  .آب اظهارنظر كنند يانو آبفا به عنوان متول يا آب منطقه يرو،وزارت 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

  .دارد راهرا به هم يندگانما و آ يتامن يرا فراهم كند و در نگاه كل ياتح يهما ينهمگان به ا

  حفر چاه يبرا يرموجهو صدور مجوز غ يمنطقه ا يبه جا يبه نام نگرش استان آفتي

 ينگاه به حفظ منابع آب: اظهار داشت يرنااصفهان در گفت و گو با ا يدانشگاه صنعت يعلم ياته عضو

 ياسـي س ي،اقتصـاد  ي،اجتماع يطي،مح يستو در ابعاد مختلف ز يچند وجه يدرود با يندهزا يايو اح

  .يستبه آن سودبخش ن يباشد و نگاه تك بعد يو فرهنگ
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 يبتصـو  1384ه در اسفند سال ك يبه منابع آب يقانون نگرش استان: خاطرنشان كرد يصفو حميدرضا

داده شد و بر  يحترج يآب يبه مرزها ياسيس يمرزها يراآب كشور زد، ز يكرهضربه را به پ ينشد بدتر

كنـد   هحساب و كتاب در استان خود استفاد يرا ب ياساس هر استان حق خود دانست كه منابع آب ينا

  .و نگرش جامع نگرانه نداشته باشد

ناعاقالنـه دانسـت    يمتصـم  ينرا به عنوان دوم 1385ها در سال  حفر چاه ييراصولصدور مجوز غ وي،

 يرعقالنـي را بشدت دسـتخوش اسـتفاده غ   يرزمينيز يها به همراه نداشت، بلكه آب يكه نه تنها سود

 يهـا  سـفره  يدآن كاهش شـد  يجهمزبور حفر شد كه نت يخكشور پس از تار يها درصد از چاه 50كرد، 

  .بود يحران فعلو بروز ب يرزمينيآب ز

جامعـه هـدف و كسـب     يخشنودسـاز  ياز سردمداران كـه فقـط بـرا    يبرخ يستيگفته او، اقدامات پوپول به

  .شود يهمگان م يرو دامنگ كند يم يانخود را نما يزتأسف برانگ يجمردم انجام شد، اكنون ضرر و نتا يترضا

سـه   يـن ا: خوانـد و گفـت   يررا ضرو يآب و كشاورز ي،توجه همزمان و جامع نگر به انرژ صفوي،

  .كرد يچشم پوش يگريحفظ د يبرا يكياز  توان يگذارند و نم يرمقوله برهم تأث

و در ابعـاد   يچنـد وجهـ   يدرود با يندهزا يايو اح ينگاه به حفظ منابع آب: كرد يحمحقق آب تصر اين

ـ  يباشـد و نگـاه تـك بعـد     يو فرهنگـ  ياسـي س ي،اقتصـاد  ي،اجتمـاع  يطي،مح يستمختلف ز ه آن ب

  .يستسودبخش ن

رود  يندهزا يها در موضوع خشكسال تمام نگاه: اصفهان ادامه داد يدانشكده عمران دانشگاه صنعت استاد

باعث  يرودخانه و تاالب گاوخون ينا يكه خشك شود يمثال گفته م يبه انسان معطوف شده است برا

فقـط انسـان    هدوبـار  يـز ن يدگاهد نيشهروندان ضرر دارد، در هم يكه برا شود يم ييگردها يزانتشار ر

  .نشده است يتوجه يستز يطمح ياجزا يرلحاظ شده و به سا

مردم باشـد، امـا    يبرا يممكن است عامل بروز مشكالت يزگردهار: اضافه كرد يپژوهشگر منابع آب اين
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نسـان  ا يتوجه يب يلاند به دل داشته يستنكه حق ز ياهانيو گ يجانور يها از گونه يارياز آن بس يشپ

  .اند تلف شده دهد، يفقط خود را محور قرار م ينكهو ا

كه كشـاورزان بـه    يآب ياآ: اصفهان خاطرنشان كرد يدانشكده عمران دانشگاه صنعت يعلم يأته عضو

اند  ما توانسته يعصنا ياآنان شده  يثروت برا يدسبب تول دهند يمورد استفاده قرار م يرقانونيصورت غ

 يـن ا جـواب شـوند، بـه طـور حـتم      يلو كارآمـد تبـد   يشروپ يعيرود به صنا دهينبا استفاده از آب زا

  .است يها منف پرسش

مصرف كنندگان شـده اسـت،    يمباالت يو آب سبب ب يدر انرژ يارانهنظام پرداخت  ينكها يانبا ب صفوي

سـوزانه  به طور قطع آن را دل دهند، يم ياصل يمتبه كشاورز آب و برق را به نرخ كمتر از ق يوقت: گفت

  .دارد يپ دركارآمد و با هدررفت باال را  يرغ ي،سنت يراصولي،كشت غ يريو شكل گ كند يمصرف نم

  مجاز يرغ يبرخورد با چاه ها يبر مشاركت تمام دستگاه ها برا تاكيد

بـه انـدازه    يـز چ يچهـ  يـد مشابه جد ياز حفر چاه ها يريمجاز و جلوگ يرغ يتوقف كار چاه ها براي

 يسـت، قـانون كارسـاز ن   يـت موضـوع و مهـم از آن حما   ينمرتبط با ا يدستگاه هاتمام  يهمت جمع

ـ  يرمجازغ يكل كشور در خصوص انسداد چاه ها يباتوجه به بخشنامه دادستان  ينكـه و نظـر بـه ا   يآب

خواهـد   يرزمينـي آب ز يبه سفره ها يضربه مهلك ي،خشكسال يدهچاه ها در كنار پد ينتداوم وجود ا

  .باشد يو دادستان يدادگستر ييقضا يدر دستور كار نهادها يبطور جد يدوع باموض ينا يگيريزد، پ

است و در صـورت   يمنفعت عموم يمجاز دارا يرغ يكه انسداد چاه ها يمنكته واقف شو ينبه ا بايد

و بـه مـرور    يابـد  يكاهش مـ  يرزمينيز يچاه ها، سطح آب ها يناز برداشت آب از ا يريعدم جلوگ

  . بود يمخواه يموهبت اله ينا ياندوخته هاشاهد از دست رفتن 
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - رشد داشت يليمترم 4.7كشور نسبت به ماه گذشته  يبارش ها يزانم

07/05/1398  

  

ـ    يبـارش هـا   يـزان م -نـا يرا -تهران گذشـته   يرمـاه ت 6 يو در بـازه زمـان   يجـار  يكشـور در سـال آب

 337.8بـه   يليمتـر م 4.7مرداماه بـا  6رقم در روز  ينبود و ا يدهرس يليمترم 333.1درصد رشد به 100با

  .ها است يكه نشان از كاهش بارندگ يدهرس

نسبت بـه مـدت مشـابه پارسـال بـا       هيرمات 6و  در روز  يجار يكشور در سال آب يها يبارندگ ميزان

 يناست كه براساس تازه تـر  يدرحال ينبرخودار بوده، ا يدرصد100 ياز رشد يلمتريم 166.7بارش 

  يمتـر ليم 4.7مردادمـاه    6بارش ها در روز  يزانم يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يآمار منتشره از سو

  .است يابع آبمن يخشك يشو افزا يكاهش بارندگ يانگررشد داشته كه ب

 102 يبـود، از رشـد   يليمتـر م 167.6مردادماه نسبت بـه روز مشـابه پارسـال كـه      6 يبارش ها ميزان

  .برخودار شده است يدرصد

  

  ياصل يزحوضحه آبر6بارش ها در  وضعيت

) 98مردادمـاه   6تا  1397مهرماه ( يجار يخزر در سال آب يايها در حوضه در يحجم بارندگ ميانگين

كشـور در مـدت مشـابه پارسـال      يزحوضه آبر يناست كه ا يدرحال ينگزارش شده، ا تريليمم 536.8

  .داشت  يبارندگ يليمترم 376.8

 يانگينبود كه نسبت به م يليمترم 534.5عمان  يايفارس و در يجها در حوضه خل حجم بارش ميانگين

 50دوره  يـانگين ت بـه م درصد رشد برخوردار بوده و نسب 152از ) متر يليم 211.7(پارسال  يسال آب

  .دارد يدرصد 49رشد ) 358.4(ساله 
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بود كه نسبت بـه   يليمترم 491 يجار يدر سال آب يزن يهاروم ياچهها در حوضه در حجم بارش ميانگين

سـاله   50دوره  يـانگين درصـد رشـد و نسـبت بـه م     21حـدود  ) 407.2(دوره مشابه پارسال  يانگينم

  .است يدرصد47رشد  يدارا) 334.7(

دوره مشابه پارسال  يانگيناعالم شد كه نسبت به م يليمترم 310.2 يزحوضه قره قوم ن يها بارش جمح

  .داشت يدرصد 42رشد ) 218.4با (ساله  50درصد رشد كرد و نسبت به دوره  118) 142.1(

بود كه نسـبت بـه    يليمترم 213.4 يزن يرانا يدر حوضه فالت مركز يجار يها در سال آب بارش حجم

در دوره   ينو عـالوه بـرا   يافـت درصـد رشـد    108حـدود  ) 102.7(پارسال  يه مشابه در سال آبدور

  .داشت يدرصد 33بارش، رشد  يليمترم 160.9حوضه  يندرازمدت ا

بـود كـه نسـبت بـه دوره      يليمترم 120.3شرق  يها در حوضه مرز گزارش، حجم بارش يناساس ا بر

 يشتردرصد ب 15ساله  50دوره  يانگيند كرد و نسبت به مدرصد رش198) يليمترم 40.4(مشابه پارسال 

  .شد
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سـال   يـك بـا   يرزمينـي آب ز يكسر/ممنوعه يتدشت در وضع405 :مقام مسوول اعالم كرد يك

  08/05/1398خبرگزاري مهر مورخ  - شود يجبران نم

  

 يدارا يـران دشـت ا  405 ينكـه بر ا يدبا تاك يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

 يحـادتر  يطشـرا  يدشت دارا 135دشت ممنوعه كشور  405 ياندر م: ممنوعه هستند، گفت يتوضع

  .قرار دارند

  
 609 يـان از م ينكـه بـر ا  يدبا تاك ي،مصطفو يمحمدعل  يرو،مهر به نقل وزارت ن يخبرگزارگزارش  به

بر اساس مـاده چهـار قـانون    : ممنوعه هستند، گفت يتوضع يدشت دارا 405دشت كشور هم اكنون 

 اريبـرد  بهـره  يـزان و م يستدشت توازن برقرار ن يهو تغذ يهتخل يانمناطق م ينعادالنه آب در ا يعتوز

  .موجود است يلاز پتانس يشترب

 يـد بـا تاك   يران،منابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل
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ممنوعه قرار گرفته اسـت،   يها كشور در دشت يرزمينيمنابع آب ز يلدرصد پتانس 90از  يشب ينكهبر ا

بـا افـت    كهبوده  يحادتر يطشرا يارادشت د 135دشت ممنوعه كشور حدود  405 ياندر م: ادامه داد

  .شوند يمواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته م ينو فرونشست زم يفيك ييرتغ ير،ذخا

هـا   كشور از آستانه تحمـل آبخـوان   يرزمينيز يها مخازن آب يكسر يزانم ينكهبا اشاره به ا مصطفوي

 يبـرا  ياتيبه عنوان منابع ح يرزمينيآب زمخازن  يكسر يزاندر حال حاضر م: فراتر رفته است، افزود

د مترمكعـب  يليارم 110است كه تنها حدود  يدهمترمكعب رس يلياردم 130از  يشبه ب يرانحفظ تمدن ا

  .است يرسال اخ 20رقم مربوط به  يناز ا

مناسـب جبـران نخواهـد     يسال بارنـدگ  يكبا  يرزمينيز يها مخازن آب يكسر ينكهبر ا يدبا تاك وي

اصالح نوع  ينو همچن يرزمينيز يها در نوع رفتار و نگاهمان نسبت به آب يستيمطمئنا با :شد، گفت

آب  نـابع صدمات وارده شـده بـه م   يمتا بتوان يمداشته باش يجد ييرمنابع تغ ينو مصرف ا يبردار بهره

  .يمرا جبران كن يرزمينيز
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خبرگزاري مهر مـورخ   - يتر و خشكسال يريتغلط درباره مد يگرا؛ در گفتگو با مهر مطرح شد

08/05/1398   

  

 يـا  يبـا ترسـال   يـارويي عملكـرد در رو  يفيـت مشـخص شـدن ك   يبرا: كارشناس حوزه آب گفت يك

  .كرد يهارقام متوسط كشور تكتوان صرفاً بر اعداد و  ينم يخشكسال

برنامه آب و توسعه پژوهشـكده   يرآب و مد ياستگذاريكارشناس حوزه س يرنظامي،م ينالد جالل سيد

 يان،رضا اردكان يردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخ يفشر يدانشگاه صنعت ياستگذاريس

 يسـال هـا   ينو تر تـر  ينن خشك ترشد يريتدر رابطه با مد يو يحاتدر مجلس و توض يرون يروز

 ياز سـازمان هـا   ياريهماننـد بسـ   يقتدر حق يرون يرعبارت وز ينا: وزارتخانه، گفت ينتوسط ا يآب

تـر   ياخشك  يريتمد يدهد كه برا يعبارت نشان نم ينا. است يفعملكرد ضع يبرا يسرپوش يگرد

 يـن رسـد در ا  يبه نظـر مـ  . ه استانجام نشد يانجام شده و چه اقدامات يچه اقدامات يقتدر حق يسال

  .خود فاصله گرفته است ياصل ياز معنا يو ترسال يمقوله خشكسال يرو،ن يرپاسخ وز

توان صرفاً بـر   ينم ي،خشكسال يا يبا ترسال ياروييدر مشخص شدن نحوه عملكرد در رو: افزود وي

در  يبارندگ يزانچنانچه م. تمد نظر داش يزبعد مكان را ن يدكرد و با يهاعداد و ارقام متوسط كشور تك

بـه طـور مثـال در اسـتان     . توانـد متفـاوت باشـد    يمختلـف مـ   يدر سال ها يرانمختلف ا ياستان ها

بـود،   يـر سـال اخ  50سال  ينخشك تر يرون يركه به گفته وز) 96-97( يدر سال گذشته آب يجانآذربا

  .برقرار بود يترسال يتنسبت به آمار بلندمدت، وضع يو حت يمنداشت يمشكل بارندگ

  

  يريممختلف را در نظر بگ معيارهاي

 يمختلفـ  يارهـاي الزم اسـت تـا مع   يترسال يا يخشكسال يرنظ يمقوالت يبررس يبرا: اظهار داشت وي
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 يريتدربـاره سـوءمد   ييگـو  يكردن، مشـابه كلـ   يريتدرباره مد ييگو يكل يالگو ينشوند؛ ا يبررس

 يچـه كارهـا   ياداد كه نداده  يانجام م يدبا يسرا چه ك يشود چه كار ياست كه آخركار مشخص نم

  .انجام شده است يتوسط چه كسان باهياشت

در سـال   يـران، منـابع آب ا  يريتشركت مد يطبق اطالعات منتشر شده از سو ينكها يانبا ب ميرنظامي

ـ     يدر حـال  ينا: بوده، گفت يليمترم 140بالغ بر  يبارندگ 86-87 يآب  96-97 ياسـت كـه در سـال آب

بـر   نـي مب يـرو ن يـر جملـه وز  ي،بارندگ يزانم ينبوده است كه با در نظر گرفتن ا يليمترم 170 يدگبارن

در  يگـر د يياز سـو . بوده، اساسـا غلـط اسـت    يرسال اخ 50سال  ينگذشته خشك تر يسال آب ينكها

 يـر، خ يـا سابقه اسـت   يسال گذشته ب 50امسال، در  يواقعاً ترسال ياآ ينكهو ا يرابطه با موضوع ترسال

 يزن 74-75 سالو در  يمبود يبارندگ يليمترم 350شاهد  71-72 ياطالعات موجود، در سال آب يهبر پا

  .يمداشته ا يبارندگ يليمترم 340حدود 

رود و كـازرون   ينـده آنچه سال گذشته در اعتراضـات زا  ياآ يدپرس يرون يراز وز يدبا: كرد يحتصر وي

بـه   يضـرب العجلـ   ياز چـاه هـا   يفيتك يآب ب يقتزر نطوريهم يااست؟  يتموفق يانگراتفاق افتاد ب

 ينفـرورد  يهـا  يالبكه در سـ  يتلفات گسترده ا يااست  يتاز موفق يشبكه آب شرب اصفهان نشان

اسـت؟ آنچـه    يريتها رخ داد، نشان از مد يلرودخانه ها و مس يمحر يتعدم رعا يجهامسال در نت ماه

اما در عمل به جهت تصـرف و   يافت، يفتخف يدها تا حدس يريتدر كرخه اتفاق افتاد، اگرچه با مد

 يرتقصـ  ينهـا كـه ا  يستن ينالبته منظور ا. شد يلفاجعه بزرگ تبد يكرودخانه، به  يهحاش يها يتفعال

مجلـس پرسشـگر    يندهمسأله نما يي،پاسخگو يالگو ينهست كه با ا يننفر است، اما مسأله مهم ا يك

  .حل شده مبدل شده است شيپا افتاده و از پ يشمسأله پ يكبه 
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  كرده است؟ يچه تفاوت يريتيمد الگوي

 يريتيمد ياست كه فرق الگو ينا يدپرس يرون يراز وز يدآنچه با: كرد يحكارشناس حوزه آب تصر اين

قبل  يچه بوده؟ آنچه در دوره ها يمرا تجربه كرد يپربارش يا يكه كم بارش يمشابه يشما با دوره ها

بـا   شد، يانجام م يخشكسال يطو صنعت در شرا يكشاورز يست،ز يطشرب، مح يازهاين ينتأم يبرا

 يبـرا  يآنچـه در دوره ترسـال   ينطـور دارد؟ و هم يآنچه در دوره وزارت شـما انجـام شـده چـه فرقـ     

  داشته است؟ يدوره چه تفاوت ينشد در ا يانجام م يو جان ياز خسارات مال يريجلوگ

 يگنـگ و كلـ   يرا سوال ي،و عمل يتوان علم يريس در رابطه با بكارگمجل يندگانسوال نما ميرنظامي

دچـار   يانسـان  يـروي ن ينـه مـا متاسـفانه در زم  : شود و عنوان داشت يم يدانست كه موجب پاسخ كل

كه فعالً نـه   يمدار يازرا ن يگسترده ا يمقوله آب تخصص ها يريتدر بخش مد. يمهست يچالش بزرگ

 ينـده، سوال نما يندر پاسخ به ا ينكها. را ندارند يازن ينتوان پاسخ به ا آب يياجرا يو نه فضا دانشگاه

آن خواهد بود كه مسـأله بـه صـورت     ياستفاده شود، به معنا ييگو يمسائل شفاف نشود و از كل ينا

  .گذاشته شده است يدست نخورده باق

آب، عملكـرد قابـل    ريتيمد ينهماهر در زم يانسان يروين يتترب ينهمعتقد است دانشگاه ها در زم وي

حـال آنكـه الزم بـود در    . آب متمركز شـده انـد   ينهدر زم يمهندس يفن يها يتنداشته و برظرف يقبول

هـم بـه    ايياجر يفضا. زد يبكشور نه يبه دانشگاه ها و نظام آموزش عال ينده،سوال نما ينپاسخ به ا

 يـت و تقو يجـاد ا يبـرا  ييجـا و سـاخت و سـاز     يعمران ياشتغال و سرگرم بودن به پروژه ها يلدل

 يهـا  يگذار ياستدر حوزه حقوق آب، اقتصاد آب و س. نگذاشته است يازموردن يانسان يها يتظرف

  .يمنكرد يتترب يانسان يرويكالن آب ن

  

   يسته؟شا يرانحضور مد يراهگشا يعموم فراخوان
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موجـب   يران،ب مـد جذ يمعتقد است فراخوان عموم يرون يروز ينكها: كارشناس حوزه آب افزود اين

 يمـ  يباشد؟ از جنبه ا يرگذارمتخصص تاث يرويتواند بر حل مشكل ن يشده است، چقدر م يكارآمد

الگـو را   ينا يرگذاريتاث يزاناما م. همه وجود داشته باشد يواقع شود تا فرصت حضور برا يدتواند مف

كارآمـد شـده    يرانمـد روش موجب حضـور   ينا يزانچه م يداز كارشناسان پرس و جو كرد تا د يدبا

شـود، كـه    يمـ  يريتمـد  يساالر يستهبر اساس شا يستمكه س يمشو يمدع يمتوانست يم يزمان. است

 يـن دو چنـدان شـود و شـاهد ا    يشـان ها يزهباعث شده تا انگ يركنند حضور فالن مد ييدكارشناسان تا

  .شود يم رييگيپ يو گروه يبلندمدت و فارغ از منافع فرد يمسائل با نگاه يگركه د ستنده

  

اظهـارنظر   يبـرا  ييفرصت ها يد،جد يراحساس كنند با مد يدكارشناسان با ينكهبا اشاره به ا ميرنظامي

گرفـت كـه تـا     يـده ناد يـد را هم نبا ينالبته ا:  داد يحاز آن نداشتند، توض يشاند كه پ يافتهكارشناسانه 

خـاص اسـت    راداف يتكسب رضا ياخاص،  يچند پروژه عمران يكه هدف سازمان اساساً اجرا يزمان

 يرمـد  يـك توان انتظار داشت كه  يشود، نم يبلند مدت  مشاهده نم يزيبرنامه ر يبرا يشفاف يتو ن

و  يمرسـ  يم يكالن ياربحث، به ابعاد بس ينا يانتها ينبنابرا. انجام دهد يهم بتواند كار خارق العاده ا

 ينـد رسـد توقـع داشـتن از فرا    مـي داد، به نظر انجام  يجد يچالش اقدام ينا يكه نتوان برا يتا زمان

  .باشد ياز حد يادتوقع ز يانسان يرويحل مسأله ن يبرا يفراخوان عموم
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 يهـا  مخـازن آب  يكسـر  ها بارندگي :يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره يركلمد

  08/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - را جبران نكرد يرزمينيز

  

 يهـا  يبا اشـاره بـه بارنـدگ    يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره يركلمد -يرناا -تهران

  .جبران نشده است ينيزم يرز يها مخازن آب يبارش ها هنوز كسر ينغم ابه ر: امسال گفت

در حـال حاضـر   : افزود يمصطفو يمحمدعل يرو،وزارت ن يرسان اطالع يگاهشنبه پا گزارش روز سه به

ـ   يـران حفـظ تمـدن ا   يبـرا  ياتيبه عنوان منابع ح يرزمينيمخازن آب ز يكسر يزانم  130از  يشبـه ب

سـال   20رقم مربـوط بـه    ينمترمكعب از ا يلياردم 110است كه فقط حدود  يدهمترمكعب رس يلياردم

  .است خيرا

  
هـا فراتـر رفتـه     كشور از آستانه تحمـل آبخـوان   يرزمينيز يها مخازن آب يكسر يزانم: ادامه داد وي

  .است
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اصـالح نـوع    ينو همچن يرزمينيز يها در نوع رفتار و نگاهمان نسبت به آب يستيبا: گفت مصطفوي

تا بتـوان صـدمات وارده شـده بـه منـابع آب       يمداشته باش يجد ييرمنابع تغ ينو مصرف ا يبردار هبهر

  .را جبران كرد يرزمينيز

ممنوعـه هسـتند،    يتوضع يدشت دارا 405دشت كشور هم اكنون  609 ياناز م ينكهبر ا يدبا تاك وي

 يـه و تغذ يـه تخل يـان مناطق م ينعادالنه آب در ا يعبر اساس ماده چهار قانون توز: خاطرنشان ساخت

  .موجود است يلاز پتانس يشترب يبردار بهره يزانو م يستدشت توازن برقرار ن

هستند كه بـا   يحادتر يطشرا يدشت دارا 135دشت ممنوعه كشور  405 ياندر م: ادامه داد مصطفوي

اخته مواجـه هسـتند و بـه عنـوان دشـت ممنوعـه شـن        ينو فرونشست زم يفيك ييرآب، تغ يرافت ذخا

  .شوند يم

: افـزود  يـران منـابع آب ا  يريتشركت مـد  يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره يركلمد 

  .ممنوعه قرار گرفته است يها كشور در دشت يرزمينيمنابع آب ز يلدرصد پتانس 90از  يشاكنون ب
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زاري مهر مـورخ  خبرگ -ي تر و خشكسال يريتغلط درباره مد يگرا؛ در گفتگو با مهر مطرح شد

08/05/1398  

  

 يـا  يبـا ترسـال   يـارويي عملكـرد در رو  يفيـت مشـخص شـدن ك   يبرا: كارشناس حوزه آب گفت يك

  .كرد يهوسط كشور تكتوان صرفاً بر اعداد و ارقام مت ينم يخشكسال

برنامه آب و توسعه پژوهشـكده   يرآب و مد ياستگذاريكارشناس حوزه س يرنظامي،م ينالد جالل سيد

 يان،رضا اردكان يردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخ يفشر يدانشگاه صنعت ياستگذاريس

 يسـال هـا   ينو تر تـر  ينشدن خشك تر يريتدر رابطه با مد يو يحاتدر مجلس و توض يرون يروز

 ياز سـازمان هـا   ياريهماننـد بسـ   يقتدر حق يرون يرعبارت وز ينا: وزارتخانه، گفت ينتوسط ا يآب

تـر   ياخشك  يريتمد يدهد كه برا يعبارت نشان نم ينا. است يفعملكرد ضع يبرا يسرپوش يگرد

 يـن رسـد در ا  يه نظـر مـ  ب. انجام نشده است يانجام شده و چه اقدامات يچه اقدامات يقتدر حق يسال

  .خود فاصله گرفته است ياصل ياز معنا يو ترسال يمقوله خشكسال يرو،ن يرپاسخ وز

توان صرفاً بـر   ينم ي،خشكسال يا يبا ترسال ياروييدر مشخص شدن نحوه عملكرد در رو: افزود وي

در  يبارندگ يزانه مچنانچ. مد نظر داشت يزبعد مكان را ن يدكرد و با يهاعداد و ارقام متوسط كشور تك

بـه طـور مثـال در اسـتان     . توانـد متفـاوت باشـد    يمختلـف مـ   يدر سال ها يرانمختلف ا ياستان ها

بـود،   يـر سـال اخ  50سال  ينخشك تر يرون يركه به گفته وز) 96-97( يدر سال گذشته آب يجانآذربا

  .بودبرقرار  يترسال يتنسبت به آمار بلندمدت، وضع يو حت يمنداشت يمشكل بارندگ

  

  يريممختلف را در نظر بگ معيارهاي

 يمختلفـ  يارهـاي الزم اسـت تـا مع   يترسال يا يخشكسال يرنظ يمقوالت يبررس يبرا: اظهار داشت وي
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 يريتدربـاره سـوءمد   ييگـو  يكردن، مشـابه كلـ   يريتدرباره مد ييگو يكل يالگو ينشوند؛ ا يبررس

 يچـه كارهـا   ياداد كه نداده  يانجام م يدبا يرا چه كس يشود چه كار ياست كه آخركار مشخص نم

  .انجام شده است يتوسط چه كسان باهياشت

در سـال   يـران، منـابع آب ا  يريتشركت مد يطبق اطالعات منتشر شده از سو ينكها يانبا ب ميرنظامي

ـ     يدر حـال  ينا: بوده، گفت يليمترم 140بالغ بر  يبارندگ 86-87 يآب  96-97 ياسـت كـه در سـال آب

بـر   نـي مب يـرو ن يـر جملـه وز  ي،بارندگ يزانم ينبوده است كه با در نظر گرفتن ا يليمترم 170 يبارندگ

در  يگـر د يياز سـو . بوده، اساسـا غلـط اسـت    يرسال اخ 50سال  ينگذشته خشك تر يسال آب ينكها

 يـر، خ يـا سابقه اسـت   يسال گذشته ب 50امسال، در  يواقعاً ترسال ياآ ينكهو ا يرابطه با موضوع ترسال

 يزن 74-75 سالو در  يمبود يبارندگ يليمترم 350شاهد  71-72 ياطالعات موجود، در سال آب يهابر پ

  .يمداشته ا يبارندگ يليمترم 340حدود 

رود و كـازرون   ينـده آنچه سال گذشته در اعتراضـات زا  ياآ يدپرس يرون يراز وز يدبا: كرد يحتصر وي

بـه   يضـرب العجلـ   ياز چـاه هـا   يفيتك يآب ب يقتزر ينطورهم يااست؟  يتموفق يانگراتفاق افتاد ب

 ينفـرورد  يهـا  يالبكه در سـ  يتلفات گسترده ا يااست  يتاز موفق يشبكه آب شرب اصفهان نشان

اسـت؟ آنچـه    يريتها رخ داد، نشان از مد يلرودخانه ها و مس يمحر يتعدم رعا يجهامسال در نت ماه

اما در عمل به جهت تصـرف و   يافت، يفتخف يدسدها تا ح يريتدر كرخه اتفاق افتاد، اگرچه با مد

 يرتقصـ  ينهـا كـه ا  يستن ينالبته منظور ا. شد يلفاجعه بزرگ تبد يكرودخانه، به  يهحاش يها يتفعال

مجلـس پرسشـگر    يندهمسأله نما يي،پاسخگو يالگو ينهست كه با ا يننفر است، اما مسأله مهم ا يك

  .مبدل شده است حل شده يشپا افتاده و از پ يشمسأله پ يكبه 

  كرده است؟ يچه تفاوت يريتيمد الگوي

 يريتيمد ياست كه فرق الگو ينا يدپرس يرون يراز وز يدآنچه با: كرد يحكارشناس حوزه آب تصر اين
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قبل  يچه بوده؟ آنچه در دوره ها يمرا تجربه كرد يپربارش يا يكه كم بارش يمشابه يشما با دوره ها

بـا   شد، يانجام م يخشكسال يطو صنعت در شرا يكشاورز يست،ز طيشرب، مح يازهاين ينتأم يبرا

 يبـرا  يآنچـه در دوره ترسـال   ينطـور دارد؟ و هم يآنچه در دوره وزارت شـما انجـام شـده چـه فرقـ     

  داشته است؟ يدوره چه تفاوت ينشد در ا يانجام م يو جان ياز خسارات مال يريجلوگ

 يگنـگ و كلـ   يرا سوال ي،و عمل يتوان علم يريارگمجلس در رابطه با بك يندگانسوال نما ميرنظامي

دچـار   يانسـان  يـروي ن ينـه مـا متاسـفانه در زم  : شود و عنوان داشت يم يدانست كه موجب پاسخ كل

كه فعالً نـه   يمدار يازرا ن يگسترده ا يمقوله آب تخصص ها يريتدر بخش مد. يمهست يچالش بزرگ

 ينـده، سوال نما يندر پاسخ به ا ينكها. را ندارند يازن نيآب توان پاسخ به ا يياجرا يو نه فضا دانشگاه

آن خواهد بود كه مسـأله بـه صـورت     ياستفاده شود، به معنا ييگو يمسائل شفاف نشود و از كل ينا

  .گذاشته شده است يدست نخورده باق

ابـل  آب، عملكـرد ق  يريتمد ينهماهر در زم يانسان يروين يتترب ينهمعتقد است دانشگاه ها در زم وي

حـال آنكـه الزم بـود در    . آب متمركز شـده انـد   ينهدر زم يمهندس يفن يها يتنداشته و برظرف يقبول

هـم بـه    ايياجر يفضا. زد يبكشور نه يبه دانشگاه ها و نظام آموزش عال ينده،سوال نما ينپاسخ به ا

 يـت و تقو يجـاد ا يبـرا  ييو سـاخت و سـاز  جـا    يعمران ياشتغال و سرگرم بودن به پروژه ها يلدل

 يهـا  يگذار ياستدر حوزه حقوق آب، اقتصاد آب و س. نگذاشته است يازموردن يانسان يها يتظرف

  .يمنكرد يتترب يانسان يرويكالن آب ن

  

   يسته؟شا يرانحضور مد يراهگشا يعموم فراخوان

موجـب   يران،جذب مـد  يمعتقد است فراخوان عموم يرون يروز ينكها: كارشناس حوزه آب افزود اين

 يمـ  يباشد؟ از جنبه ا يرگذارمتخصص تاث يرويتواند بر حل مشكل ن يشده است، چقدر م يارآمدك
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الگـو را   ينا يرگذاريتاث يزاناما م. همه وجود داشته باشد يواقع شود تا فرصت حضور برا يدتواند مف

ه كارآمـد شـد   يرانروش موجب حضـور مـد   ينا يزانچه م يداز كارشناسان پرس و جو كرد تا د يدبا

شـود، كـه    يمـ  يريتمـد  يساالر يستهبر اساس شا يستمكه س يمشو يمدع يمتوانست يم يزمان. است

 يـن دو چنـدان شـود و شـاهد ا    يشـان ها يزهباعث شده تا انگ يركنند حضور فالن مد ييدكارشناسان تا

  .شود يم يگيريپ يو گروه يبلندمدت و فارغ از منافع فرد يمسائل با نگاه يگركه د ستنده

اظهـارنظر   يبـرا  ييفرصت ها يد،جد يراحساس كنند با مد يدكارشناسان با ينكهبا اشاره به ا اميميرنظ

گرفـت كـه تـا     يـده ناد يـد را هم نبا ينالبته ا:  داد يحاز آن نداشتند، توض يشاند كه پ يافتهكارشناسانه 

اص اسـت  خـ  راداف يتكسب رضا ياخاص،  يچند پروژه عمران يكه هدف سازمان اساساً اجرا يزمان

 يرمـد  يـك توان انتظار داشت كه  يشود، نم يبلند مدت  مشاهده نم يزيبرنامه ر يبرا يشفاف يتو ن

و  يمرسـ  يم يكالن ياربحث، به ابعاد بس ينا يانتها ينبنابرا. انجام دهد يهم بتواند كار خارق العاده ا

 ينـد د توقـع داشـتن از فرا  رسـ  مـي انجام داد، به نظر  يجد يچالش اقدام ينا يكه نتوان برا يتا زمان

  .باشد ياز حد يادتوقع ز يانسان يرويحل مسأله ن يبرا يفراخوان عموم
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سـال   يـك بـا   يرزمينـي آب ز يكسر/ممنوعه يتدشت در وضع405 :مقام مسوول اعالم كرد يك

  08/09/1398خبرگزاري مهر مورخ  - شود يجبران نم

  

 يدارا يـران دشـت ا  405 ينكـه بر ا يدبا تاك يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

 يحـادتر  يطشـرا  يدشت دارا 135دشت ممنوعه كشور  405 ياندر م: ممنوعه هستند، گفت يتوضع

  .قرار دارند

  
 609 يـان از م ينكـه بـر ا  يدبا تاك ي،مصطفو يمحمدعل  يرو،مهر به نقل وزارت ن يگزارش خبرگزار به

بر اساس مـاده چهـار قـانون    : ممنوعه هستند، گفت يتوضع يدشت دارا 405دشت كشور هم اكنون 

 اريبـرد  بهـره  يـزان و م يستن دشت توازن برقرار يهو تغذ يهتخل يانمناطق م ينعادالنه آب در ا يعتوز

  .موجود است يلاز پتانس يشترب

 يـد بـا تاك   يران،منابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل
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ممنوعه قرار گرفته اسـت،   يها كشور در دشت يرزمينيمنابع آب ز يلدرصد پتانس 90از  يشب ينكهبر ا

بـا افـت    كهبوده  يحادتر يطشرا يدشت دارا 135دشت ممنوعه كشور حدود  405 ياندر م: ادامه داد

  .شوند يمواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته م ينو فرونشست زم يفيك ييرتغ ير،ذخا

هـا   كشور از آستانه تحمـل آبخـوان   يرزمينيز يها مخازن آب يكسر يزانم ينكهبا اشاره به ا مصطفوي

 يبـرا  ياتيبه عنوان منابع ح يرزمينيمخازن آب ز يكسر يزاندر حال حاضر م: فراتر رفته است، افزود

د مترمكعـب  يليارم 110است كه تنها حدود  يدهمترمكعب رس يلياردم 130از  يشبه ب يرانحفظ تمدن ا

  .است يرسال اخ 20رقم مربوط به  يناز ا

ـ  يكبا  يرزمينيز يها مخازن آب يكسر ينكهبر ا يدبا تاك وي مناسـب جبـران نخواهـد     يدگسال بارن

اصالح نوع  ينو همچن يرزمينيز يها در نوع رفتار و نگاهمان نسبت به آب يستيمطمئنا با: شد، گفت

آب  نـابع صدمات وارده شـده بـه م   يمتا بتوان يمداشته باش يجد ييرمنابع تغ ينو مصرف ا يبردار بهره

  .يمرا جبران كن يرزمينيز
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 يسـونام / صـنعت پسـته در كرمـان    ينفـس هـا   خـرين ؛ آشـود  يسبز خشك م يطال يتختپا

  09/05/1398خبرگزاري مهر مورخ  - و سكوت مسئوالن يخشكسال

  

 يـد صنعت استان كرمان كـه انحصـار تول   يندر كرمان ارزآورتر يآب يو ب يسالخشك سونامي – كرمان

  .قرار داده است يقرار داده بود را در معرض خطر جد يرانا يارپسته جهان را در اخت

استان  يندر بزرگتر يمسئوالن در مقابل خشكسال سكوت تنها گزينه: گروه استان ها –مهر  خبرگزاري

 يگزينيطـرح جـا   يچداده است كه ه يرو يانتقال آب به كرمان در حال يكشور است، توقف طرح ها

  .استان كرمان وجود ندارد يآب كشاورز ينتام يبرا

 يپسته استان كرمان باعث شد انتقادها يرود به باغ ها يندهزا يتوهم انتقال آب از سرچشمه ها سالها

اشتغال در جنوب شرق كشـور   يونيلم يككه  يبر صنعت پسته استان كرمان وارد شود، صنعت يفراوان

  .كند يدالر ارز وارد كشور م يلياردم 1.5كرده و ساالنه  يجادا

در  يحتـ  يـران پسـته ا  يو بازارهـا  يدهاز راه رس يمداد يگذشته هشدارش را م يكه سال ها يا آينده

  افتاده است يباندر چنگ رق يههمسا يكشورها

 ينـده و آ يهشدار خشكسال يجهان بود اما در حالپسته  يتختدر دهه گذشته بدون شك پا  رفسنجان

و  يـه ترك يكـا، آمر يـام ا يننشد كه در هم يدهگذشته شن يمسئوالن در دهه ها يپسته از سو يندناخوشا

 يـن پسـته بـه ا   يپسته و انتقال نهالها يدر خصوص توسعه باغها ياديز يهايگذار يهسرما يونان يحت

  .كشورها كردند

 يـران پسـته ا  يبازارهـا . است يدهاز راه رس يمداد يگذشته هشدارش را م يلهاكه سا يا يندهحاال آ اما

مكـان   يگـر كرمـان د  ينكهافتاده است و ناگوار تر ا يتجار يباندر چنگ رق يههمسا يدر كشورها يحت

 يجهـان  رشـود و بـازا   يكاسته م يدكشت و تول يرهر سال از وسعت ز يستپسته ن يدتول يبرا يمناسب
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  .يردگ يرار مق يباندر چنگ رق

وجـود   يكشـاورز  يبرا يآب يگراستان موجب شده است د ينيزم يربرداشت آب از منابع آب ز سالها

  .يابدآب به شدت كاهش  يفيتك يانداشته باشد و 

گفتند چون  ياز مسئوالن م يشد برخ يم يكاپسته در آمر يدصحبت از تول يچند ماه قبل وقت ينهم تا

رقابـت كنـد امـا     يـران با پسته ا يتواندنم يكادارد آمر يدائم يهايشترطعم پسته كرمان خاص است و م

 يتحفظ ظرف ايبر يدندارد و با يصرفه اقتصاد يگرپسته در كرمان د يدتول يندگو يافراد م ينحاال هم

البتـه  . منتقـل شـود   يگـر د يپسته استان كرمان رفته رفته بـه اسـتانها   يباغها يندهدهه آ يبازار ط يها

  .طرح را آغاز كرده اند ينعمال ا يو برخ يستندهم كم ن يهنظر نيطرفداران ا

  

  كرده است يكپسته را به خط آخر نزد ينيزم يرز يدر برداشت آب ها يبرنامگ بي

گذشـته در اسـتان    يسال هـا  ياست كه ط يبيعج يبرنامگ يب يجهروزها در كرمان نت ينا خشكسالي

و  ينـي زم يـر ز يدر حـال برداشـت آبهـا    يوستهورت پمجاز به ص يرهزار حقله چاه غ 35انجام شده و 

  .دهند يچاهها به كار خود ادامه م يناز ا ياديبوده اند و همچنان حجم ز يمحصوالت كشاورز يدتول

  .نداشته است ياقتصاد يهتوج يچشده كه ه يمحصوالت يدآبها صرف تول يناز ا يقابل توجه حجم

در كرمـان بـه    يخشكسـال  يتن در خصـوص وضـع  اسـتان كرمـا   يـزداري و آبخ يعيمنابع طب مديركل

بـا   يآب در بخـش كشـاورز   ياز مشكالت موجود در كرمان بهره بردار يكي: يدگو يخبرنگار مهر م

  .رود  يبخش هدر م يندر ا يزموجود ن ياز آب ها ييباشد و حجم باال يم يسنت يروشها

 800: ود در اسـتان كرمـان گفـت   موج ياز آبها يحجم قابل توجه يرزاده با اشاره به تبخ يرجب مهدي

شود و اكثـر در بخـش    يسال انجام م يك ياستان ط ياز منابع آب يمترمكعب آب برداشت منف يليونم

  .شود ياز دسترس خارج م يعلم يرغ يكشتها يلشود و به دل ياستفاده م يكشاورز
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ـ  يرغ يوجود چاهها يمنف يربا اشاره به تاث وي  يكشـاورز : يـد گو يآب مـ  يـه رو يمجاز و برداشت ب

 يمحدود شـود و آبهـا   يكو صادرات محور و استراتژ يمحصوالت اقتصاد يدبه تول يداستان كرمان با

  .شود يريتموجود در استان مد

  

  مجاز را مسدود كنند يرغ يچاه ها مسئوالن

اند اما همچنـان هـزاران چـاه     يدههشدارها را شن يناستان كرمان بارها از قول مسئوالن مختلف ا مردم

  .موجود در استان هستند يآبها يماندهباق يدنمجاز در حال مك يرغ

كـه   ييباغهـا  يبه سادگ يتوانم يدانيم يدبازد يكشود و با  يكشت پسته در كرمان محدود م يحال در

 يتـوان طـرح هـا    يم يمجاز يدر حال خشك شدن هستند را مشاهده كرد كه با رصد ساده در فضا

 يبـرا  يتالشـ  يچهـ  يعني ينكشور را مشاهده كرد، ا يو غرب يشمال يپسته در استانها يتوسعه باغها

منتقل  يگرد يپسته قرار است به استانها يشود و باغها ياز ثروت موجود در استان كرمان نم راستح

  .شود

  

  يمپسته رفسنجان هست يندهآ نگران

 ينشهرستان كـه مهمتـر   يندر ا يدشد يآب يو ب يرفسنجان با اشاره به خشكسال يفرماندار سرپرست

 يـن پسـته در ا  يـد صـنعت تول  يرا برا يمناسب يندهتوان آ ينم: يدگو يكننده پسته كشور است م يدتول

 رمختلـف د  يسـات و تاس يبـاال دسـت   يشهرستان مشاهده كرد، هزاران هكتار باغ، هزاران واحد صنعت

  .يرندگ يقرار م يخشكسال يرتحت تاث يندهآ

استان محدود تـر از گذشـته    ياست و منابع آب يرفسنجان خشكسال يجد يدتهد: افزود يهرند مجيد

  .شده است
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ـ    ينا يبه سادگ يمبگذار يدو نبا يمداشته باش ينگر يندهآب رفسنجان آ ينتام يبرا بايد  ينبـاغ هـا از ب

  بروند

 يـن ا يبه سـادگ  يمبگذار يدو نبا يمداشته باش ينگر يندهآب رفسنجان آ ينتام يبرا يدبا: ادامه داد وي

  .بروند ينباغها از ب

 يآبهـا  يريتكشت، مـد  يتوان انجام داد، اصالح الگو يكه م ياقدامات يناز مهمتر يكي: گفت هرندي

 يو استفاده از روشـها  يمقابله با خشكسال يو پژوهش در راستا يعلم يطرح ها يدر دسترس، اجرا

  .است يعلم

توقـف   يـد با يزمجاز از چاه ها ن يربرداشت غ كنار گذاشته شود و يدبا يسنت يكشاورز: كرد يدتاك وي

  .شود

از  يكـي پسـته   يبـاغ هـا  : يـد گو يدر گفتگو با مهر مـ  ياسالم يمردم كرمان در مجلس شورا نماينده

شـود و   يمـ  يقابل تـوجه  ياشتغال هستند كه هر سال موجب ارزآور يها ينهمردم و زم يها يهسرما

  .ها را حفظ كرد يهسرما ينا يدبا

اقـدام   يـد است كـه با  ياز مشكالت ما در استان كرمان خشكسال يكي: افزود يمير ابراهپو محمدرضا

 يداتتول يانجام داد و از هدر رفت آب و استفاده از آن برا يكنترل تبعات خشكسال يدر راستا يعمل

  .كرد يكم ارزش جدا خوددار

 يماستان كرمان به كار خـواه  ياقتصاد يلهايحفظ پتانس يتمام تالش خود را برا ينكهبا اشاره به ا وي

انجـام شـود در    يهرو يبرنامه و ب يبرداشت آب بصورت ب ياجازه داد در هر بخش يدنبا: گرفت گفت

  .شود برداشت ينهاستفاده به يو منابع محدود موجود در راستا يدوجود داشته باش يقانون يدواقع با

آب  ينشود و ا يم ياتيعمل يدوم سال جار يمهفارس به استان كرمان احتماال در ن يجآب از خل انتقال

  يردگ يدر بخش صنعت مورد استفاده قرار م
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 يدوم سـال جـار   يمـه فـارس بـه اسـتان كرمـان احتمـاال در ن      يجانتقال آب از خل: گفت يميابراه پور

توانـد گـام    يمسـاله مـ   ينا يرد،گ يآب در بخش صنعت مورد استفاده قرار م ينشود و ا يم ياتيعمل

  .در استان كرمان باشد يمقابله با خشكسال يراستادر  يبلند

 يمنابع بـرا  يناجازه داد برداشته از ا يدنبا: مجاز در استان گفت يربا اشاره به وجود هزاران چاه غ وي

  .ندارد ياقتصاد يهتوج يچاستفاده شود كه ه يمحصوالت يدتول

صـادر كننـدگان مطـرح پسـته در     كننـدگان و   يدمحسن جالل پور خود از تول يران،سابق اتاق ا رئيس

پسـته در   يـد تول ياقتصاد يلهايحفظ پتانس يبرا يدبا: يدگو ياستان كرمان است كه به خبرنگار مهر م

  .انجام شود يجد يزيكشور برنامه ر

ـ   يدارم كه محسن جالل پور زمان ياد به  ياز مصـاحبه هـا   يكـي بـود در   يـز اتـاق كرمـان ن   يسكـه رئ

پسته در  يرا چالش اصل يته در استان كرمان هشدار داده بود و خشكسالپس يندهنسبت به آ يمطبوعات

  .آنها از كشاورزان شده بود يتدانست و خواستار تالش مسئوالن و حما يندهآ

 يكرمـان از چنگـال خشكسـال    ينجات كشـاورز  يبرا يمتاسفانه اقدام عمل: يدگو يجالل پور م حاال

هـم   يـل دل يندر مقابل استان كرمان قـرار نـدارد و بـه همـ    پسته  يبرا يخوب يندهانجام نشده و حاال آ

  .پر آب در حال انجام است يتوسعه كشت پسته در استانها

  

  يمحفظ كن يرانپسته را در ا يلپتانس بايد

شده  ينيب يشموجود قبال پ يتگذشته مورد توجه قرار نگرفته است چون وضع يهشدارها: افزود وي

پسـته در   يو توسـعه بـاغ هـا    يمبالقوه حفظ كنـ  يلپتانس يكبه عنوان بازار پسته را  يداست و حاال با

  .است يراجتناب ناپذ يطرح ها يناز ا يكيمختلف  ياستانها

 يكه خشـك مـ   يياست كه هر سال بر وسعت باغها يقتحق يك ينا: يدگو يصادر كننده پسته م اين
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  .يابد يكاهش م يزن يدشود و تول يشوند افزوده م

در بـازار   يمطلـوب  يارلوكس كشـش بسـ   يكاال ينچون ا يمبازار پسته را حفظ كن يدبا: كرد يدتاك وي

  .در كشور است يارزآور يها ينهاز زم يكيدارد و  يجهان

 يـد شـود و تول  يشوند افزوده مـ  يكه خشك م يياست كه هر سال بر وسعت باغ ها يقتحق يك اين

  يابد يكاهش م يزن

 يكشـاورز : گفت يمنابع آب يگزينيدر استان كرمان و عدم جاپور با اشاره به روند برداشت آب  جالل

اما در مقابـل   يمندارد چون هر سال شاهد كاهش منابع آب موجود هست يمطلوب يندهدر استان كرمان آ

را دارنـد   انشكـه امكـ   ييباغ ها در استان هـا  ينكه توسعه ا ينديشيمحفظ باغ ها ب يبرا يچاره ا يدبا

  .تراه چاره در دسترس اس يك

خورده است، تعـداد قابـل    يدكوچ پسته از استان كرمان هر چند تلخ است اما از سالها قبل كل واقعيت

هستند كـه   يرانيدر حال كشت پسته هستند در واقع كشاورزان ا يفرنياكه در كال ياز كشاورزان يتوجه

 طـراف و ا يو خراسـان رضـو   يخراسـان جنـوب   ياز شهرستانها يبر برخ يكوچ كرده اند و اگر گذر

 يشـتري كه هر سال محصـول ب  ينيدبب يدتوان يهزاران هكتار باغ پسته را م يدبكن يتهران و استان مركز

  .شود يرا آنها برداشت م

بـر   يهاز دست رفت تك يو خشكسال يمياقل ييراتتغ يلدرصد از پسته كرمان به دل 95گذشته كه  سال

كـرد و حـاال    ينصادرات را تـام  يبازار برا يازز نا يمنابع در خارج از استان كرمان بود كه بخش ينهم

  . تلخ در حال رقم خوردن است يتواقع ينا
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خبرگـزاري   - مشترك مصمم هسـتند  يزو افغانستان به حل مسائل دو حوضه آبر يرانا: ياناردكان

  09/05/1398ايرنا مورخ 

  

اجـالس   يخود به كشـور افغانسـتان دربـاره برگـزار     روزه يكبا شاره به سفر  يرون يروز -يرناا-تهران

مشـترك   يـز دو كشور مصمم هستند مسائل مربوط به دو حوضه آبر: گفت يمشترك اقتصاد يسيونكم

  را حل و فصل كنند

 يرنـا ا يدولت و در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ياتجلسه ه يهروز چهارشنبه درحاش ياناردكان رضا

همت وجود دارد كـه هـر دو    ينارشد كشور افغانستان انجام شد ا يكه با مقام ها يدارهايدر د: افزود

  .حل و فصل كنند يرا به خوب يزآبر يحوضه ها ينخود در ا ينكشور بخواهند مسائل ماب

امـر قابـل    يـك   كنـيم  يمشترك م يكه در آن باهم زندگ يزيدر دو حوضه آبر يمرزبند: ادادامه د وي

و  يافتـه توسـعه   يقسـمت  يـا كم آب باشـد   ياز آن پرآب و قسمت يشود قسمت يو نم يستن يمرزبند

همت وجود دارد كه مسائل  يناساس ا ينروشن است و بر ا يامر ينباشد ا يافتهتوسعه ن يگربخش د

  .فصل شودحل و  ابينم

 يسـيون كم يتوزارت امورخارجـه مسـئول   يشـنهاد امسال بود كه دولـت بـه پ   ينفرود: گفت يرون وزير

 يبرا ياساس مقررشد سفر ينمحول كرد و بر ا يروو افغانستان را به وزارت ن يرانا يمشترك اقتصاد

  .دو كشور انجام شود ينمسائل ب يبررس

 يـق سفر بـه تعو  ينبرنامه ها ا يرها در كشور و سا يالبس يريتبه خاطر مد ياما مدت: افزود اردكانيان

بـه   يدر كابل برگزار شود قرار شد سـفر كوتـاه   يدمشترك با يسيوناجالس كم ينكهافتاد و به لحاظ ا

  . دانجام ش يروزسفر د ينمالقات با مسئوالن ارشد دولت افغانستان كه ا يشهر  برا ينا

 يـر افغانستان و هـم بـا وز   يياجرا ياته يسو هم رئ يجمهور يسسفر هم با رئ يندر ا: ادامه داد وي
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برگـزار شـد    يخـوب  يمشترك است جلسه هـا  يسيونكم يسكه رئ يهامور مال يرو هم وز يآب و انرژ

هستند كه در مهرماه برگـزار خواهـد شـد     يجمهور ياستر يها ينكمپ يهرچند آنها مشغول برگزار

  .دنبال شود يرانبا ا يروابط اقتصاداز توسعه  يديمصمم بودند فصل جد يهمگ يول

مختلـف از جملـه توسـعه روابـط در      يدر بخش ها يتوسعه روابط اقتصاد: دولت گفت ياته عضو

و در موضـوع   ينفتـ  يو در بخث استفاده از فرآورده ها يتمرز و راه آهن، ترانز يها چابهار، بازارچه

ـ  ياشرف غن ياس آقااس ينو برق مد نظر قرار گرفت و بر ا يستز يطمهم آب، مح  يجمهـور  يسرئ

 يتـه كم ينهم چن يرانشود و از طرف ا يلتشك يروز 5مركب از  يرا موظف كرد كار گروه ماليه يروز

 يممشترك برگـزار خـواه   يها پروژه يگيريپ يجلسه را برا يننخست يورشهر يمهو در ن يردشكل گ يا

  .كرد
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ـ  بـرق  يروگاهن 17:يرووزارت ن خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - سـت بـزرگ در حـال سـاخت ا    يآب

09/05/1398  

  

مگـاوات در كشـور در دسـت     725سـه هـزار و    يـت بـا ظرف  يآب بزرگ برق يروگاهن 17 -يرناا -تهران

سـاعت   يگـاوات گ 883ساالنه به طور متوسط هفـت هـزار و    واحدها ينا يلاجراست كه پس از تكم

  .خواهند داشت يانرژ يدتول

  
موجب شده اسـت   يجار يمناسب سال آب هاي يبارندگ يرو،وزارت ن ياطالع رسان يگاهبه گزارش پا 

نسبت به  يدرصد 415 يشامسال با افزا ييكشور در سه ماهه ابتدا يآب برق هاي يروگاهن يدتول يزانتا م

 پايـدار بـرق   يندر تام يساعت گذشته و نقش مهم يگاواتهزار گ 12ت مشابه سال گذشته از مرز مد

  .داشته باشند 98تابستان  يكپ

كشور در حوضـه   يآب برق هاي يروگاهن يبردار در دست بهره يتدرصد ظرف 86حدود  ينكهتوجه به ا با
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حوضه نسبت  ينا هاي يبارندگ يدرصد 152عمان واقع شده است، رشد  يايفارس و در يجخل يزآبر

ـ  برق هاي يروگاهن يدتول يبه سال گذشته موجب شده است تا كمبود چهار هزار مگاوات  سـتان در تاب يآب

  .جبران شود 97سال 

 54از آن اسـت كـه در حـال حاضـر      يدر كشور حـاك  يآب برق هاي يروگاهن يتوضع ينبه آخر نگاهي

 يـد هسـتند كـه متوسـط تول    يبـردار  مگاوات در حال بهرههزار  12از  يشب يتبا ظرف يآب برق يروگاهن

  .رسد يساعت م يگاواتهزار گ 27ها به حدود  ساالنه آن

مگـاوات در حـال    686هـزار و   14بـالغ بـر    يتيبا ظرف يآب برق يروگاهن 217در حال حاضر  همچنين

ـ    يـن سـاالنه ا  يانرژ يدمطالعه هستند كه متوسط تول سـاعت   واتيگـا هـزار گ  34از  يشواحـدها بـه ب

  .رسد يم



81  

 - است يدهتعادل منابع آب را به چالش كش ياريآب يننو هاي روش :منابع آب يايطرح اح ريمـد 

  13/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 يـاري آب يننـو  يهـا  طـرح : گفت يرومنابع آب وزارت ن يو تعادل بخش ياطرح اح يرمد -يرناا -تهران

هـا موضـوع    طـرح  يـن كه اكنون ا يا اند به گونه خود دور شده ياز هدف اصل يوزارت جهاد كشاورز

  .منابع آب را با چالش مواجه كرده است يو تعادل بخش يااح

 يهـا  اكنـون آب : افـزود  يرنـا بـا خبرنگـار ا   ياختصاصـ  يدر گفـت و گـو   نبهيكشروز  يفاضل عبداهللا

جبران  يكسر يندر مخزن مواجه شده است و مقرر شده ا يمتر مكعب يلياردم 130 يبا كسر يرزمينيز

 11 يـد برنامـه با  يـن ا يـان شده كه تا پا يدقانون برنامه ششم توسعه تاك 35اساس در ماده  ينبر ا. شود

  .كاهش برداشت محقق شود مترمكعب يلياردم

 يـن در ا ياصـل  يهـا  از نقـش  يكـي  يدر بخش كشـاورز  ياريآب يننو يها طرح ياجرا: ادامه داد وي

  .آنها در نظر گرفته شده است يهم برا يخوب ياركاهش برداشت است و اعتبارات بس

 200مجموع طرح در  15منابع آب با  يو تعادل بخش ياطرح اح ياعتبارات لحاظ شده برا: گفت فاضلي

انـد   دالر اعتبارات داده يليونم 500تحت فشار ياريآب يها كه امسال به طرح يتومان است در حال يلياردم

  .اعمال كنند ييمترمكعب كاهش برداشت و صرفه جو 400هزار و  4و قرار است در هر هكتار 

ابع آب هدف بزرگ و من يو تعادل بخش ياطرح اح: منابع آب ادامه داد يو تعادل بخش ياطرح اح مدير

كـه در بخـش آب    يا است به گونه يادز يليخ يرزمينيز يبه آبها يوابستگ يرادر كشور است ز يكالن

 يدرصـد بـه آبهـا   55هـم   يوجود دارد و در بخـش كشـاورز   يمنابع  وابستگ يندرصد به ا65شرب 

كـه   ياما بـده  است يرزمينيز يو ممات كشور دست آبها ياترو ح ينوابسته است و  از ا يرزمينيز

  .شود يجادمخزن ا يمترمكعب كسر يلياردم130شده سبب شده حدود   يجادآب در گذشته ا ينا يرو
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 يننـو  يهـا  سـامانه  يكاهش برداشت، همان اجرا يندر ا يديكل ياز نقشها يكيگر چه  ي،گفته و به

 ينكه به ااست  يطرح تعادل بخش يها خالف جهت هدف اصل طرح ينا ياست اما روند كنون ياريآب

  .كند يم يعو هم آب را ضا دهد يرا هدر م يافتههم اعتبار اختصاص  يبترت

در كشور منجر به كـاهش برداشـت شـده     يننو ياريطرح آب يكنشده كه  يدهتاكنون د: ا فزود فاضلي

امر به توسـعه   ينا يكند به جا يجادكه قرار است كاهش برداشت ا يوزارت جهاد كشاورز يراباشد ز

 يطـرح تعـادل بخشـ    يموضوع مانع تحقق هدف اصل ينپرداخته و ا يكشاورز هاي ينها و زم سامانه

  .است دهش

كـه در   يها سبب شده آب سامانه ينا رويه يتوسعه ب: منابع آب ادامه داد يو تعادل بخش يااح مديرطرح

صد آب در30تا  20 ينو ب كرد ينفوذ م يرزمينبه ز يكشاورز هاي ينو غرقاب ساختن زم يروش سنت

 وينن يها با روش يراشود ز يرزمينيمنابع آب ز يشتربود حذف شده و در عمل موجب خشك شدن ب

 ينبنابرا. : شود يرنداشته و تبخ ينبه عمق زم يخواهد كرد و نفوذ يافتآب در ياهگ يشهفقط ر ياريآب

به تحقـق   ينمبه ز يها و حذف  آب برگشت سامانه يهرو ياز دو جنبه توسعه ب يوزارت جهاد كشاورز

تعـادل   دركـه   يامر سبب شـده هـر كـار    ينرساند و ا يمنابع آب ضرر م يو تعادل بخش ياهدف اح

  .تواند جبران كند يرا نم يننو يها يارياثرات سوء آب شود يانجام م يبخش

خود را كاهش دهنـد   يها برداشت يدرسند كه با يم يجهنت ينخود كشاورزان به ا يحت يگاه: افزود ي،و 

 يـد است كه با يناهماهنگ يكموضوع  ينا. شود يبا آن مخالفت كرده و مانع م يوزارت جهاد كشاورز اما

بكشـد و   بهـا آ  از دولت اسـت از سـفره   يطرف وزارت جهاد كه خود بخش يكاز  شود يرفع شود، نم

 ياسـت س يـن اجرا شـود ا  يهم گفته شود طرح تعادل بخش يگرخود باشد از طرف د يفوظا يدنبال اجرا

  .منابع آب را محقق كرد يدر دولت اصالح شود تا بتوان هدف تعادل بخش يدبا يناست و ا يمتناقض

 يجـاد مختلـف ا  يهـا  بخـش  ينب يكه با هدف هماهنگ يبا كم آب يسازگار يكارگروه مل يلبه تشك وي
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. تكارگروه هنوز مشكل حل نشده اسـ  ينا يانداز به رغم راه: شده است اشاره كرد و خاطرنشان ساخت

حـل   اكـار ر  يـن كارگروه هم نتوانسته ا. كند يم يطرح است و به شدت چانه زن ينوزارت جهاد مقابل ا

سازمان برنامه و بودجه كـه نـاظر طـرح اسـت  در      يحت. را با اهداف طرح هماهنگ كند ياستكند و س

 يليـارد م 11كـه   دهـد  يمـ  يپـول را بـه شـرط    يـن اعالم كرد كـه ا  يكارگروه سازگار يها از جلسه يكي

از  يكـ يكه در حال انجام است به نظر مـن   ينگر يشود و با بخش يمترمكعب كاهش دهد اما توجه نم

  .ها است يشود كه طبعات آن بدتر از خشكسال يوارد م يرزمينيآب ز يكرهبرپ يگرضربات مهلك د

  

  مسدود شد يرمجازهزارچاه غ 45

: برشمرد و گفت يرزمينيزا به منابع آب ز خسارت يگرمجاز را از عوامل د يرغ يها وجود چاه فاضلي

  .ها شده است چاه يناز حفر ا يريجلوگ يبرا ييها تالش

 يهـا  گـروه  ياكنـون بـا برقـرار   : تالش ها افـزود  ينمنابع آب درباره ا يو تعادل بخش ياطرح اح مدير

 كنتـرل شـده و   يدمجاز جد يردرصدحفر چاه غ95كشور تا حدود  يها كنترل و گشت در سطح دشت

  .داده نشده است يزن يداجازه حفر چاه جد يزن

مجـاز و در مجمـوع از شـروع طـرح تـاكنون حـدود        يـر هزار چاه غ 15پارسال حدود : ادامه داد وي

  .مجاز پرشده است يرهزار چاه غ45

به منابع  يو تعادل بخش يادر قالب طرح اح يكشاورز يچاه ها يطرح هوشمندساز يبه اجرا فاضلي

هزار كنتور هوشمند در كشور نصب شـده اسـت كـه     70تاكنون : خاطرنشان ساختآب اشاره كرد و 

گذاشـته و   يكشـاورزان اثـر منفـ    يدخر يكنتور شده، رو يمتق يشارز سبب افزا يالبته موضوع گران

  .كنتور در امسال كند شده است نصبروند 

 يـا شـود   يل فكـر مشـك  يـن ا يبـرا  يدبا: گفت يرومنابع آب وزارت ن يو تعادل بخش يااح مديرطرح
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قـرار   يـت مـورد حما  يداخلـ  يكنتورسـازها  ينكها يا يابدكاهش  يمتتا ق يردواردات كنتور سرعت گ

  .يماست كه دنبال آن هست ياز مشكالت يكيهم  ينكنند ا يدتر تول تا بتوانند كنتور ارزان يرندگ

  

  يرزمينيدر منابع ز يركم تاث يراخ هاي بارش

گفـت   تـوان  ينمـ  ينكـه ا يـان با ب يرزمينيز يها آب يرهذخ يشال بر افزاامس يها بارش يردرباره تاث وي

 يلـي خ يرزمينيز يدر نفوذ به سفره ها يداشته اما مدت و شدت بارندگ يريتاث: بوده ادامه داد تاثير يب

 يـن اثرگذار است امـا در ا  ينا يادمعنا كه مدت و نوع بارش برف باشد و مدت آن ز ينمهم است به ا

بـه   يلبـارش تبـد   يشـتر كه حجم ب شود يباعث م ينو ا يادمدت كم بود و هم شدت ز هم ها؛ يالبس

 يرود و در مجـار  يشـود و از سـطح دشـت هـا مـ      يروان آب از دسترس خارج مـ . روان آب شود

  .شود يم يلتبد يلها و به س رودخانه

سـطح   ييـرات تغ(  يـدروگراف كه مهر است با توجه به ه يسال آب يبه هر حال در انتها: افزود فاضلي

 يبـرا  يـه گفـت تغذ  تـوان  يها در كشور كه محاسبات آن انجـام شـد مـ    واحد كل دشت) آب در زمان

/ شـود  يمحافل گفتـه مـ   يكه در برخ يستن يزانداشته اما آن م يرها چقدر بوده است گرچه تاث آبخوان

  .ستيما قبل ن يخشكسال يها پاسخگو يبارندگ ينوجه ا يچبر طرف شده اما به ه يخشكسال

ها سبب شده  اثر باران يطرح تعادل بخش: گفت يرومنابع آب وزارت ن يو تعادل بخش ياطرح اح مدير

 يـن از ا ياما تعـداد  يمشوند و نفوذ داشته باش يريآبگ يمكه داشت يمصنوع يهتغذ يها از طرح يتعداد

و   يستن وابگوكه جآنها اعتبار گذاشته  ياياح يدولت برا. رفته است يناز ب ها يالبطرح ها هم در س

  .است يدهنرس يجهاعتبار درخواست داده شده است كه هنوز به نت يشافزا يبرا
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خبرگزاري مهر  - برسد يانتا آخر سال به پا يدمنابع آب با يسراسر آماربرداري :مقام مسئول يك

  13/05/1398مورخ 

  

 يهـا  پـروژه  ينتر دور سوم را از مهم يسراسر يآماربردار يران،منابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

  .برسد يانبه پا يتا آخر سال جار يداقدام با ينا: كرد و گفت يفآب كشور توص

 يريتشـركت مـد   يرعاملمـد  ها، يرسول محمد حاج يرو،نمهر به نقل از وزارت  يگزارش خبرگزار به

ـ  يقهكشور كـه بـا حضـور صـد     يهمطالعات پا يراندر نشست مد يرانمنابع آب ا دفتـر   يركلمـد  يتراب

سراسـر كشـور در شـركت     يـه دفاتر مطالعـات پا  يرانو مد يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير برنامه

شـده   يدتول يها داده يو اثرگذار يهمطالعات پا يتاهم برگزار شد، بر نقش و يرانمنابع آب ا يتريمد

 يعدر وقـا  يـه، مطالعات پا: كرد و اظهار داشت يدآب كشور تاك هاي يزير و برنامه يماتتصم يدر تمام

 با يفيتآب كشور بخصوص در مباحث ك يازهاين. داشته است يآب كشور نقش محور يرينتلخ و ش

مشخص، نسـبت بـه مطالعـه و توسـعه      يت با سازماندهاس يگذشته متفاوت است و ضرور يها دهه

امـر و   ينبه ا اي يژهدر دفاتر مطالعات اقدام شود و توجه و يدجد يازهايبر اساس ن يفيك يششبكه پا

  .موجود كشور انجام شود هاي يشگاهآزما

 يانداده، اعـم از متصـد   يـد بخـش تول  هاي ينههز: عنوان كرد يهمجدد بر نقش مطالعات پا يدبا تاك وي

و  يكياز ادارات بخش مكـان  يبردار و بهره ها يرياندازه گ يبرون سپار ي،آب و هواشناس هاي يستگاها

و  يا آب منطقـه  يها شركت يرهمد يئتشود و ه ينتام يدها با شركت يصرفاًً از منابع جار يكيالكترون

 يرسـا . انجـام دهنـد  خصـوص   يـن الزم را در ا يزير ستاد، برنامه يمال يريتدفتر مجامع، بودجه و مد

 توانـد  يمـ  يعمران هاي يتو توسعه شبكه سنجش و فعال يمطالعات مانند مرمت و بازساز هاي يتفعال

چـه از   مانيتورينـگ  يسـتم س يـت نقـش و اهم  يراخ يالبس.  شود ينهم تأم يو عمران ياز منابع جار
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مـذكور در كـل    يستمس يانداز راه يلدل ينرا مشخص ساخت و به هم يو چه از لحاظ روان يلحاظ فن

  .يردقرار گ يژهكشور مورد توجه و

 يـت و نظر به اهم يلوتسامانه تماب در استان پا يانداز با توجه به راه: مقام مسئول در ادامه گفت اين

كردن آمار و اطالعـات   يو كاربرد يريتيمد يها گزارش يجادآمار و اطالعات و توان ا يساز يكپارچه

صـورت   بـه نرم افـزار در اسـرع وقـت     ينكالن، تالش شود ا هاي رييگ يمدر سطح كشور و در تصم

  .شود يانداز و راه يهارا يكشور

كشور بـا   يهو مشكالت دفاتر مطالعات پا يسخنان خود بر توجه به امور جار ياندر پا ها يرسول حاج

مهم در  يااز محوره يكيعنوان  به يدموضوعات با ينا: كرد و اظهار داشت يدآنها تاك يتتوجه به اهم

  .يردعامل مد نظر قرار گ يرانمد يها نشست

بر ضـرورت و لـزوم    يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه يركلمد ي،تراب يقهادامه، صد در

 يـزي ر كالن كشـور در خصـوص برنامـه    يريتو  مد ها يريگ يمآن در تصم يتاطلس آب و اهم يهته

. يـرد قـرار گ  يگيريمورد توجه و پ يبه صورت جد يدت باموضوعا ينا: كرد و گفت يدمنابع آب تاك

از  ياريبسـ  توانـد  يكالن آب و آبفا مـ  يزيارتباط دفتر مطالعات و دفتر برنامه ر يشو افزا يده سامان

  .كالن آب و آبفا را مرتفع كند يزيو برنامه ر يريگ يمتصم يستمموجود در س يها خالء

و  يـد سـامانه تول  يراه انـداز : اظهـار داشـت   يرووزارت ن ياكالن آب و آبف يزيدفتر برنامه ر مديركل

مـوثر در زمـان    ييجو عالوه بر صرفه تواند يم يرزمينيآمار و اطالعات مصارف آب ز ياشتراك گذار

 يـه در ته يآمـاربردار  يـت بـا توجـه بـه اهم   . شـود  هـا  يـزي ر مطالعـات و برنامـه   يجمنجر به بهبود نتـا 

مقولـه   يـن نوع نگاه بـه ا  بايست يم ييصحرا ياتعمل يدهالت عدو نظر به مشك يريتيمد  يها گزارش

  .استفاده كرد يزن ينفعاناز ذ يافتياز اطالعات در توان يخصوص م ينمتحول شود كه در ا

 يسـپار  برون يها بر چالش يزن يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يهدفتر مطالعات پا يركلمد يرابع فراز



87  

داده از منابع مطمئن و مستمر  يدبخش تول يمنابع مال ينو لزوم تأم يهمطالعات پا هاي يتاز فعال يبخش

ـ   : بودن مطالعات اشاره كرد و اظهار داشـت  يتيحاكم يتبا توجه به ماه  يـد تول ينـه هز هنسـبت سـود ب

  .بخش است يناعتبارات در ا يتبرآورد شده است و نشانگر لزوم تقو 35تا  4 ينمنابع آب ب يها داده

سـال   30بعـد از  ) اطالعات آب كشور يريتو مد يدتول(سامانه تماب يلوتاز پا ييابا رونم: افزود وي

منـابع   يـه مطالعـات پا  يبرا يبزرگ يارشد كه رخداد بس »يتاايزد« يميسامانه قد يگزينجا يدسامانه جد

  .شود ياتيدر كشور عمل يظرف سال جار يستيسامانه با ينا يو نسخه كشور آيد يآب به حساب م
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خبرگـزاري   - اسـت  يمصارف كشاورز يلبدل يرزمينيز يها سفره يهتخل عمده :سئولمقام م يك

  14/05/1398مهر مورخ 

  

 يهزار حلقـه چـاه دارا   487 ياناز م: گفت رزمينيياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

  .است يهزار حلقه چاه مربوط به بخش كشاورز 416حدود  يبردار پروانه بهره

  
دفتـر حفاظـت و    يركلمـد  ي،مصـطفو  يمحمـدعل  يـرو، مهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

 487 يتاكنون برا ينكها اشاره به اب يران،منابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار بهره

 يناز ا: صادر شده است، گفت يبردار شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره ي،هزار حلقه چاه كشاورز

مربـوط   يرزمينيز يها آب سفره يهتخل  است و عمده يهزار حلقه مربوط به بخش كشاورز 416تعداد 

  .بخش است ينبه مصارف ا

ـ    يرمجـاز حلقه چاه غهزار  114با اشاره به وجود  وي : متـر در كشـور، ادامـه داد    20از  يشبـا عمـق ب



89  

بخـش   يـن بر منـابع ا  ينيسنگ يرتاث يرزمينياز منابع ز يهمترمكعب تخل يلياردم 5.5شده با  ياد يها چاه

  .اند را به خود اختصاص داده يرمجازغ يها چاه يهدرصد از تخل 80دارند و 

بر  يدبا تاك يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينيابع آب زاز من يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

ـ  يـن در ا: كرد ياناست، ب يروو اقدام وزارت ن يفتكل يينها در دست تع چاه ينا ينكها هـزار   200 ينب

. ندارند زيرزمينياز منابع آب  يچندان يهوجود دارند كه تخل يزن يرمجازحلقه چاه كم عمق و چاهك غ

  .       دارند يهدر ثان يترل يك ياستفاده كرده و آب ده يسطح يها آبها عمدتا از  چاه ينا

 يهـا  چـاه  يـه تخل يبـرا  يبـردار  مترمكعب پروانـه بهـره   يلياردم 41حدود  ينكهبا اشاره به ا مصطفوي

و  يـا آب و مصـوبات طـرح اح   يعـال  يشـورا  يماتبراساس تصم: افزود  صادر شده است، يكشاورز

 يصآب تخصـ  يـزان كند تا م يينرا تع يزير آب قابل برنامه يروا وزارت نمقرر شده بود ت يتعادل بخش

  .سبز و شرب مشخص شود يصنعت، فضا ي،مصارف كشاورز يشده برا ادهد

: كرد يدتاك يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

 يهتغذ يزاندما در كشور موجب شده است تا م يشافزابه همراه  ياستمرار خشكسال يردر چند سال اخ

 يـين پـس از تع . ديربه خود بگ يشيمنابع روند افزا يناز ا يهكم شده و در مقابل تخل يرزمينيز يها آب

مترمكعـب   يلياردم 14به  يكموجود در كشور مقرر شد تا نزد يطبا توجه به شرا يزير آب قابل برنامه

عـالوه بـر   . يمنرمـال برسـ   يطمجاز كاسته شود تـا بـه شـرا    يها چاه يه براصادر يبردار بهره  از پروانه

 يهـا  چـاه  يـان اضافه برداشت در م يزمترمكعب ن يلياردصادر شده حدود پنج م يبردار بهره يها پروانه

نرمال، ثابـت و   يطبتوانند به شرا ينكها يكشور برا يرزمينيمنابع آب ز ينمجاز كشور جود دارد، بنابرا

  .يماعداد را كاهش بده ينا يدبرسند با يداريپا

برنامـه   يـن ا يشده است كه در طول اجرا يفبرنامه پنج ساله ششم توسعه تكل 35در ماده : افزود وي

 يزن يزانم ينا ياجرا يبرا. كاسته شود يرزمينيمنابع آب ز يبردار مترمكعب از بهره يلياردم 11 يستيبا
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منـابع آب   بـا كـه   يكشـاورز  يهكتار از اراض يليونم 2.5شده است كه بر اساس آن  يدهد يسازوكار

از آب  يبـردار  بـه سـمت كـاهش بهـره     يننـو  يـاري آب يبا اجـرا  يستيبا شوند يمشروب م يرزمينيز

  .حركت كنند يرزمينيز

خاطرنشان  يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

امكـان   يـدار، پا يتبـه وضـع   يرزمينـي بخـش، رسـاندن منـابع آب ز    يندر ا يتوفقم يمطمئنا برا: كرد

محـل   اضيار يبرا يبردار بهره يها پروانه يستيدر كشور با يكشاورز يو برقرار يبردار استمرار بهره

را كـه دولـت و مجلـس آن را     يطيتـا شـرا   يـرد قرار بگ يلمورد اصالح و تعد يننو يها طرح ياجرا

نوع نگاه و رفتـار مـا بـه     يراخ يانسال يط. كند يداتحقق پ يمآن هست يف به اجراكرده و مكل يبتصو

 يمتـا بتـوان   يمدهـ  ييـر نوع و رفتار خود را بـه آب تغ  يدامروز با يندرست نبوده است؛ بنابرا يمنابع آب

  .يمكشور رقم بزن يرا برا يمناسب يطشرا
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خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     - اسـت  هـا  چـاه   اصالح پروانه يازمنددر كشور ن ياستمرار كشاورز

14/05/1398  

  

كشـور   يمـي اقل يطبا توجه بـه شـرا  : گفت يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

هـا   چاه يبردار بهره  پروانه يلاصالح و تعد يازمنددر كشور ن يكشاورز يو برقرار يبردار استمرار بهره

  .است

  
دفتـر حفاظـت و    يركلمـد  ي،مصـطفو  يمحمـدعل  يم،تسـن  يخبرگـزار  يگـزارش گـروه اقتصـاد    به

 487 يتاكنون بـرا  ينكهبا اشاره به ا يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار بهره

 يناز ا: صادر شده است، گفت يبردار شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره ي،لقه چاه كشاورزهزار ح

مربـوط   يرزمينيز يها آب سفره يهتخل  است و عمده يهزار حلقه مربوط به بخش كشاورز 416 دادتع

  .بخش است ينبه مصارف ا
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ـ    يرمجـاز هزار حلقه چاه غ 114با اشاره به وجود  وي : ر كشـور، ادامـه داد  متـر د  20از  يشبـا عمـق ب

بخـش   يـن بر منـابع ا  ينيسنگ يرتاث يرزمينياز منابع ز يهمترمكعب تخل يلياردم 5.5شده با  ياد يها چاه

  .اند را به خود اختصاص داده يرمجازغ يها چاه يهدرصد از تخل 80دارند و 

بر  يدبا تاك رانيمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

ـ  يـن در ا: كرد ياناست، ب يروو اقدام وزارت ن يفتكل يينها در دست تع چاه ينا ينكها هـزار   200 ينب

. ندارند زيرزمينياز منابع آب  يچندان يهوجود دارند كه تخل يزن يرمجازحلقه چاه كم عمق و چاهك غ

  .       دارند يهدر ثان تريل يك ياستفاده كرده و آب ده يسطح يها ها عمدتا از آب چاه ينا

 يهـا  چـاه  يـه تخل يبـرا  يبـردار  مترمكعب پروانـه بهـره   يلياردم 41حدود  ينكهبا اشاره به ا مصطفوي

و  يـا آب و مصـوبات طـرح اح   يعـال  يشـورا  يماتبراساس تصم: افزود  صادر شده است، يكشاورز

 يصآب تخصـ  يـزان كند تا م ينيرا تع يزير آب قابل برنامه يرومقرر شده بود تا وزارت ن يتعادل بخش

  .سبز و شرب مشخص شود يصنعت، فضا ي،مصارف كشاورز يشده برا ادهد

: كرد يدتاك يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

 يهتغذ نيزادما در كشور موجب شده است تا م يشبه همراه افزا ياستمرار خشكسال يردر چند سال اخ

  .ديربه خود بگ يشيمنابع روند افزا يناز ا يهكم شده و در مقابل تخل يرزمينيز يها آب

موجود در كشـور مقـرر شـد تـا      يطبا توجه به شرا يزير آب قابل برنامه يينپس از تع: شد يادآور يو

شـود تـا بـه     مجـاز كاسـته   يها چاه يصادره برا يبردار بهره  مترمكعب از پروانه يلياردم 14به  يكنزد

  .يمنرمال برس يطشرا

 يـز مترمكعـب ن  يليـارد صادر شده حدود پنج م يبردار بهره يها عالوه بر پروانه: كرد يحتصر مصطفوي

 ينكـه ا يكشور برا يرزمينيمنابع آب ز ينمجاز كشور جود دارد، بنابرا يها چاه ياناضافه برداشت در م

  .يماعداد را كاهش بده ينا يدابرسند ب يدارينرمال، ثابت و پا يطبتوانند به شرا
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برنامـه   يـن ا يشده است كه در طول اجرا يفبرنامه پنج ساله ششم توسعه تكل 35در ماده : افزود وي

 يزن يزانم ينا ياجرا يبرا. كاسته شود يرزمينيمنابع آب ز يبردار مترمكعب از بهره يلياردم 11 يستيبا

منـابع آب   بـا كـه   يكشـاورز  يهكتار از اراض ونيليم 2.5شده است كه بر اساس آن  يدهد يسازوكار

از آب  يبـردار  بـه سـمت كـاهش بهـره     يننـو  يـاري آب يبا اجـرا  يستيبا شوند يمشروب م يرزمينيز

  .حركت كنند يرزمينيز

خاطرنشان  يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرزمينياز منابع آب ز يبردار دفتر حفاظت و بهره مديركل

امكـان   يـدار، پا يتبـه وضـع   يرزمينـي بخـش، رسـاندن منـابع آب ز    ينر اد يتموفق يمطمئنا برا: كرد

محـل   اضيار يبرا يبردار بهره يها پروانه يستيدر كشور با يكشاورز يو برقرار يبردار استمرار بهره

را كـه دولـت و مجلـس آن را     يطيتـا شـرا   يـرد قرار بگ يلمورد اصالح و تعد يننو يها طرح ياجرا

  .كند يداتحقق پ يمآن هست يراكرده و مكلف به اج يبتصو

ـ    يراخ يانسال يط: كرد يدسخنان خود تاك يانيدر بخش پا مصطفوي  ينوع نگاه و رفتار ما بـه منـابع آب

را  يمناسـب  يطشـرا  يمتا بتوان يمده ييرنوع و رفتار خود را به آب تغ يددرست نبوده است؛ لذا امروز با

  . يمكشور رقم بزن يبرا
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ـ  ياورزكش يها چاه يهوشمندساز ـ     يبـرا  يراه خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     -ي غلبـه بـر كـم آب

15/05/1398  

  
بخـش   يهـا  بـر برداشـت   ينـه به يريتها كه با هدف اعمال مد چاه يطرح هوشمندساز -يرناا -تهران

 يلقرار گرفت اكنون و به دل يرودر دستوركار وزارت ن 1390از سال  يرزمينياز منابع آب ز ياورزكش

 مـر ا يـن مواجه شده و تداوم ا يجد يها ارز با چالش يمتق يشاز افزا يناش يزاتتجه يمتق يشافزا

  .آب خواهد بود يرزمينيز يها سفره يبرا يزنگ خطر

در  يبه دغدغـه اصـل   يراخ يها در سال يمنابع آب يتدطرف و محدو يكاز  يتروز افزون جمع رشد

منابع آب و كـاهش   يداريكه منجر به پا ييها شده است و ضرورت استفاده از روش يلآب تبد ينتام

  .شود را دوچندان ساخته است يهرو ياستفاده ب

درصـد   95بـا   يمصـرف آب در بخـش كشـاورز    يزانم ينبخش آب باالتر يانمتول يها گفته براساس

  .را به خود اختصاص داده است يسهم برداشت از منابع آب ينتر مدهع

: گفـت  يرنـا رابطه به خبرنگار ا ينمنابع آب در هم يو تعادل بخش ياءاح يمل يرطرحمد يفاضل عبداهللا
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منابع  يندرصد به ا65كه در بخش آب شرب  يا است به گونه يادز يليخ يرزمينيز يبه آبها يوابستگ

ن رو يـ وابسـته اسـت و از ا   يرزمينـي ز يدرصد به آبها55هم  يو بخش كشاورزوجود دارد  يوابستگ

  .است يرزمينيز يو ممات كشور دست آبها ياتح

را واداشـت تـا در سـال     يرووزارت ن يرزمينيز يها در مخازن آب يمترمكعب يلياردم 110 يكسر بروز

 يـن طـرح در طـول ا   يـن ارا در دستور كار قرار دهد و  يكشاورز يها چاه يطرح هوشمندساز 1390

  .مختلف مواجه شد هاي يبها با فراز و نش سال

 يريتكه ضرورت اعمال مـد  يدهمتر مكعب رس يلياردم 130به  يرزمينيز يها مخازن آب يكسر اكنون

  .سازد يرا صد چندان م رويه يب يها بر برداشت ينهبه

 يرشـركت تـوان  ) فهـام ( يانرژ تيريو مد يريطرح فراسامانه اندازه گ ييمعاون اجرا يدادول محمدعلي

دسـتگاه كنتـور هوشـمند در سـال      978هزار و 306با نصب : امسال گفته بود يبهشتو دوم ارد يستب

  .يدهزار چاه رس 56نوع كنتور به  ينمجهز به ا يكشاورز يها گذشته، تعداد چاه

طـرح   ياجـرا  بـه  يرنـا وگـو بـا ا   منـابع آب در گفـت   يو تعادل بخش ياءاح يطرح مل يرمد يفاضل اما

بـه منـابع آب اشـاره كـرد و      يو تعـادل بخشـ   ياءدر قالب طرح اح يكشاورز يها چاه يهوشمندساز

ـ  70تاكنون : خاطرنشان ساخت  يهزار كنتور هوشمند در كشور نصب شده است كه البته موضوع گران

نصـب   گذاشـته و رونـد   ياثر منف يدكشاورزانخر يامر رو ينكنتور شده و ا يمتق يشافزا بارز سب

  .كنتور در امسال كند شده است

 يـا شـود   يمشـكل فكـر   يـن ا يبرا يدبا: گفت يرومنابع آب وزارت ن يو تعادل بخش ياطرح اح مدير

قـرار   يـت مـورد حما  يداخلـ  يكنتورسـازها  ينكها يا يابدكاهش  يمتتا ق يردواردات كنتور سرعت گ

 رفبرطـ  يماست كه دنبال آن هسـت  يمشكالتاز  يكيهم  ينا يدكنندتر تول تا بتوانند كنتور ارزان يرندگ

  .شود
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  شود ينصب م يآب كشاورز يها چاه يهوشمند بر رو كنتورهاي

وگـو بـا خبرنگـار     در گفت يرمصرف و امورمشتركان توان يريتمد يركلمدقق، مد يحال هاد ينع در

ـ  ينضمن رد ا يرناا آب  يهـا  كنتـور چـاه   يارز سـبب كنـد شـدن طـرح هوشمندسـاز      ينظر كه گران

نصب شـده   يبرق دار كشاورز يها چاه يهزار كنتور هوشمند بر رو 90تاكنون : شده گفت يكشاورز

  .است

هوشمند در قالب  يرا مجهز به كنتورها يهزارچاه آب بخش كشاورز 250 يعنيآن  يمابق: افزود وي

  .كرد يمامسال خواه يانتا پا) فهام( يانرژ يريتو مد يريطرح فراسامانه اندازه گ

مربوط بـه   يادهوشمند شده به احتمال ز يكه درباره روند كند شدن نصب كنتورها يبحث: فتگ مدقق

 يهاست و استفاده از آنها  توص يروبخش مربوط به بخش آب وزارت ن يناست كه ا يحجم يكنتورها

  .مناسب دارند يمتدارند و هم ق يطرح فهام هم عملكرد باالتر يكنتورها ينهم يراشود ز ينم

آب  يهـا  چـاه  يهوشـمند بـر رو   يكنتورهـا : گفـت  يرمصرف و امورمشتركان تـوان  يريتدم مديركل

  .برق هستند نصب خواهد شد يكه دارا يكشاورز
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خبرگزاري ايرنـا مـورخ    -ي كشاورز يزهكش ها يانطغ يدر پ يزههو يروستا 35در  يتنش آب

15/05/1398  

  

 يروسـتا  35حـوزه،   ينجنوب ا يزهكش ها يانطغ يرودخانه كرخه درپ يكاهش دب - يرناا - اهواز

  .را با تنش آب شرب روبه رو كرده است يزهشهرستان هو

 يهكـش هـا  شـور از ز  يپسـاب هـا   يـان دست كرخه فروكش كـرده، امـا حـاال طغ    ييندر پا سيالب

  .كند يم يدرا تهد يانها و محصول روستائ يناست، كه همچنان زم يكشاورز

 يكشـاورز  يهـا  ينكشاورزان دشت آزادگان اعالم كرده، هزاران هكتار از زم يكه انجمن صنف آنطور

در  يـز ن يديـه و حم يزههـو . است يشور و نابود يبا پساب ها يشهرستان در معرض خطر آلودگ ينا

رودخانـه   يكاهش دب يند،گو يدست كرخه م يينآنطور كه فرمانداران پا. ب ها هستندزها ينا يررست

مشـكل   يـن ا يبوده كه بـرا  يزهكش ها اقدامات يروبيزهاب و ال يهتخل يبرا ييمكان ها يينتع كرخه،

  .به دنبال داشته است يزن يراهكارها تبعات يناما ا. در نظر گفته شده است

ها  رودخانه كرخه اگر چه توانسته حجم زهاب يكاهش دب: گفته است يزههو فرماندار شهرستان چنانكه

  .مواجه كرده است يدست را با تنش آب يينپا يرا كاهش دهد، اما روستاها

آنهـا   يـان از طغ يريكاهش حجم زهاب در كانال ها و جلـوگ  ياز راهكارها يكي: افزود يعفر حبيب

در كاهش زهاب كانال هـا داشـته باشـد و بـه گفتـه       ييادز يررودخانه بوده كه توانسته تاث يكاهش دب

 يينروسـتا پـا   35 يگـر د ياز ارتفاع زهاب كم كرده امـا از سـو   يمترسانت 20كارشناسان آب و برق تا 

  .را با تنش آب شرب روبه رو كرده است يزهدست هو

ـ   ينا يدرصد اراض 50از  يشب: گفت ينهمچن وي در از پـنج هـزار هكتـار     يششهرستان با وسـعت ب

  .و نفوذ پساب شور هستند يكشاورز يزهكش ها يانطغ يدمعرض تهد
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زهكش ها و مسدود بـودن آنهـا    يروبيكشت شلتوك، عدم ال يشزهكش ها را افزا يانطغ يلدل عفري

هزار هكتار شـلتوك شـده بـود امـا      45كشت  ينيب يشپ يزهدر هو: نقاط عنوان كرد و افزود يدر برخ

  .محصول رفته است ينا كشت يرهزار هكتار ز 11اكنون 

آن كه از  ياتمرتفع كند اما عمل يمشكل را تا حدود ينتواند ا يزهكش ها م يروبيال: اضافه كرد وي

  .رود يم يشپ يآغاز شده به كند يشروز پ 15

هـا   ينزمـ  يـن ا ي،كشاورز يها ينزهكش ها و نفوذ زهاب به زم ياندر صورت طغ: كرد يدتاك عفري

  .شود يم يفراوان يدچار خسارت ها

 ينشد تـا در زمـان كشـت بـا چنـ      يندهآ يسال ها يبرا يمتول يدستگاه ها يزيخواستار برنامه ر وي

  .يمروبه رو نشو يمشكالت

  
  دشت آزادگان يها ينزهاب به زم نفوذ

 يـان طغ: گفـت  ينشهرستان دشت آزادگان همچن يدر بخش مركز يهشاكر ياز كشاورزان روستا يكي
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  .بنده و هوفل شده است يه،شاكر يها يناز زم ييبه بخش ها زهكش ها باعث ورود زهاب

آن وجود دارد كـه   يشنفوذ زهكش ها در حال حاضر كم است اما احتمال افزا: افزود يساعد يوسف

شـود و محصـول آنهـا خـراب      يوارد م ياديز يها خسارت ها ينبه زم يطشرا يندر صورت ادامه ا

  .شود يم

زهكش ها، باال بـودن   يانگفته اند كه علت طغ ياز اراض يددر بازد كارشناسان آب و برق يگفته و به

  .منطقه است ينسطح آب رودخانه كرخه در ا

منطقه برونـد شـلتوك بكارنـد و بـر      يناعالم كرده بود كه همه كشاورزان ا ياستاندار: كرد يدتاك وي

  .يماساس بود كه ما اقداام به كشت شلتوك كرده ا ينهم

  و برق آب يسكوت خبر ادامه

سـازمان   ينا. باره نشد يندر ا ييسازمان آب و برق حاضر به پاسخگو يرنا،خبرنگار ا يگيريوجود پ با

 يامـا روابـط عمـوم   . بدهد يحزهكش ها توض يانحاضر نشده بود در رابطه با مساله طغ يزماه ن يرت 29

مرداد ماه  7 يهواره اما يرتصاو يخود اعالم كرده، بررس يخبر يتدر سا يا يهاطالع يسازمان ط ينا

نشـده و سـازمان آب و    يدچار زهـاب گرفتگـ   ياز اراض يبخش يچدهد هنوز ه ينشان م يسال جار

  .منطقه است يزهكش ها يو سامانده يضبرق در حال تعر

زهكش ها  يانو ستاد بحران استان، عامل طغ يكشت برنج خارج از مصوبات استاندار يهاطالع ينا در

برابـر   2از  يشدر حال حاضر سطوح كشت برنج ب. عنوان شده است يشاورزك ياراض يو آب گرفتگ

 يـاري آب يپوشش شبكه هـا  يرز يشده در نواح يكشت طراح يبرابر الگو 9از  يشمصوب و ب يرمقاد

هـزار هكتـار در    70سازمان آب و برق كشت شلتوك در  يرعاملمد يزدجوبه گفته ا. است هكشيو ز

  .كشت رفته است يرهزار هكتار ز 110ن استان مصوب شده بود اما اكنو

 يركشـاورزان را غـافلگ   95زهكش ها را داشته و در تابسـتان   يانسابقه طغ يزن يناز ا يشكرخه پ جنوب
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خسـارت   يزهدشت آزادگـان و هـو   يها ينهزار هكتار از زم 10سال زهاب شور به حدود  يندر ا. كرد

  .زد

. زهكش هـا هشـدار داده بـود    يانبت به احتمال طغنس يرت 22سازمان آب و برق خوزستان  مديرعامل

ـ  يـز دشت آزادگـان ن  يكشاورز يانجمن صنف زهـاب هـا خبـر داده و     يزاز آن از احتمـال سـرر   يشپ

  .مساله شده بود ينبه ا يدگيخواستار رس

  

  يكشاورز ينهكتار زم 70زهاب در  تخليه

 يكـاهش سـطح زهـاب هـا     يبـرا : رابطـه گفـت   يـن در ا ينشهرستان دشت آزادگان همچن فرماندار

فصـل   يـن شهرسـتان كـه در ا   يـن ا يكشـاورز  يها ينهكتار از زم 70تا  50در زهكش ها  يكشاورز

  .زهاب در نظر گرفته شده است يهتخل ينرفته برا يركشتز

 يتدر هـدا  يعتسر يو بخش بستان قرار دارد و برا يزيدر منطقه جل ياراض ينا: افزود يالويس حميد

  .شده اند يينزهاب، تع

 يـر سـطح ز  يشزهكـش هـا و افـزا    يروبيشدن پساب را عدم ال يززهكش ها و سرر يانطغ يلدل وي

 يريدارد و جلوگ يانجر يزهكش يكه در كانال ها ييكنترل زهاب ها يبرا: كشت عنوان كرد و گفت

تعـداد   يشافـزا  يروبـي، انجـام شـده كـه ال    يـز ن يگـري اقـدامات د  يكشاورز يها يناز نفوذ آن به زم

  .رودخانه از آن جمله است يمپ ها و كاهش دبموتورپ

شهرستان  ينشلتوك در ا يركشتسطح ز يشبر افزا يسازمان آب و برق خوزستان مبن يادعا سيالوي

اما امسـال كشـاورزان بخـش     يافتهن يششهرستان افزا ينتابستانه در ا يركشتسطح ز: رد كرد و گفت

  .خود را شلتوك كاشته اند يها ينعمده زم

در حال انجام است كه باعث شـده   يكيمكان يلتنها با سه دستگاه ب يروبيال ياتعمل: كرد حيتصر وي
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  .يابدادامه  يكار به كند

زهاب هـا   يشور: به محصوالت را رد كرد و افزود يخسارت زهاب شور كشاورز ينهمچن سيالوي

خواهـد  ن يكشـاورز  يهـا  ينزمـ  يبـرا  ياست كه ضرر يكروموسم 200هزار و  يككم و در حدود 

  .داشت

آب را  ينـه و مصـرف به  يـاري در آب ينوبت بنـد : از كشاورزان دشت آزادگان درخواست كرد سيالوي

  .كنند يترعا

  

  يديهحم ياراض تهديد

و  يزدر آسـتانه سـرر   »يليهشـب « ياطراف روستا ياراض يزهكش يكانال ها: گفت يزن يديهحم فرماندار

  .است يانطغ

 يكشـاورز  يداشته و زهكـش هـا   يريچشمگ يششلتوك افزاكشت  يرسطح ز: افزود يهاشم شاهين

  .زهكش ها شده است يانمساله باعث طغ ينزهاب ها را ندارد، كه ا ينعبور ا يتظرف

  .و رفع انسداد كند يروبيزهكش ها را ال يدمشكل سازمان آب و برق با ينرفع ا يبرا: كرد يدتاك وي
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  16/05/1398رگزاري تسنيم مورخ خب -كند  يم يدعربستان را تهد يتبحران آب موجود

  

 يلـي خ يـد كنـد و با  يرانكشور را و ينتواند ا يكمبود آب م يعربستان مدرن را ساخته است ول نفت،

  .شود يداپ يجد يزود راه حل

:  فقـط دو منبـع آب وجـود دارد    يدر عربستان سـعود  ين،به نقل از گارد يمسنت يبه گزارش خبرگزار

چـون مـا   « :گفـت  ياضدر ر يندو كارخانه آب برا يرمد ي،احمد صفر االسمر. يقعم يو چاه ها يادر

  .»يماستفاده كن يقعم ياز چاهها يمتوان يتنها م يم،عربستان قرار دار يدر منطقه مركز

  يمـا در عربسـتان سـعود   . يـاورد دوام ب يگـر سال د 150تواند تا  يان مآب عربست يرذخا« :گفت يو 

  .»منطقه وجود ندارد يندر ا يمشكل يچو ه يمدار ياديز يرذخا

متخصص آب در دانشـگاه   يك. يكندفرق م يقتآب عربستان با حق يراعتماد به نفس او در مورد ذخا 

  .آب دارد يرزمينيز يرذخا يگرسال د 13 يكشور تنها برا ينكرد كه ا ينيب يشپ 2016در   يصلملك ف

بـه   يعربستان سـعود  يرزمينيآب ز يرذخا« :اعالم كرد 2018سازمان ملل در  يبخش غذا و كشاورز 

 يم ينيب يشپ يو برخ يدآ يآن م يرزمينيز يآب عربستان از سفره ها يشترب. شوند يم يهسرعت تخل

  .»آورند يسال دوام نم 25از  يشب يرذخا ينكنند ا

كـه كارخانـه    يماننـد كـار   يرزمينـي ز يآب ها يدنكش يرونبارد، ب يكه به ندرت باران م يدر كشور 

  .كنند يم ينعربستان را تأم يرينآب ش% 98 يرزمينيز يآب ها: دهد خطرناك است يانجام م ينبرا

 لـي يخ يـد كنـد و با  يرانتواند آن را و يكمبود آب م ينفت، عربستان مدرن را ساخته است ول درواقع

  .شود يداپ يجد يزود راه حل

. ساخت و ساز در كشـور اسـت   يتكند و در حال تقو يتوجه نم ياورژانس يتوضع ينبه ا ياضر ولي

اسـت،   يونمـد  1938خود را بـه كشـف نفـت در     يتموجود يابانيشهر ب ينا دانند يكه همه م يدر حال
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 غذاي ينو تام يابانرونق ب يالش برادهه ها ت. آب شده باشند يباال يتهستند كه متوجه اهم يافراد كم

  . به آب دارند مانند كشت گندم ياديز يازشده كه ن يكشاورز يها پروژه يجادشهر باعث ا يتجمع

پرسـند،   يمـ  ينفت يرعربستان در مورد ذخا ينانهخوشب يها يندر مورد دقت تخم ياريكه بس يحال در

 يدر ازا يجهـان  يانگيندو برابر م ين سعودعربستا. باشد يتواند مشكل بزرگتر يكمبود آب م يدتهد

  . است يشدر روز كه رو به افزا يترل 263هر نفر   يعنيكند  يهر نفر آب مصرف م

هدف . ياورندب ييناز شهروندان خواست مصرف آب خود را پا» قطره « برنامه  يماه مارس، دولت عربستان ط در

  .است 2030تا سال  يترل 150و  2020در روز تا  تريل 200كار كاهش سرانه مصرف آب به  ينعربستان از ا

غـالت را   يـد پـر مصـرف خـود را اصـالح كنـد و تول      يكرده صنعت كشاورز يسع ينكشور همچن اين

كشـور بـدون نفـت     يـن عربستان هم كه هدفش متنوع كردن اقتصاد ا 2020 يطرح دورنما. كاهش دهد

طـرح   يـن ا يطـ . تمركز دارد يكشاورز يبرا يرزمينيز يآب از سفره ها يدنكش يروناست، بر كاهش ب

  .كمتر است يدرصد فعل 411شود كه از  ياستفاده م يكشاورز يآب برا يرزمينيز يرذخا زدرصد ا 191

مـورد توجـه    يانهكمبود آب در كل خاورم يندهفزا يدمقابله با تهد يهم برا ياآب در يينمك زدا طرح

 31اسـت و   يشـتاز پ كنـد،  يمـ  يـد صورت تول ينبه ا كه ياز نظر مقدار آب يعربستان سعود. بوده است

ل يعربستان را تشك يدرصد آب مصرف 50شده حدود  ييآب نمك زدا. آب دارد ييكارخانه نمك زدا

  .شود يم ينتام يرزمينيز ياز آب ها يماندهدرصد باق 50دهد و  يم

آب  يينمك زدا 2016 ر د ي،انرژ المللي ينبه گزارش آژانس ب. يكندمصرف م ييباال يانرژ ينكارا ولي

. داد يلمنطقه را تشـك  ينا  يكل انرژ ينهدرصد هز 5 يكرد ول ينرا تام يانهآب خاورم يردرصد ذخا 3

 ينـد فرا ينا يول يابد يشدرصد افزا 14شده ساالنه  ييآب نمك زدا يزنند  تقاضا يم ينمحققان تخم

اطرافشـان   يسـت ز يطمح يبرا يك زدائنم يكارخانه ها. يابدتواند ادامه  يبر است و نم ينههز ياربس

  .اندازند يرا به خطر م ياييدر يستممضر هستند و هوا را آلوده و اكوس
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  15/05/1398خبرگزاري تابناك مورخ  -آورد  يم يرانرا به ا آبي يكه گردوخاك و ب اي يهسد ترك

  

 يـن مربوطـه در ا  يها و واكنش دستگاه يگيريو پ يهترك يلسودرباره ساخت سد ا يستز يطمح معاون

  .داد يحاتيخصوص توض

 يانسـان  يسـت ز يطمعاون مح يشيبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود تجر» تابناك«گزارش  به

دسـت   يينپـا  يها رودخانه يتو وضع يهترك يلسوسد ا يريآبگ درباره يست،ز يطسازمان حفاظت مح

  .گيرد يداخل كشور صورت م يها رودخانه ياز سو يرانيبخش ا يها تاالب: سد اظهار كرد

  
  آورد يم يرانرا به ا آبي يكه گردوخاك و ب اي يهسد ترك

 يجـاد است مشكل ا كه در غرب دشت آزادگان يزههورالهو يشود برا يريآبگ يلسواگر سد ا: افزود او

  .خواهد شد

 يجرود بـه تـدر   ينآب ا يريقرار دارد با آبگ يلسودست سد ا يينكه در پا يزههورالهو: گفت تجريشي

  .كم خواهد شد
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 يها كانون ييشناسا ينهدر زم ياست كه مطالعات يچند ماه يستز يطسازمان حفاظت مح: كرد يانب او

دجلـه و فـرات    يرودهـا  يها خشك كانون ينگر علت اگرد و غبار اطراف كشور را آغاز كرده است، ا

  .يمده نشانمطالعات واكنش  ينبا ا توانيم يما م يرندقرار گ يررودها تاث ينباشد و با كاهش آوردها ا

دجلـه و فـرات    يگرد وغبار از رودها يجاداگر موضوع كاهش آوردها و ا: گفت يستز يطمح معاون

 يـن ارجاع شود تا ا يرومربوطه مانند وزارت خارجه و وزارت ن ياه مستند به دستگاه يهشود با ته ييدتا

  .مطالعات بتوانند واكنش نشان دهند يندو دستگاه نسبت به ا

نبـود آب نداشـتند بـه     يابه كمبود و  يشده ربط ييشناسا يها كانون يشترب يردر چند سال اخ:افزود او

هـا، خطـوط كـم     است، اما باكاهش بارشنشده  يجادآن گرد و غبار ا يكه با بستن آب بر رو يصورت

و  سـوريه  يبـا آغـاز جنـگ در كشـورها     يزراع هاي ينزم يرفته و رها ساز تر يينپا هاي يهفشار به ال

  .گرد و غبار شده است يجادعراق موجب ا

 ينمربوطه به ا يها سال است كه ساخته شده چرا تاكنون دستگاه 15حدود  يلسوسد ا: گفت تجريشي

  .نكردند يابيموضوع را ارز ينشان ندادند و اموضوع واكنش ن
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ـ  يحل مشـكل آب منطقـه همكـار    يو عراق برا يهترك خبرگـزازري تسـنيم مـورخ     -كننـد   يم

16/05/1398  

  

كننـد تـا در مـورد     يسعـراق تاسـ   يتخـت مركز منابع آب در بغداد، پا يك و عراق توافق كردند تركيه

  .شود يقمشكالت آب در منطقه تحق

مركز منـابع آب در   يكو عراق توافق كردند  يهنت، ترك ينهوابه نقل از ش يمتسن يبه گزارش خبرگزار

اقـدام   يـن ا هـدف . شـود  يقكنند تا در مورد مشكالت آب در منطقه تحق يسعراق تاس يتختبغداد، پا

  .است يهدو كشور همسا ينا ينحل اختالفات بلندمدت ب

ـ      يجوال 25در عراق در  يهترك يژهو يندهاوروگلو، نما يسلو   نـويس  يشاعـالم كـرد هـر دو كشـور پ

امضـا   يجـو  ييـرات هـوا بـه خـاطر تغ    يباال يمقابله با مشكل آب در بحبوحه دما يرا برا يقرارداد

  .اند كرده

ـ   يدكرده است نبا يدرا تشد يانهكه كمبود آب در خاورم يخشكسال هوا و يادامه گرما   ينمشـكالت ب

را  يجـو  يطكه شـرا  ييطبق اطالعات ماهواره ها. كند يچيدهپ يناز ا يشرا بر سر آب ب يهعراق و ترك

مشـترك   ردنعربسـتان و ا  يـران، ، ا يه، عراق ، سور يهترك ينكنند، حوزه دجله و فرات كه ب يكنترل م

  .دهد يآب خود را از دست م يادر دن ياز هر منطقه ا تر عياست، سر

دوجانبـه بـر سـر     يتالش كرد مشكل آب عراق را در بحبوحه تـنش هـا   يهگذشته، ترك يماهها يط 

ـ  ينآب ا. دجله و فرات حل كند يآب رودخانه ها يانكاهش جر  يمهـر دو كشـور تقسـ    يندو رود ب

  .شود يم

 يـن متفـاوت دو طـرف در ا   يدف عراق ، به خاطر ادعاها و عقااز طر يرمثبت اخ يها رغم پاسخ يعل 

كه آنكارا و بغداد  يقدم يدوارندمتخصصان ام  يقابل اجرا نخواهد بود ول يبه سادگ يهمورد، طرح ترك
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  . مسئله دشوار كمك كند ينبرداشته اند به حل ا يهمكار يبرا

 يـت جمع يشبا افـزا  يراخ يها سال يط يترانه،مد يكشورها ينتر يزاز آب خ يكيهم به عنوان  تركيه

بـه منـابع    يدسترسـ  يدبا مشكل كاهش شـد  ي،جو ييراتو تغ ينفر و بروز خشكسال يليونم 82آن به 

  .مواجه بوده است يآب

فـرات اسـت كـه     يهـا  شـاخه  يسـد بـر رو   14انشعابات دجله و  يسد رو 8در حال ساخت  يهترك 

  .كرده است يدست را عصبان يينپا يكشورها

بازگرداندن صلح و ثبات در كشـور   ي، آب برا 2018پس از شكست گروه داعش در  يدگو يق معرا 

 يـت سوم جمع يك يشود كه غذا يم يكشور صرف كشاورز يندرصد آب ا 80از  يشب. يستضرور

  .كند يم ينآن را تام يكشور و دامها ينا

 يخشكسـال « :گفت يويوركاه نالملل در دانشگ يندر برنامه روابط ب يدانشمند ترك يك  يتيم،مشرف  

 يو نفتـ  يمـذهب  ي،قوم يها يريتواند با درگ يمسئله آب م يول. باعث جنگ نشدند يقبل يدشد يها

  .»جنگ باشد يبرا يشود و بهانه ا يبترك

كند  يجادا يشتريب يريتواند انعطاف پذ يم يشترب يو اقتصاد ياسيموسسات س يجادا«:اشاره كرد يو 

وحشـتناك   يتحمل شوك ها يتحل كنند و ظرف يززد تا مشكالتشان را صلح آمو جوامع را باز تر سا

  .»را بوجود آورند يجو ييراتو مشكالت همراه تغ يمانند كمبود آب، خشكسال
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - آب فاقـد پروانـه را مشـخص سـازد     يچاه ها يفتكل يرووزارت ن

19/05/1398  

  

: گفـت  يوزارت جهاد كشـاورز  ياريآب يننو يطرح توسعه سامانه ها يمجر ينجانش - يرناا - تهران

 يريتاست كه به منظـور مـد   يرزمينيو ز يسطح يمنابع آبها يريتمد يمتول يروطبق قانون، وزارت ن

 فمنابع و مصـار  يفاقد پروانه و حسابدار يچاه ها يفتكل يينتع ي،حجم يكنتورها نصب يدمنابع با

  .دنبال شود يآب به صورت جد

 يالزم اسـت برخـ    ينكـه ا يانبا ب  يرناا يروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد " يمسعودعالئ"

كننـد،   يـز نادرسـت پره  يارهاو آم يفن ي،علم يرو كارشناسان از اظهارنظر ها و انتشار اخبار غ يرانمد

طـور   بـه را دارد امـا   يمصرف آب در بخش كشـاورز  يريتمد يفهوظ يوزارت جهاد كشاورز: افزود

  .يستكشور ن يرزمينيو ز يقطع برداشت كننده و كنترل كننده آب از منابع سطح

ور كشـور و بـه منظـ    ييغـذا  يـت كننـده امن  ينبه عنوان تام يوزارت جهاد كشاورز:  اظهارداشت وي

را در دست اجرا  ياريآب يننو يسامانه ها ياز جمله اجرا يبخش اقدامات ينمصرف آب در ا يريتمد

 يـر ز يسنت يهكتار از اراض 677هزار و  962و  يليونم يكتاكنون  70دهه  يكه از ابتدا ييدارد، تا جا

  .قرار گرفته است ياريآب يننو يپوشش سامانه ها

 302در سطح  96مربوط به سال  ياريآب يننو يسامانه ها يرد اجراعملك يزانم يشترينب ي،گفته و به

  .هكتار است 477هزارو 

آب  ياز سـفره هـا   يوزارت جهـاد كشـاورز   ينكـه برا ياخبـار منتشـر شـده مبنـ    : كرد يحتصر عالئي

 يدارد، نادرست است، بلكه مجوز صدور پروانه چاه هـا ، برداشـت هـا    يراصوليبرداشت غ يرزمينيز

  .است يروو كنترل برداشت ها  با وزارت ن جازيرممجاز ، غ
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 يو منطقه طبـق سـند ملـ    ياهگ يآب يازن يبر مبنا  يمصرف آب در بخش كشاورز يريتمد: گفت وي

انتقـال ،   يـاري، راندمان آب  ياريآب يننو يسامانه ها يگذشته با اجرا يشود كه در سالها يآب انجام م

  .است يافتهو كاربرد آب در مزرعه  بهبود  يعتوز

      يروستمربوط به وزارت ن يبا كم آب يكارگروه سازگار يها مصوبه

 يـرو مربـوط بـه وزارت ن   يبا كم آب يكارگروه سازگار  يكه بخش عمده مصوبه ها ينا يانبا ب عاليي

 يبـرا  يحجمـ  ينصـب كنتـور هـا    يكارگروه تخصصـ  ينبراساس مصوبه جلسه دهم ا: است، افزود

 ي،اطالعات يبه سامانه ها يدسترس يجادا  ي،بهره بردار يپروانه ها يلدآب، ابالغ و تع يحجم يلتحو

وزارت  يفمنابع و مصارف آب از وظـا  يحسابدار يساز يادهفاقد پروانه و  پ يچاه ها يفتكل يينتع

  .دنبال شود يبه طور جد يداست كه با يرون

پروانـه معتبـر اصـالح     كشـت براسـاس   يبسطح ، الگو و ترك يينتع: مقام مسئول خاطرنشان كرد اين

تحـت فشـار در    ياريآب يسامانه ها ياجرا يبرا يدولت يشتركمك ب ينو همچن ياريمحصول و نوع آب

  .است يبرعهده وزارت جهاد كشاورز يخرده مالك يبا منابع آب مشترك نسبت به اراض ياراض

 يحجمـ  ير هـا فاقد پروانه ، نصب كنتـو  يچاه ها يفتكل يينآب، تع يحجم يلتحو: اضافه كرد وي

 يدر چـارچوب كنتـرل منـابع آب هـا     يـاري آب يمناسب در شبكه ها يرياندازه گ يچاه ها و ابزار ها

  .شود يمربوط نم يبه وزارت جهاد كشاورز يرزمينيو ز يسطح

منـابع آب   يريتمـد  يوزارت جهـاد كشـاورز   يـاري آب يننو يطرح توسعه سامانه ها يمجر جانشين

هـا   100امـروز  : برنامه ها دوم تا ششم توسعه دانست و اظهارداشـت  را مربوط به يرزمينيو ز يسطح

  يدر طرح تعادل بخش يرمجازهزار حلقه چاه غ 45هزار حلقه چاه فاقد پروانه در كشور وجود دارد و 

 يآب نشـان مـ   يمنف يالنب يتها نصب شده كه وضع چاه يهزار كنتور هوشمند رو 70مسدود شده و 

  .انجام شود يشتريبا سرعت و دقت ب دياقدام ها با يندهد كه ا
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 يـر منابع آب ز يتآنها در وضع يرچاه ها و تاث يهوشمند رو يكاركرد كنتورها يزانتاكنون م:گفت وي

  .يستن ينامشخص و قابل بررس ينيزم

 ياراضـ  ياريدر بحث آب: افزود ينيزم يرآب ز يبه سفره ها ياريآب يدرباره موضوع آب برگشت عالئي

شـود، امـا     يم يرتبخ يزن يبازگشت دارد و بخش يرزمينيز ياز آب به سفره ها يبخش يعيبه طور طب

 انچـه شده اسـت، چن  يتهدا ينزم يو برق به باال يبا مصرف انرژ ينآب از عمق زم ينكه همه ا ينا

 يمانـده باق ي،هماننـد شـور   ييهـا  يآلـودگ  يرارسد، ز ينم يبه نظر منطق يمبازگردان ينبه زم يمبخواه

  .شود يم يرزمينيز يواردسفره ها يمياييسموم ش كودها و

آب در  يحجمـ  يـل دستورالعمل تحو يبا كم آب يكارگروه سازگار يتخصص يتهكم: اضافه كرد عاليي

  .است به آن پرداخته شود يدكرده كه ام يمتنظ يكشور را به تازگ يو زهكش ياريآب يشبكه ها

  پرداخت نشده است ياريآب يننو يسامانه ها يپنج ماه گذشته برا يط اعتباري

اعتبـار  : كـرد  يحتصـر  يوزارت جهـاد كشـاورز   ياريآب يننو يطرح توسعه سامانه ها يمجر جانشين

به مبلـغ    ياعتبارات مل يفاز محل رد 98كشور در سال  ياريآب يننو يمصوب طرح توسعه سامانه ها

اما تاكنون با وجود گذشت است،  يورو يليونم 150 يتومان و از محل صندوق توسعه مل يلياردم 527

  .و پرداخت نشده است يصتخص يچهار ماه از سال مبلغ

 يـك مبلغ   ياريآب يننو يهكتار سامانه ها 551هزارو  142 ياجرا يبرا 97در سال : شد يادآورد وي

  .تومان آن پرداخت شد يلياردم 952تومان مصوب شد كه  يلياردم 521هزارو 

هكتار ذكـر   312هزارو  133حدود   98را در سال  ياريآب يننو يطرح سامانه ها يسطح اجرا عاليي

شده و  عالوه بر سطوح ذكر شده  ييهكتار آن اجرا 632هزار  38سال تاكنون   ياز ابتدا: كرد و گفت

طـرح   يمثـل مجـر   يوزارت جهادكشـاورز  يطـرح هـا   يانمجر يرهزار هكتار توسط سا 200حدود 

  .مال غرب كشوراجرا شده استغرب وش يوزهكش ياريآب يفرع يها شبكه
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مسـئوالن   يداشـتن  سـم دوسـت   يوجمي،با/ است يتاالب انزل يعامل نابود نشده يهفاضالب تصف

  19/05/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - !ناآگاه

  

ورود خـود بـه    يرهستند و در مس يتاالب انزل يكه عامل نابود نشده يهتصف يها از ورود فاضالب اگر

 يسـتم اكوس يـك شود، تـاالب بـه عنـوان     يريجلوگ آورند يشهرها به ارمغان م يتعفن برا يتاالب بو

  .بازخواهد گشت يبه حالت عادرفته  برخوردار است رفته ييكه از توان خودپاال يعيطب

  
كه بـا وجـود    يوجميموسوم به با يهطرح پرحاش يم،تسن يخبرگزار يستز يطگزارش خبرنگار مح به

ـ   يستز يطبه اصرار مسئوالن سازمان حفاظت مح ربط يمتخصصان ذ يهشدارها بـه   يدر تـاالب انزل

وقف شد اما به گفتـه منتقـدان   مت يياجرا با دستور مراجع قضا يروزها يناجرا درآمد هرچند در نخست

شـده هـم    يختهر يكه به تاالب انزل يتانيومت اكسيد ياز جمله د يمياييش يباتمقدار از ترك ينهم ح،طر

اسـت   يحـاال مـدت  . يـاورد ارزشمند به همـراه ب  يستماكوس ينا يبرا يريناپذ جبران يامدهايپ تواند يم
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 يـان مجر يهطرح، عل ينمنتقدان ا يرات تخصصنظ يپس از بررس ي،و انقالب بندرانزل يدادستان عموم

  .اعالم جرم كرده است يالنمنصوبش در استان گ يركلو مد يكالنتر يسيع ينو ناظران طرح و همچن

هنگفت  ياعتبار يصمتخصصان مخرب شناخته شده با تخص يحد از سو ينكه تا ا يچرا طرح اينكه

كننـده   قـانع  يبـه پاسـخ   رود يست كه انتظار مـ ا يبه اجرا درآمده پرسش يدر تاالب انزل سروصدا يو ب

ـ  يشده و نه تنها درد يصتومان تخص يلياردم 900آن ساالنه  ياجرا يكه برا يطرح. ينجامدب  االباز ت

  .آن خواهد شد  بر زخم يبلكه خود نمك كند يدرمان نم يانزل

 يموگو بـا تسـن   تزراعت و اصالح نباتات دانشگاه شاهد در گف يعضو گروه آموزش زاده، يليف يوسف

 يدر حال. شناسم يم يتاالب را به خوب ينام و ا بوده يدر تاالب انزل يادو طرح اح يتاكنون مجر: گفت

نخواهـد   تـي و مراقب يـا طـرح اح  يچهنوز وجود دارند ه يتاالب انزل يماريو ب يلتحل يكه عوامل اصل

  .كه به آن دچار شده نجات دهد يبوم را از وضع يستز ينتوانست ا

ـ   يـا هرگونه طرح اح ياجرا: ادامه داد وي ـ   يجـاد كـه منـابع ا   يمـادام  يدر تـاالب انزل و  يرسـوبات آل

را كـه   يا تاالب رفع نشده، به منزله آن است كـه دسـت شكسـته    يندر ا يو شهر يصنعت يفاضالبها

  .يريمگچ بگ شود يمدام مورد ضرب و شتم واقع م

اسـت   يالمللـ  ينشده ب تاالب ثبت يك ير تاالب انزلرامس يونبر اساس كنوانس ينكها يانمحقق با ب اين

 يصمراقبـت از آن تخصـ   يهـا بـرا   حفاظـت از تـاالب   يانجمن جهـان  ياز سو يا كه هر سال بودجه

كه اگر  يدر حال شوند يصرف م حاصل يب ياقدامات مراقبت يها برا بودجه ينمتاسفانه ا: گفت شود يم

 يهـا  و پسـاب  يانسان نشده يهتصف يها ورود فاضالب در اسرع وقت از يدهدف، نجات تاالب باشد با

  .شود يريتاالب جلوگ ينكود و سم به ا يحاو

ـ     5نشده از  يهتصف يها فاضالب ينكهبا ابراز تاسف از ا زاده فيلي فـومن،   ي،حـوزه بـزرگ رشـت، انزل

هـا بـه    فاضـالب  يـن اگر از ورود ا: گفت شوند يم يوارد تاالب انزل يمسرا و خمام بطور مستق صومعه
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بـه   تـاالب شـود،   يريجلوگ آورند يشهرها به ارمغان م يتعفن برا يخود، بو يركه در مس يتاالب انزل

بازخواهد  يرفته به حالت عاد برخوردار است رفته ييكه از توان خودپاال يعيطب يستماكوس يكعنوان 

تاالب مسـاعد   بهبود وضع يبرا يطگذشته با باال آمدن آب خزر شرا يها سال يخصوصا كه ط. گشت

  .شده است

 يـب از عوامل تخر يگرد يكيرا  كنند يتجاوز م يتاالب انزل يمكه به حر نفعاني يعدم برخورد با ذ وي

كـه در   يمحلـ  نفعان ياست كه مسئوالن با ذ ينمشكل ا: كرد يدبوم ارزشمند دانست و تأك يستز ينا

پرنـده   كنند، يم يگيريماه يرقانونيت غبه صور كنند، يتاالب را آلوده م كنند، يتاالب سكونت م يمحر

  .كنند ياند برخورد نم را ممر درآمد خود قرار داده يراصوليغ يقرانيو قا يو گردشگر كنند يم يدص

ـ  يشافزا: شود يم يادآوردانشگاه شاهد  يعلم يئته عضو  يـن و كـاهش عمـق تـاالب، ا    يرسوبات آل

كـه   يا بـه گونـه  . شدن سوق داده است يا هگون و تك يستيمحدود شدن تنوع ز يرا به سو يستماكوس

 يچون آزوال و ن يطلب مهاجم و فرصت يها گونه يشو افزا ياهيگ يها گونه يرفتن برخ ينشاهد از ب

  .ستيمه

ـ   يوجميطرح موسوم به با يدرباره اجرا زاده فيلي عـدم اسـتفاده از    يجـه در نت: گفـت  يدر تـاالب انزل

كـه   شود يو اجرا م يبتصو يتومان يلياردم 1000جه كالن با بود يكارآمد و دانش روز طرح يريتمد

 تـاالب بر مشكالت فـراوان   تواند يتاالب، خود م ييپاال يستو كاهش توان ز يتسم يشافزا يلبه دل

 ياقـدام  يچهـ  يـم ا تـاالب را رفـع نكـرده    يـب كه عوامل تخر يدادم مادام يحهمانطور كه توض. يفزايدب

 يجـه و در نت يامـدها دسـت كـه پ   يـن از ا ييها طرح يچه آنكه اجرا ينجامدبه نجات تاالب ب تواند ينم

  .نامعلوم در بردارند بدون شك، وضع را بدتر خواهند كرد يها خسارت

پوشـاك   يو حت يمختلف از جمله صنعت و پزشك يها در حوزه يراحربه نانو اخ ينكهبا اشاره به ا وي

ـ  يو استفاده از نـانوذرات بـرا   يوجميباطرح موسوم به : گويد يمورد سوءاستفاده قرار گرفته م  يناز ب



114  

اسـتقبال   بـا پرطمطراق است كه با توجه به جاذبه واژه نـانو   يتاالب، طرح يكدر  يبردن رسوبات آل

آن نـه تنهـا از مشـكالت     يكه اجـرا  يطرح. شود يحوزه اشراف ندارند مواجه م ينكه در ا يمسئوالن

چنـد   ينرفتن همـ  ينبه از ب تواند يم يرسوب مواد سم يلبلكه خود در بلندمدت بدل كاهد يتاالب نم

  .ينجامددر تاالب ب مانده يباق ياهيو گ يگونه جانور

خطـاب   يا نامه يط يستز يطسازمان مح يسرئ ي،كالنتر يسيمرداد سال گذشته ع يم؛گزارش تسن به

و  يقـات قعلـوم، تح  يـر سازمان برنامـه و بودجـه و بـا رونوشـت بـه وز      يسبه محمد باقر نوبخت، رئ

ـ  يايتحت عنوان طرح اح يمطالعات ياز ارائه طرح 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 يمجر شركت يانسال م يكبه مدت  يتومان يلياردم 900 يا ،  تفاهمنامه97ماه  يكرد و د

  !يدبه امضا رس زيست يطسازمان حفاظت مح

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،   يتشركت عضو ينخانه كشاورز در ااز  يندگيآن به نما يرهمد

  !است "يكالنتر يسيع"آن بر عهده  ياستكه ر يدولت
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روزنامه ايران مورخ  -يم دار يدشت ممنوعه آب 400يند؛ گو يكشور م يآب يطكارشناسان از شرا

19/05/1398  

  
  يمدار يدشت ممنوعه آب 400 

. يسـت ن »يعلم« يآب يها بحران يلدل به يرانيا يليونم 50مهاجرت  يشگوييپ گويند يآب م كارشناسان

ـ  »يكالنتـر  يسـي ع«هشدار  يرانيا يليونم 50مهاجرت  ره كشـور دربـا   يسـت ز يطسـازمان محـ   يسرئ

  .بود يرانا يآب يتوضع

با  »يرانا«گو با  و مدرس در گفت يتآب و استاد دانشگاه ترب يپلماسيپژوهشگر د »يآباد يانم حجت«

 6در طول سه سـال   يهتعداد آمار مهاجرت جنگ سور يحت«: گويد يم يآمار ينخواندن چن يرعلميغ

تنهـا آمـار    ينا هالبت» .است  رو كرده به ور ياروپا را با بحران جد يهتعداد اتحاد ينهم. نفر است يليونم

ـ    يستز يطسازمان مح يسرئ ـ . دارد يكشور نبود كه واكـنش كارشناسـان آب را در پ  يسـان پرد يسرئ

مترمكعـب   يليـون م 52در كشـور را   يرزمينـي ز يها رقم برداشت از آب يل،به اردب يدر سفر يتازگ به

اسـت كـه از    رمكعـب مت يليونم 40 يسطح يها آببرداشت ما از « گويد يباره م يناعالم كرده و در ا

و  كنـد  يآمـار را رد مـ   يـن ا يآبـاد  يـان م» .يـم دار يبه مراتب بـدتر  يتبرداشت منابع آب وضع يثح
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مخـزن را برداشـت    ياو كسـر » .متر مكعب است يلياردم 6به  يكمخزن ما االن نزد يكسر«: گويد يم

  .داند يها م از ورود آب به آبخوان يشترب

اعتقـاد   يآبـاد  يـان م. ندارد اي يستهشا يگاهجا ها ياستگذاريس يانآمار در م يتد دارد كه هنوز اهماعتقا او

را  يدرصـد آب در بخـش كشـاورز    90او مصـرف  . كنند يم ياز مسئوالن با آمارها شوخ يدارد كه برخ

مصـرف  » .كنـد  اثبـات  را يآمار يننتوانسته چن يدستگاه يچهنوز ه«: گويد يو م داند ياما و اگر م يدارا

در  يطالقـان  يابـان هاست امـا سـاكنان خ   يروييحرف وزرات ن يكشاورز هاي ينآب در زم ينود درصد

 يـن ا يهم از اخـتالف جـد   يآباد يانم. يستن يحصح يآمار يناعتقاد دارند چن يوزارت جهاد كشاورز

مصرف و  ينه بالبت«: دگوي ياو م. دهد يكشور خبر م يمصرف آب در بخش كشاورز يدو وزارتخانه رو

 40تـا   30چـون   يسـت، مصـرف كامـل آن ن   يبرداشت آب به معنـا . وجود دارد يبرداشت دو فرق جد

بازگشـت   يسـنت  يدر كشاورز يژهاو اعتقاد دارد كه بو» .گردد يبرم ينها دوباره به زم درصد برداشت آب

در تمـام   يو كشـاورز  يـرو ن زارتخانـه كارشناسان دو و يرگفته او و سا به. افتد ياتفاق م يادز ينآب به زم

كارشناسـان   يـن گفتـه ا  به. را اقناع كنند يگرمصرف آب، همد يزاناند نسبت به م گذشته نتوانسته يها دهه

 يحتـ  يسـت، بخـش ن  يجـه كـه نت  شـود  يمنجـر مـ   هايي ياستمتقن به س يبه آمارها يدنعدم اقناع و رس

تحـت   يـاري آب يـز كارشـناس آب ن  يگـر د يعيو جواد سم يآباد يانم. شود يلبه ضد هدف تبد تواند يم

روش نـه تنهـا بـه     ينا«:گويد يو م داند يم يآب ياشتباه براساس آمارها ياز راهكارها يگرد يكيفشار را 

بـا اشـاره بـه     »يآبـاد  يـان حجت م» «.داشته است يمصرف را هم در پ يشكاهش آب منجر نشد كه افزا

ـ  يهـا  تحت فشار، از پـژوهش  ياريببا آ رزيانجام كشاو يبرا ياعتبار ينسنگ هاي يصتخص  المللـي  ينب

. شـود  يمنجر م ينوخشك شدن سرزم يشتربه مصرف ب يوهش ينا كنند يكه ثابت م آورد يم يانسخن به م

اما در روش تحـت فشـار تمـام آب     گردد يها برم از آب به آبخوان يبخش يسنت يگفته او در كشاورز به

وجـود    او اعتقـاد دارد كـه بـا   . دارد يرا در پ يكشاورز هاي زمينهم توسعه  يتدر نها شود، يمصرف م
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  .شود يها در كشور ما انتخاب م روش ترين ييكاهش مصرف آب، ابتدا يها برا انواع مدل

ـ  هـاي  ياسـتگذاري س ياز مشـكالت جـد   يكـي آب را  ينهنبود آمار متقن در زم يآباد ميان كشـور   يآب

وعـده، بـه    ينبه گفته او، ا. دهد يخبر م ينهزم يندر ا يگذار يهسرما يبرا يرون يرو از وعده وز داند يم

 يـان م ارياو بـه اخـتالف آمـ   . نشـده اسـت   ياتيعمل ي،ا و بودجه ياز جمله مشكالت مال ياربس يلدال

. وجـود دارد  ياربسـ  يهـا  كالن، اختالف يدر بخش آمارها«: گويد يو م پردازد يمختلف م يها دستگاه

مـا در   يعنـي . شـود  يمترمكعب اعالم م يلياردم 110تا  80 ينكشور ب رپذي يدتجد يها مثالً آمار كل آب

  ».يممتر مكعب اختالف دار يلياردم30 ي،متول يها دستگاه يرسم يها آمار

و  داند يم يروز را ضرور هاي يها و تكنولوژ متقن با روش يبه آمارها يدنرس يبرا گذاري يهسرما او

آب اجـرا   يريتمد يرا برا يطشرا ترين يياما ابتدا سازيم يم يسد را با رقم كالن مال يكما «: گويد يم

 دانـد  يم يكشور را هم غوغاساالر يآب يتوضع يلدل به ينفر يليونپنجاه م يها او مهاجرت» .كنيم ينم

  ».يستنداظهار نظرها از جنس علم ن ينا«: گويد يو م

  

  كشور يها شدن آب دشت بحراني

ـ  يها از دشت يكيرا  يلدشت اردب يالنتركارشناس آب هم مثل ك »يعيسم جواد« بـه لحـاظ    يبحران

ـ    400دشت كشـور   612از «: گويد يو م داند يم يآب يالنب او حفـر  » .اسـت  يدشـت ممنوعـه و بحران

كـه او   يبراسـاس آمـار  . دانـد  يكشـور مـ   يها دشت يآب يطشدن شرا يبحران يلاز دال يكيها را  چاه

. دارد يبـردار  هزار حلقه آن پروانه بهـره  300شده كه تنها هزار حلقه چاه در كشور حفر  800د ده يم

نـداد و   ييـر را تغ يرانـي ا يها دشت يتامسال هم، وضع يآسا يلس يها باران«:كند يم يادآوري يعيسم

دانـد و   ينم يراخ يها ها را مربوط به سال دشت يتكارشناس وضع ينا» .نكرد يرابلب تشنه آنها را س

ها در  حفر چاه يشترب يعيبه گفته سم» .سال گذشته است45آب در  يريتمد يجهروند نت ينا«: گويد يم
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  .بروند يستيها به سمت ن تا دشت افتد ياتفاق م80و  70دهه 

  

  حلقه چاه در دشت ممنوعه مشهد 51 حفر

چـاه   يچهـ  يـد كه طبـق قـانون نبا   داند يممنوعه در كشور م يها از دشت يكيدشت مشهد را  سميعي

كـه   انـد  يدهرس يجهنت يناما مسئوالن در مشهد مثل اصفهان به ا«: گويد ياو م. شوددر آن حفر  يديجد

حلقـه چـاه   51هـم مجـوز حفـر     يرووزارت ن. جبران كنند يقكمبود آب شرب شهر را با حفر چاه عم

. دشت ممنوعه اعـالم شـده اسـت   48و  47مشهد به گفته او از سال » .شهر داده است ينرا به ا جديد

كارشناسـان بـه    يعيبه گفتـه سـم  . كنند ينار است كمبود آب شرب تابستانه مشهد را تأمها قر چاه ينا

تـر و   ارزان ،اند اما مسئوالن راه راحت تر آب از چاه كشاورزان را داده يدخر يشنهادپ يمسئوالن مشهد

  !ممنوع دشتي در يقاند؛ حفر چاه عم تر را انتخاب كرده خطرناك

  

  !يآمار رنج

و  يـزي ر دو حـوزه كـه در برنامـه   . دارنـد  ياريبسـ  يهـا  شباهت زيست يطو مح يفرهنگ يراثم حوزه

كـالن كشـور قـرار     هاي گيري يمتصم يهمواجهند و متأسفانه بعضاً در حاش يبا مشكالت ها ياستگذاريس

! كـرد  يـزي ر كه بتوان براسـاس آن آمارهـا، برنامـه    يهم دارند، نبود آمار يگراشتراك د يكآنها . دارند

و آب هـم از   يستز يطو حوزه مح برد يرنج م ياقمار ياز نبود آمارها يو گردشگر ينگفره يراثم

هر بخش آمار خـود را دارد و آمـار   «: گويد يم »آبادي يانحجت م«است كه  ينهم يبرا. متقن يآمارها

 يرسـ بر يدمثبت آن با يجكه نتا اي يزير برنامه» .كند يم يزير و براساس آن برنامه داند يخود را محق م

  . يردقرار گ يابيشود و مورد ارز
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خبرگـزاري فـارس    -يالب ها و كاهش خطرات سـ  حفاظت از رودخانه يحهال نويس يشپ ينتدو

  20/05/1398مورخ 

  

ـ  يناز تـدو  يـران، منـابع آب ا  يريتشركت مـد  يقدفتر حقو مديركل حفاظـت از   يحـه ال نـويس  يشپ

حفاظـت   يحهال نويس يشمتن پ: خبر داد و گفت يرودر وزارت ن يالبها و كاهش خطرات س رودخانه

مجلس قـرار گرفتـه و    يها و مركز پژوهش يجمهور ياستر يمعاونت حقوق يارها در اخت از رودخانه

  .شدن است هاييدر حال ن

  

  يالبها و كاهش خطرات س حفاظت از رودخانه يحهال نويس يشپ تدوين

 يـان با ب يان، غالمرضا مدن)پاون(يرووزارت ن يرسان اطالع يگاهفارس به نقل از پا يگزارش خبرگزار به

و  يممسـائل مربـوط بـه حـر     يعادالنه آب و چهار تبصره آن، تمام يعقانون توز 2بر اساس ماده  ينكها

: افـزود  ،عادالنـه آب مشـخص شـده اسـت     يعدر قانون توز يسطح يها ا و منابع آبه بستر رودخانه

مسـائل و   يكـه مـوارد مـذكور پاسـخگو     يدرسـ  يجمع بنـد  ينبه ا يالببعد از وقوع س يرووزارت ن

مشـكالت مربـوط بـه     يگرفته شد تا با بررسـ  يمرو تصم يناز ا يست،حوزه ن ينمشكالت متعدد در ا

 يحـه ال ي،سـطح  يهـا  كشور و ضرورت حفاظت بهتـر از منـابع آب   يها نهو رودخا يزآبر يها حوضه

  .يمكن ياسالم يمجلس شورا يمرا تقد ديديج

و جلسـات متعـدد    يآور هـا و افـراد متخصـص جمـع     رابطه نظـرات شـركت   يندر هم: ادامه داد وي

ـ  يكمنابع آب برگزار شد و  يريتو شركت مد يرودر وزارت ن يكارشناس  10 نفـره بـه مـدت    17 يمت

اكثـر مسـائل    يـاي كـه گو  يمتنـ  يتكار كردند، در نها يحهال ينا يرو يروز به شكل شبانه يروز كار

  .شد ينآماده و تدو هاست، رودخانهمبتالبه 
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مباحث مربـوط بـه    يرو يروبر تمركز وزارت ن يران،منابع آب ا يريتشركت مد يدفتر حقوق مديركل

در قـانون  : كرد و افزود يدكشور تاك يازآب مورد ن ينممنظور تا به يالبس يريترودخانه و مد يريتمد

مهـار   وكنتـرل   يده،قانونگـذار رسـ   يبكشور كه بـه تصـو   يقانون منابع آب ينبه عنوان اول 1347سال 

در قـانون   هـا  يوزارت كشـور و شـهردار   يآب كشور دانسته است؛ اما برا ينرا به منظور تام يالبس

كـرده كـه بـه منظـور      يـان را ب يمقررات مشـخص و روشـن   1348در سال  يالباز وقوع س يشگيريپ

 از. هسـتند  يالباز وقوع س يشگيريمتكفل پ ها ياز جان و مال مردم، وزارت كشور و شهردار يانتص

مطرح شده كـه   يانهار داخل شهر يروبيهم مسئله ال ها يقانون شهردار 55ماده  14و  2جمله در بند 

مربـوط   يهـا  بند، كنترل يلعالوه بر احداث س بايست يذ آب، مو نفو يلاز بروز س يريمنظور جلوگ به

  .انجام دهند يا به شكل دوره يزرا ن يروبيبه ال

 يگـذار  گذشـته قـانون   يها دوره يشده خط فكر يسع يدجد يحهال يمدر تنظ ينكهبا اشاره به ا مدنيان

 يلبحران سـ  يريتنه از مدرودخا يريتمد يرو،وزارت ن يدجد يحهدر ال: كامالً دنبال نشود، اظهار كرد

 يـد تاك دخانه،رو يريتها با تمركز بر موضوع مد حاكم بر رودخانه يشده و بر نظام حقوق يدهمستقل د

  .شده است

: و به مجلس و دولت ارائـه شـد، گفـت    ينتبصره تدو 25ماده و  17در  يدجد يحهال ينكها يانبا ب وي

بـا حضـور    يجلسه كارشناس ينچند يرگزاربا ب يجمهور ياستر يدر معاونت حقوق نويس يشپ ينا

و وزارت  يستز يطسازمان مح يعي،منابع طب ي،مختلف از جمله جهاد كشاورز يها دستگاه يندگاننما

اكنـون در حـال    كرد و هـم  ييراز متن آن تغ ييها قرار گرفت، بخش يشترو كنكاش ب يمورد بررس نيرو

  .است يبمراحل تصو يرشدن س يينها

 يـز ن ياسـالم  يمجلس شـورا  يسرئ: اضافه كرد يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يقدفتر حقو مديركل

مجلس دسـتور داد   يها ها، به مركز پژوهش حفاظت از رودخانه يحهال نويس يشمتن پ يافتپس از در
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انجام شود كه تاكنون سه جلسه برگزار شده و  نويس يشپ ينا يبررس يهمزمان با دولت كار كارشناس

هـا   و مركز پـژوهش  يياجرا يها متشكل از دستگاه يكل متمركز با حضور كارشناسانمتن مذكور به ش

  .قرار گرفته است ينيمورد بازب

 يبمورد تصو ياسالم يدر صحن مجلس شورا يتاًنها ييدپس از تا يحهمتن ال ينكهبا اشاره به ا مدنيان

اظر بر دو مقوله حفاظت از ن نويس يشپ ينروح حاكم بر ا: كرد يحقرار خواهد گرفت، تصر يندگاننما

 يبتصـو  زكـه قبـل ا   ياز حقوق افراد يانتدولت و ص يفاز وظا يكيعنوان  به يسطح يها منابع آب

  .اند، است بوده يتمالك يدارا 1347قانون آب سال 

 يهـا  از اقدامات دسـتگاه  يريو جلوگ يمنابع آب ياز نظر عدم آلودگ ياز منابع آب يانتص: ادامه داد وي

 يحـه ال يـن موارد مطـرح شـده در ا   يگرها از د رودخانه يتبا وضع يرمغا يها احداث سازه مختلف در

بـه شـكل    يحـه ال يـن در ا يـي اجرا يها و دستگاه ييمختلف قضا يها دستگاه يهمراه يناست، همچن

  .شده است بيني يشپ ينهزم ينشده و احكام الزم در ا يدهشفاف د
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  23/05/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شود يم يگارسال حدن ياناصفهان تا پا يزحوضه آبخ 19

  

 19: اصفهان گفت يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يمعاون حفاظت و امور اراض - يرناا - اصفهان

 يسال حـدنگار  ياناز هرگونه جعل اسناد تا پا يشگيريهرستان استان با هدف پش 14در  يزحوضه آبخ

  .شود يم

  
داشته باشد و بتوان بـر   ياست كه ارزش حقوق يثبت يبردار نقشه  ي،حدنگار يا) Cadastre( كاداستر

  .صادر كرد يتآن سند مالك ياساس مرزها

معـادل   يمورد اشاره با اعتبار يحدنگار: افزود يرناروز چهارشنبه در گفت و گو با ا يديسع داريوش

هزار  553اصفهان به  يعيمنابع طب يدر عرصه ها يشود تا مجموع حدنگار يانجام م يالر يلياردم 27

  .برسد ها ينزم ينسوم وسعت كل ا يكو معادل  يمل يهكتار از اراض

حفاظت بهتـر   ريتيدولت و اعمال مد يتمالك يقطع يتطرح تثب ينا يهدف از اجرا: اضافه كرد وي
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مناسـب در امـر    ينهزم يجاداز هرگونه جعل و سو استفاده از اسناد، ا يشگيريپ ي،و دولت يمل يبر اراض

و  زيبه استعالمات و شفاف سـا  ييدر پاسخگو يكدولت الكترون يد،تحققو رونق تول يگذار يهسرما

  .است يمقررات مواز ياز اجرا يرفع تداخالت ناش

ـ  يحـدنگار : اصـفهان خاطرنشـان كـرد    يعـي منـابع طب  يراضحفاظت و امور ا معاون در  يـن از ا يشپ

  .بود يدهرس يانو كرون به پا يرانو ت يگانمباركه، فالورجان، گلپا يها شهرستان

دانسـت و   يـت و تصـرف را بـا اهم   يببا احتمال تخر ييها يندر زم يكمربند حفاطت ياجرا سعيدي

 يشود، تـا حـائل   يم يجادا يكمربند حفاظت ياز اراض تريلومك 200 ياساس امسال برا ينبر هم: افزود

 يعـي منـابع طب  يبـه اراضـ   ياز دست انـداز  يرياشخاص و جلوگ يقانون ياتو مستثن يمل ياراض ينب

  .يردگ لشك

طرح در  ينا: است، گفت يبه صورت كمربند سبز و شاخص بتن يشتركمربندها ب ينا ينكها يانبا ب وي

  . خواهد شد ياتيعمل يرمشهر، اصفهان، لنجان، كاشان و سم يندر شاه يژهاستان بو يتمام

 يدر منطقـه طـ   يكمربنـد حفـاظت   يلومترك 123 يجاداصفهان با اشاره به ا يعياداره كل منابع طب معاون

 يكمربنـد حفـاظت   يلومترك 900هزار و  يك يدهه گذشته تاكنون با اجرا يكدر : ، اظهارداشت97سال 

  . استان حفظ شده است يمل يز اراضهزار هكتار ا 500در استان 

هكتـار دارد   يليونم 10.7معادل  يشهرستان، مساحت 24شهرستان اصفهان با  يتاصفهان به مركز استان

و  يو ملـ  يعـي منـابع طب  يهكتار عرصه ها يليونم 9.8مساحت را معادل  يندرصد از ا 90از  يشكه ب

) درصد 64(هكتار مرتع معادل  يليونم 6، )ددرص 4(هزار هكتار جنگل معادل  403حدود  يزانم ينازا

  . در بر گرفته است) درصد 32( معادل  يابانهكتار ب يليونو سه م

 25بـا   يرمهزار هكتـار و سـم   40با  شهر يدونشهرستان فر 2استان اصفهان بطور عمده در  هاي جنگل

 يد سطح كم تنوع گونـه ا هكتار است اما با وجو 0.1هزار هكتار قرار دارند و سرانه جنگل دركمتر از 
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  . دارد) يودرختچه ا يگونه درخت 35(  يخوب

قرار گرفتـه   يتوران يرانو ا يزاگرس يشيرو يهدر دو ناح يشيرو ينواح يبند يماستان از نظر تقس اين

 يـه منـاطق اسـتان جـزو ناح    يـه شود و بق يغرب و جنوب استان را شامل م يزاگرس يشيرو يهكه ناح

  . است يتوران يرانيا يشيرو

 يليـون م 3.2پهنـه   يـن خشـك اسـت و از ا   يمـه خشك و ن يماقل ياستان واقع در مركز كشور دارا اين

داده كه به طور عمده در بخـش   يلو شنزار تشك يابانيب يدرصد سطح استان را اراض 32هكتار معادل 

اسـت   يدبـا  يشفرسا يكانون بحران 16مشتمل بر  ياراض ينآن پراكنش دارند، ا يو شرق يشمال يها

  .هزار هكتار از سطح استان را به خود اختصاص داده اند 100 يكهزاركه حدود 
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خبرگزاري ايلنا مورخ  - آماده شده است يجنوب خراسان يآب با كم يسازگار طرح :يانرضا اردكان

24/05/1398  

  

  .آماده شده است يجنوب استان خراسان يبا كم آب يكرد كه طرح سازگار يدتاك يرون وزير

بـر   يـد بـا تاك  يرجندانتقال آب مختاران به ب يزن مراسم كلنگ يهدر حاش يانرضا اردكان يلنا،گزارش ا به

 هـاي  يـت از اولو يمـرز  يهـا  اسـتان  يژهو به و مناطق كشور يتمام يآب شرب برا ينمسئله تام ينكها

 يانم يآب يازهايرفع ن يبرا يمناسب ياربس يها در حال حاضر طرح: است، ادامه داد يرووزارت ن ياصل

  .در دست اجرا است يجنوب مدت استان خراسان

ـ     يشپ ياز چند يزبلندمدت استان ن يها پروژه ينهدر زم: افزود وي ا مطالعات دو طـرح مهـم مـرتبط ب

 يو اجـرا  يـه بخـش ته  يـن طـرح نخسـت در ا  . ها آغاز شده اسـت  دستگاه يتمام يبا همكار يكديگر

 يـژه به و ياز منابع آب يحمصرف و استفاده صح يريتاست تا بتوان با مد يبا كم آب يسازگار يها طرح

  .يمكن يدادست پ يدارو توسعه پا ياتبه ح يدر بخش كشاروز

 يـرد انتقـال آب صـورت بگ   يبـرا  گـذاري  يهاگر سرما يصورت حت يندر ا: خاطرنشان كرد يرون وزير

ـ   يحبا مصرف صـح  يا پروژه وارد شبكه يلآب پس از تكم ينداشت كه ا يمخواه يناناطم  ي،منـابع آب

  .درست خواهد شد ياريآب  كشت متناسب با الگو و روش

 يـن ا: اده شده است، گفتآم يجنوب استان خراسان يبا كم آب يطرح سازگار ينكهبر ا يدبا تاك اردكانيان

كـه   يدخواهـد رسـ   يبكـرده و بـه تصـو    يطـ  يخود را در كارگروه مل يمراحل نها يندهطرح هفته آ

  .مترمكعب اضافه برداشت منابع آب استان كنترل خواهد شد يليونم 130براساس آن ساالنه 

 يالزم بـرا مطالعـات  : اشـاره كـرد و افـزود    يجنـوب  آب خراسـان  ينطرح بلندمدت تـام  ينبه دوم وي

در  يـرو شـده و امـروز وزارت ن   ييو انتقال آن به استان نها ييزدا به منظور نمك ياآب از در يصتخص
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  .است يجنوب خراسان يآب برا يصآستانه تخص

استان را  يبلندمدت آب يازهاين 1425افق  يبرا ييزدا طرح بزرگ نمك ينا ينكهبر ا يدبا تاك يرون وزير

. همراه و مكمل هم هستند يبا كم آب يطرح در كنار برنامه سازگار ينا: ردك يانپاسخگو خواهد بود، ب

  .بود اهداستان نخو يپاسخگو رقع مشكالت آب يگريها بدون وجود د برنامه يناز ا يكهر 

با توجه به ضرورت موجود، هر دو طرح در كنار هم اجرا خواهنـد   ينبنابرا: خاطرنشان كرد اردكانيان

ـ   مصرف آب، يريتمد. شد در  يـژه مختلـف بـه و   يهـا  در بخـش  ياصالح روش استفاده از منـابع آب

 يدور از جمله مبـاحث  يانسال يآب شرب صنعت استان برا ينتام يبرا گذاري يهسرما يزو ن يكشاورز

  .دو برنامه دنبال خواهد شد ينا يكه با اجرا است

مترمكعـب   يليـون م 110تـا   60 ينصورت گرفته ساالنه ب يزير براساس برنامه: كرد يحتصر يرون وزير

 يليـون م 20اسـت كـه    يافتـه  يصتخصـ  يجنـوب  استان خراسـان  يبرا ييزدا نمك يقاز طر يرينآب ش

خواهـد كـرد كـه     يـدا صنعت اختصـاص پ  يآن يازهايآن به ن يمترمكعب آن سهم بخش شرب و مابق

  .بخش شوند ينوارد ا توانند يم گذاران يهضوابط موجود سرما ساسبرا يعتاطب
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  26/05/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  »يزداريمعجزه آبخ«/ يمدر تسن يژهونده وپر

  

عنـوان   بـه  »يـزداري آبخ«باعث شـده در كـالم نخبگـان از     يزداريآبخ يفراوان تمدن يو كاركردها آثار

  .است يدگاهد ينا ييندر صدد تب »يزداريمعجزه آبخ«پرونده . شود ياد »يكشوردار«دانش 

  
  ــ بخش اول »يزداريمعجزه آبخ«پرونده  يژه؛و هاي يكارگروه بررس يم،تسن خبرگزاري

متعدد كشور از جمله گلستان،  هاي-فراوان آن به استان هاي-و خسارت ها -يبامسال و آس يلاوا سيل

ـ   و لرستان كه به يالمان، فارس، امازندران، خوزست تومـان   يليـارد هـزار م 30از  يشاذعان مسئوالن بـه ب

رهبـر فرزانـه    يمتوجه شود، حتـ  »يزداريآبخ«بود كه اذهان مردم و نخبگان به مفهوم  يكاف رسيد -يم

ت كشور بر انجام اقداما هاي-به استان ياقدامات و امدادرسان يژهسال در جلسه و يلدر اوا يزانقالب ن

  يست؟چ يزدارياما آبخ. فرمودند يدتأك »يزداريآبخ«از جمله  يالبس يريتمد يبرا يشگيرانهجامع و پ

هماهنـگ،   بـرداري  -و بهـره  يريتاعمال مـد  يزداري،گفت آبخ توان -يساده اما جامع م يفتعر يك در

  .باشد -يم يزحوزه آبخ يكدر  يرهو غ ياقتصاد ي،كشاورز يعي،منابع طب يهو قانونمند از كل يكپارچه
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معنـا شـده    ينچنـ  ينا شود، -يم يزجامع حوزه آبخ يريتبه مد يركه تعب يامروز يدر معنا آبخيزداري

منـابع   ياياقدامات در ارتباط با حفظ و اح يمو تنظ ياستگذاريس ريزي، -شناخت، برنامه يندفرآ«: است

  .»يعيطب يطدر مح يانباراثرات زبدون  يزحوزه آبخ يكدر  يعيمعقول از منابع طب برداري -و بهره يهپا

دفتـر حفاظـت خـاك و     1351در سـال   گـردد؛  -يدر كشور به قبـل از انقـالب برمـ    يزداريآبخ سابقه

 يعـال  يشـورا  يجـاد ا 1351شـد و در سـال    يستأسـ  ها و مراتع كشور-در سازمان جنگل يزداريآبخ

 يسـتگاه همـان سـال در ا  در  يالبشبكه پخش س ينو نخست يدرس يرانوز يئته يبتصو به يزداريآبخ

  .ساخته شد يننودهك قزو اتعمر يقاتتحق

كـه اوج   شـد؛ چنـان   يـت شـدت تقو  به منابع آب، بعـد از انقـالب بـه    يمهم و راهبرد يكردرو ينا اما

 يالتتشـك  يدهـه، بـا ارتقـا    يـن در ا. دهه هفتـاد دانسـت   توان -يدر كشور را م يزداريآبخ ييشكوفا

 هـاي -و با كوشش و تالش يبه معاونت در وزارت جهاد سازندگدفتر  يككشور از سطح  يزداريآبخ

ـ . يافـت  يريدر كشور رشد چشمگ يزداريآبخ هاي-يتجهادگران، فعال ناپذير -گيخست متأسـفانه   يول

 يزداريو انحالل معاونت آبخ يبا وزارت كشاورز يبعد از ادغام وزارت جهاد سازندگ ها-يتفعال ينا

ـ   . رو به افول نهاد هـا، مراتـع و   -سـازمان جنگـل  « يالتي،و تشـك  يلحـاظ سـاختار   هدر حـال حاضـر ب

اسـت، مسـئول انجـام     يوزارت جهـاد كشـاورز   يرمجموعـه ز هـاي -كه از سازمان» كشور يزدارآبخي

  .در سطح كشور است يزداريآبخ ياتعمل

از وقـوع   يريبـه جلـوگ   تـوان  -ياسـت كـه از جملـه آن مـ     يو آثـار متعـدد   يدفوا يدارا آبخيزداري

آن،  ياز آلـودگ  يريآب و جلـوگ  يفيـت خاك، بهبـود ك  يشاز فرسا يريجلوگ گر،-يرانو هاي-يالبس

 يـاي اح يـاهي، پوشـش گ  يـت حفظ و تقو ين،از فرونشست زم يريجلوگ يرزميني،ز هاي -سفره يهتغذ

مقابلـه بـا گردوغبـار و     ي،داخلـ  يـد و رونـق تول  يمحصـوالت كشـاورز   يشافـزا  ها و مراتع،-جنگل

  .اشاره كرد يرهو غ زايي-اشتغال ييان،از مهاجرت روستا يريجلوگ زدايي، يابانب
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اگـر  . است يزداريآبخ ي مسئله... مهم الزم ياز كارها يكي«: فرمايد-يم يباره مقام معظم رهبر ينا در

بدهند ــ چه آنچه مربوط به وزارت  يتو اهم يرندبگ يمربوط جد يها را دستگاه يزداريچنانچه آبخ

ـ  هـاي -يالباست ــ هـم جلـوِ سـ    يروه مربوط به وزارت ناست، چه آنچ يكشاورز رد گرفتـه  مـو  يب

ه و هـم بق  شـود - يگرفتـه مـ   يزگردهاهم جلوِ ر شود، -يم و درخـت بـر آن مترتّـب     ياهـان گ يـد فوا  يـ

  .»شود -يم

 ياجتمـاع  ياسـي، س ي،آن در ابعاد مختلـف اقتصـاد   يمثبت تمدن يراتتأث يزو كاركردها و ن يدفوا ينا 

 يـاد  »يدار و مملكـت  يكشـوردار «عنوان علم  به »يزداريآبخ«ارشناسان و متخصصان از باعث شده، ك

 ودر كشـور صـورت نگرفتـه اسـت      يـزداري به آبخ يتوجه جد يت،اهم ينا رغم يمتأسفانه عل.  كنند

رو ضـرورت   ها پرداخته نشده است، از ايـن  -خصوص در رسانه موضوع مهم به ينبه ا يستهطور شا به

بـه   يمتسن يدر خبرگزار »يزداريمعجزه آبخ«با عنوان  يژهمستقل و و يا صورت پرونده هاقتضا داشت ب

  .توجه شود يزداريموضوع آبخ

 هـاي  -در عرصـه  يـزداري آشـكار و پنهـان آبخ   يـاي ابعاد و زوا يينپرونده با تب يناست بتوان در ا اميد

 ينتمـدن نـو   يلتشـك  در يـزداري نقـش آبخ  يـل و تحل يفرهنگـ  ياسي،س ي،اجتماع ي،مختلف اقتصاد

 تهبرداشـ  يگـام دوم انقـالب اسـالم    يانيهرهبر معظم انقالب در ب ياتبلند در تحقق منو يگام ي،اسالم

 يشـرفت در رشد و پ ييبسزا يرتأث تواند -يم يزداريآشكار و پنهان آبخ يايمسلماً پرداختن به زوا. شود

 يانقالب اسـالم  يسالگ چهل يعهلط يندر دوم يو تحقق عدالت اجتماع يتكشور و رفع فقر و محروم

  .داشته باشد ياسالم ينتمدن نو يلو تشك
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  26/05/1398خبرگزاري فارس مورخ  - است يشممنوعه كشور در حال افزا يها عداد دشتت

  

در حـال   ينكهبر ا يدبا تاك يرانمنابع آب ا يريتاز منابع آب شركت مد يبردار هرهحفاظت و ب مديركل

ـ   يارموضوع بس ينا: دشت كشور ممنوعه است، گفت 405حاضر  از  يشهشدار دهنده است چراكـه ب

  .ها قرار دارد دشت ينكشور در ا يرزمينيآب ز يلدرصد پتانس 95

  
  ستا يشممنوعه كشور در حال افزا يها دشت تعداد

 يمصـطفو  ي،محمد علـ )پاون(يرووزارت ن ياطالع رسان يگاهفارس به نقل از پا يگزارش خبرگزار به

دفـاتر حفاظـت و    يرانهـا و مـد   به صدور پروانه يدگيرس هاي يسيونبا اعضا كم يدر نشست تخصص

 يمترمكعـب بـرا   يليـارد م 41در حـال حاضـر حـدود    : اظهار داشـت  يرزمينيمنابع آب ز يبردار بهره

صادر شده است كه  يبردار پروانه بهره يمحدوده مطالعات 609در  يمجاز كشاورز يها اشت از چاهبرد

  .يابدمترمكعب كاهش  يلياردم 27به  يدبا يزانم ينطبق برنامه ششم توسعه ا

: اسـت، گفـت   يدهمترمكعب رس يلياردم 140به  يرزمينيز يها آبخوان يتجمع يكسر ينكها يانبا ب وي
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 يمجـاز كشـاورز   يهـا  متر مكعب از برداشـت چـاه   يلياردم 14 يدها با آبخوان يبخش به منظور تعادل

 كشـاورزي مجاز  يها پروانه چاه يلاصالح و تعد ينمترمكعب برسد؛ بنابرا يلياردم 27كاسته و به رقم 

  .يردقرار بگ ها يسيوندر دستور كار كم يتبا جد يدبا

 487با اشـاره بـه وجـود     يرانمنابع آب ا يريتمداز منابع آب شركت  يبردار حفاظت و بهره مديركل

مجـاز   يـر هزار حلقه چاه غ 320حدود  يزعالوه بر آن ن: هزار حلقه چاه مجاز در سراسر كشور، افزود

 سـتند متر ه 20از  يشعمق ب يهزار حلقه آن دارا 114شده است كه حدود  ييدر سراسر كشور شناسا

  .از منابع آب متوقف شود يرمجازاشت غپر و برد يدها با چاه ينو براساس قانون ا

مواجـه   يرزمينـي كشور با افت سطح منابع آب ز يها دشت يدر حال حاضر تمام ينكهبا اشاره به ا وي

در  يـران دشـت ا  405است چراكه در حـال حاضـر    يبه منابع آب ضرور ينگاه حفاظت: هستند، گفت

هشدار دهنده  يارموضوع بس ينه ااست ك يدر حال بررس يزن يگردشت د 17ممنوعه است و  يتوضع

  .است

از منـابع   يانتص يبرا يا يژهنگاه و يدصدور پروانه ها با يسيونكم ياعضا ينكهبر ا يدبا تاك مصطفوي

حفاظـت از   يرو يـد در ابتدا با يرزمينيمنابع آب ز يتبا توجه به وضع: كرد يحآب داشته باشند، تصر

  .از آن داشت يمناسب يبردار ها تمركزكرده تا بتوان بهره آبخوان

 ييدر جـا : ادامـه داد  يحتصر يرانمنابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يبردار حفاظت و بهره مديركل

نسبت بـه انجـام آن اقـدام نمـود      يداست نبا يبه ضرر منافع مل يبردار پروانه بهره يدتمد ياكه صدور 

  .را ندارد يمل حقوق عامه مردم و منافع ييعكس حق تض يچراستا ه ينچراكه در ا

مجـوز صـادر كـرد،     توان ينم يصها و تخص آبخوان يلبدون در نظر گرفتن پتانس ينكهبا اشاره به ا وي

حفظ كشور  يو برا يستبرداشت ن يزانم ينا يرايكشور پذ يها امروز آبخوان يطشرا: خاطرنشان كرد

  .امر مهم است ينبه مشاركت همه آحاد جامعه و مسئوالن در ا يازن
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خبرگـزاري تسـنيم    - نمونـه موفـق   يكاز  يگزارش/  يست؟چ يزداريآبخ | »يزداريزه آبخمعج«

  27/05/1398مورخ 

  

وزارت  يـزداري شكده حفاظت خـاك و آبخ و عضو پژوه يزداريكارشناس ارشد آبخ ي،مدد اسماعيل

اجرا شـده   يها نمونه از پروژه يك يزداري،آبخ يهاول يفضمن ارائه تعار يادداشتي،در  يجهادكشاورز

  .كرده است يموضوع را معرف يندر ا

  
  ــ بخش دوم »يزداريمعجزه آبخ«پرونده  يژه؛و هاي يكارگروه بررس يم،تسن خبرگزاري

  

گرفـت؛ در   يمكشـور، بهـره خـواه    يـزداري اندركاران دانش آبخ ظران و دستپرونده از صاحبن ينا در

عضـو پژوهشـكده حفاظـت خـاك و      يـزداري، كارشناس ارشـد آبخ  »يمدد يلاسماع«راستا از  ينهم

 ي،كـانون جهـادگران جهادسـازندگ    يـزداري كـارگروه آبخ  يـر و دب يوزارت جهادكشـاورز  يزداريآبخ

بـر نوشـتن دارد،    يدور، دست ي كه از گذشته يو. ما ارسال كنند يبرا ينهزم يندر ا طلبيتا م يمخواست
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 يبـرا  -در كشور اسـت   يزداريبارز آبخ ي نمونه يك يزو ن يهاول يفن يفتعار يكه حاو -را  يرمتن ز

  .قابل استفاده است يارما ارسال كرده كه بس

  

  يست؟چ يزداريآبخ ينكه؛ا اول

شده كه به هـم   يزدارياز آبخ يمتعدد يفصه اجرا تعارو در عر يو دانشگاه يمنابع و مراجع علم در

 يمـرز  يهـا  در قـانون رودخانـه   يـزداري كـه از آبخ  يحقوق يفلكن تعر. متفاوت هستند يول يكنزد

  :يربه شرح ز باشد، يجامع و مانع م يفتعر يكآمده،  1383اسفندماه  18] 1[مصوب

وجـه اهـداف    ينكـه بـه بهتـر    ينحـو  بـه  يـز آبخ يك محيطي يستمنابع ز يريتمد:  يزداريآبخ) الف

  .منابع برآورده سازد ينمداوم از ا يبردار بهره يطرح را برا يريتمد

از بـارش وارد بـر    يآب ناشـ  است كه تمـام روان  يا پهنه - يزبا آبخ يزآبر ي حوزه: يزآبخ ي حوزه) ب

  .نمايد يم يافتآب انباشت در يك ياو  ياچهرو، در رودخانه، آب يكآن را  يرو

  
  آب باران يآور و نحوه جمع يزحوضه آبخ يك ماتيكش
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را  يسـتم اكوس يـك و هوا كه  ي،منابع جانور ياهي،عبارت است از آب،خاك، منابع گ: يستيمنابع ز) ج

  .شامل شود

منـابع   يدارپا يبردار و بهره يريتكه مجموعاً امكان مد ياقدامات ي يهكل:  يزداريآبخ يتموضوع فعال) د

ابتدا از حفاظـت آب و خـاك كشـور شـروع      ها يتفعال ينا.يدفراهم نما يزآبخ ي را در حوضه يستيز

كـه   يدر حـال  شود، يبه حفاظت آب و خاك ختم م يزدارياست كه آبخ ينتفكر ا يلدل ينشده، به هم

 يـز آبخ يهـا  حـوزه   يهو پا يشيمطالعه و اطالعات آما يازمندجانبه است و ن و همه يعوس يارموضوع بس

  .باشد يم

  افتد؟ يمهم اتفاق م ينچگونه ا. بشود يساز مدل يزداريآبخ يدبا يزآبخ يها در حوزه يفتعار نيا با

  

  يزآبخ يها حوزه يبند دسته) ه

  .شوند يم يبند دسته» دست يينو پا ياني،باال دست، م«در سه بخش  يزآبخ هاي حوزه

  .شوند يرا شامل م يو كوهستان يبدارمناطق ش: باال دست حوزه

  .است يرزمينيآب ز يها نفوذ آب به سفره يتكم و قابل يببا ش يشامل مناطق آبرُفت: يانيم حوزه

  .ها و الخ ها، دشت شامل جلگه: دست يينپا حوزه

 يهـا  مدل يطراح يبشود؛ و برا يفتعر يدخاص خودش با يها هر بخش مدل يخصوص برا ينا در

هـر   هـاي  يتبه قابل ينمود؛ كه متك يهمختلف ته يها را در حوزه يكامل ياطالعات علم يدمورد نظر با

  .و به مورد اجرا گذاشته شود يهمربوطه ته يها حوزه طرح

  

  يد؟ثروت نما يدتول تواند يچگونه م يزداريآبخ دوم؛

اشـتغال   يـد تول يها طرح يهآنها امكان ته ياند كه برا مورد مطالعه قرا گرفته ياريكشور ما مناطق بس در
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و ثروت خواهند شد؛ اگر امكانش  يدكه منجر به رونق تول ييها طرح. دطور حتم وجود دار و ثروت به

كـه   آبخيـزداري نمونـه   هاي يتفعال ي،اختصاص يها صورت گزارش باشد كه به يدمف يدفراهم شود شا

  .يمپرونده برسان يناند را به استحضار مخاطبان ا كار و ثروت شده يدمنجر به تول

  داشته يجيترو يتكه قابل يشده موفق دولت يساز مطالعه شده و مدل يزداريآبخ نمونه

  

  )قابل نفوذ يآبرفت يها سردشت( يانيم يها در حوزه يالبس پخش

و  يالبپخـش سـ   يتها كه ظرف هكتار آبرفت در سردشت يليونم 14 ييگذشته با شناسا يها سال طي

معاونـت آمـوزش و    يتشدند؛ كه با مسئول ييدست را داشتند، شناسا يينپا يرزمينيز يها سفره يهتغذ

 يهـا  وسعت عرصـه  يي،شد؛ افق نها يجادا يالبپخش س يستگاها 37 يوزارت جهادسازندگ يقاتتحق

 يعلمـ  يـق هزار هكتار آن پس از انجام مطالعـات دق  63 يتاًهزار هكتار بود، نها 200پخش به مساحت 

 يالبپخـش سـ   يسـتگاه ا يعرفبسته، ابتدا به م ينگزارش از ا ينعنوان نمونه در اول به. به  اجرا در آمد

  .پرداخت يمخواه »يگانبا گره«

  

  )مادر يستگاها( يگانبا گره يالبپخش س ايستگاه

  ها آبخوان يبر رو يالبپخش س 

 يـد ام  بوده اسـت؛  يادن يمورد توجه محافل علم محيطي يستطرح مهم ز يكعنوان  طرح به ينا امروز

  .دنبال شود يشتريب يتآن با جد يجترو يگيريپس هم پ يناز ا رود يم
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  فسا يگانبا گره يالبس پخش

شهرسـتان فسـا    يجنـوب شـرق   يلومتريك 45و  يرازجنوب شرق ش يلومتريك 190در  يگانبا گره منطقه

آن  يهوجـه تسـم  . منطقـه  قـرار دارد   يـن كـوثر در ا  يدار آبخـوان  يقـات تحق يسـتگاه ا. واقع شـده اسـت  

 از يكـي عرصـه   يستگاها ينا. است گرفته شده است اهيياز پوشش گ يكه عار» گر«از كوه ) يگانبا گره(

جهان را به خود جلـب نمـوده و    يمحافل علم يكشور است كه توجه جد يقاتيتحق يها طرح يننادرتر

. و اعالم نموده است يمعرف يزدارينو در آبخ يدگاهيعنوان د آن را به) FAO( يسازمان خواروبار جهان

 يـز آبخ يها حوزه يدر خروج يافكنه آبرفت يها ها كه مخروطه بخوانآ يريبا به كارگ يقاتيطرح تحق ينا

امكانـات   يـاز، موردن يكيمكـان  يسـات تأس يو طراحـ  يالبپخش س يعنوان عرصه مناسب برا هستند، به

پخـش  . را فراهم آورده اسـت  يزآبخ يها از حوزه يخروج يحفظ و استفاده از آبها يبرا يديجد يعمل

از آب  يبخش تواند يمناسب م يده كه با بهره ينههز كم يرزمينيز يعنوان سد هتنها ب در آبخوان نه يالبس

 يينپـا  يهـا  سـفره  ي يهو هدر رفت آن را حفظ كند، بلكه با تغذ يرنموده و بدون تبخ يرهرا ذخ يخروج

كـرده و از همـه مهمتـر     يندسـت را تضـم   يينپا يها دشت يو بارور ياتدست و پر آب نمودن آنها ح
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. كنـد  يم يلجنگل و مرتع مشجر تبد هاست ب يزرع لم زار يگر يكدر آبخوان را كه  البيعرصه پخش س

  .گرم و خشك است يا در دل منطقه يبهشت يقتشده در حق يجادا يگانبا آنچه در گره

 10بـه   يكنزد يشبا گنجا يآبخوان يمصنوع يههكتار جهت تغذ 6000با پهنه  يزار شن 1361آبان  در

 يمراتع مشجر توسط استاد ارجمند جنـاب آقـا   يجادا يقعلوفه از طر يدهدف تولمترمكعب با  يليونم

از ) هكتار 1365حدود ( يالبهشت شبكه گسترش س. يدانتخاب و كار در آن آغاز گرد] 2[دكتر كوثر

جنگلهـا و مراتـع  و بـا     يقـات موسسـه تحق  يالبتوسط گروه گسـترش سـ   1366تا اسفند  1361 يد

  .يدستان فسا احداث گردشهر يجهادسازندگ يهمكار

  
  يگانگره با يالبپخش س يستگاهآهنگ كوثر در ا دكتر

 يـر نظ يو درختـان ) ياسـفناج وحشـ  ( يفـورميس لنت يپلكسآتـر  يـر نظ يمرتعـ  يها كاشت بوته ياتعمل

هـا در دسـتور كـار     احداث شبكه ياز ابتدا يزن يكتورياو و يسيناسال ياآكاس يس،كامالدولنس يپتوساوكال

ارزنده معاون محترم آموزش  هاي يتكوثر با حما يدار طرح توسعه آبخوان 1375در سال . قرار گرفت

مسـاحت كـل طـرح بـه      يالبپنج شبكه پخش سـ  يشانجام و با افزا يجهادسازندگ يروز يقاتو تحق

 يـري آبگ زرد يشـه ب يـز آبخ يهـا  و چاه قوچ و آبراهـه  زرد يشهرود ب كه از دو خشكه يدهكتار رس 2033

) تيـان سـد ل  يـري برابر حجم آبگ 1.5از  يشب(متر مكعب  يليونم 156طرح حدود  يابتدا از. شوند يم
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 يـزان م. اسـت  يدهحلقـه رسـ   135از  يشبه ب 16ها از  تعداد چاه. است يدهآب وارد آبخوان منطقه گرد

 هاي يپلكسو با احتساب آبر يافته يشافزا يلوگرمك 650از  يشعلوفه خشك به ب يلوگرمك 50علوفه از 

دو . ده اسـت يرسـ  يالببرابـر مقـدار قبـل از پخـش سـ      30به  يزانم ينشته شده و برگ درختان، اكا

 يـن خشـك در ا  اي يهحاش ياراض يدارپا يريتمد ينهدر زم يمل يشهما 5از  يشو ب المللي ينب يشهما

 يافتـه  يشهكتـار افـزا   3482از  يشهكتار به ب 280در منطقه از  يكشت آب. برگزار شده است يستگاها

 يـن در ا يافتـه  اتمـه خ يطرح پژوهشـ  20و  ينامه دكتر يانپا 4ارشد،  ينامه كارشناس يانپا 14. است

  .است يدهبه انجام رس يستگاها

مناسـب   يطرح الگـوئ  ينباال، ا ياربس ينهبه هز يدهمثبت و فا ياربه ذكر است با توجه به اثرات بس الزم

  .باشد يكشور م يها هكتار آبخوان يليونم 13از  يبردار جهت بهره

 يـت اسـت كـه اكنـون معروف    يـزداري شده از تفكـر آبخ  يادهپ ييفسا الگو يگانبا گره يقاتتحق ايستگاه

و برنامه عمران سـازمان ملـل متحـد مـورد      يونسكومانند  المللي ينب ينهادها يلهوس داشته و به يجهان

  .قرار گرفته است يژهتوجه و

  "1398 مرداد - يزداريكارگروه آبخ هدبيرخان  - يجهادگران جهاد سازندگ كانون

مـورخ   8782.1566.505شـماره   يشـنهاد بنـا بـه پ   1363.12.18در جلسـه مـورخ    يرانوز يأته -] 1[

مصـوب   يمرز يها و بستر رودخانه كناره يتقانون حفظ و تثب 9و به استناد ماده  يرووزارت ن 6/6/63

  .نمودند يبمذكور را تصو قانون ياجرائ نامه يينآ ياسالم يمجلس شورا 1363.5.18

فـارس   يعـي و منابع طب يكشاورز يقاتمركز تحق يعلم يأتكوثر عضو ه يدآهنگدكتر س يآقا -] 2[

 يابـان ب يقاتجنگلها و مراتع در بخش تحق يقاتدر موسسه تحق 1370تا  1347از سال  يشانا باشد، يم

 يجـاد و خـم ا  يچارس راه پـرپ فـ  يعـي و منابع طب يكشاورز يقاتتاكنون در مركز تحق 1370و از سال 

  .اند يمودهرا پ »يدار آبخوان« آب كشور با طرح تفكر  يريتنگرش نو در مد
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  27/05/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -يافت  يشدرصد افزا44به  يآب كشاورز يور بهره

  

 يدرصـد طـ  44بـه حـدود    92درصد در سال 37از  ياريآب يور در بهره" يانبا ب يجهاد كشاورز وزير

 يـد گرم محصول تول 900تا  850هر مترمكعب آب حدود  يازا به 1392سال : گفت "ايم يدهامسال رس

  .است يافته يشگرم افزا 1200از  يشكه اكنون به ب كرديم يم

  تومان باشد 900هزار و  12 يدمرغ با يمتق/ يافت يشدرصد افزا 44به  يآب كشاورز وري بهره

در بخـش  " ينكـه با ابراز ا "يكنگاه "با حضور در برنامه  يمحمود حجت يم،تسن يگزارش خبرگزار به

موجود كشـورمان در   هاي يتاز ظرف كنيم تالش مي -:، افزود"يمرو بود روبه يبا ركود كمتر يكشاورز

  .يماستفاده كن يو ابزار و فناور يانسان يروينآب و خاك و از  ينهزم

: ، ادامـه داد "يمكرد يبلندمدت را بازنگر يها طرح ي،در ارتباط با محصوالت اساس" ينكها يانبا ب وي

و كنجاله وابسته است امـا در چنـد سـال گذشـته، رشـد       يروغن يها روغن و دانه ينهكشورمان در زم

  .يستكشورمان ن يازمتناسب با تقاضا و ن يول يمداشت يخوب

در چغندر و شكر هم بحـث  : ، گفت"يمطرح توسعه كلزا را در دست اجرا دار" ينكهبا اظهار ا حجتي

  .داريم -در دست انجام دهد يرا كه مصرف آب را كاهش م ييزهكشت پا

 يشافـزا  يدر بخـش كشـاورز   1390نسبت به سـال   1395بر اساس آمارها در سال : كرد يحتصر وي

 يشها، مصرف آب كاهش و اشتغال افـزا  از جمله گلخانه يدجد يها و با توجه به طرح يماشتغال داشت

  .است يافته

هـزار   5كه حدود  كنيم يم بيني يشو امسال پ يمپارسال حدود سه هزار هكتار رشد داشت: ادامه داد وي

  .يمها اضافه كن گلخانه يزانو پانصد هكتار به م

گام با جهان  تا هم يمهزار هكتار گلخانه داشت 60تا  50حدود  يداكنون با: گفت يجهاد كشاورز -وزير
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  .يمباش

 ييتنهـا  است و بـه  ييطرح در مراحل نها ينا: گفت يدر بخش كشاورز يشيطرح آما ينهدر زم حجتي

  .دارد يازن ييندارد و به الزامات اجرا يياجرا يتقابل

  

  .داشت يكشاورز يكاالها يرو به يارز اثر منف يمتجهش ق: افزود وي

ـ  " ينكهبا اعالم ا حجتي  يمخـواه  -يـد تول يشدرصـد افـزا   40از  يشامسال در پنبه نسبت به پارسـال ب

در  ييخودكفا. يمدار ياديفاصله ز ييمانند روغن تا خودكفا يدر مورد محصوالت: ، اضافه كرد"داشت

  .است يدهدرصد رس 16درصد به حدود  6از  ينهزم ينا

 يـرا ز كنيم يم يدمحصول را تول ينكه چرا ا شود يمطرح م يگندم انتقادات ينهدر زم: خاطرنشان كرد وي

  .يستموضوع، درست ن ينكه ا يدر حال يمآن را وارد كن توانيم يتر م ارزان يمتبا ق

از  دهنـد  ياختصـاص مـ   يارانـه  ي،اكثر كشورها به محصوالت راهبـرد : ادامه داد يجهاد كشاورز وزير

 يليـارد م 100حـدود   يكاو آمر پردازد يم يارانه يالر در بخش كشاورزد يلياردم 15حدود  يهجمله ترك

  .پردازد يم يارانه يورو ميليارد 200اروپا حدود  -دالر و

هزار تومـان   7تا  6اكنون با ارز  ي،جهان يمتما با توجه به ق يمحصوالت كشاورز: اضافه كرد حجتي

  .شود يم يدتول

تـا   25آن حدود  يمتمحاسبه و از خارج وارد شود ق مايييمرغ اگر بخواهد بر اساس ارز ن: گفت وي

  .شود يهزار تومان م 26

  .تومان 14000تومان عرضه شود نه  900هزار و  12 يدمرغ در بازار با يمتق: كرد يدتأك حجتي

بـر اسـاس آمـار و    : گفت "يمگندم خودكفا هست يدامسال در تول" ينكهبا اعالم ا يجهاد كشاورز وزير

تـا   يـك بود كه امسال حدود  ينما ا بيني يشپ. يمكرد يدكشور، گندم تول يازاز ن يشامسال ب ها، يابيارز
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امسـال   يراز كنيم يپارسال را جبران م يو كسر كنيم يم يدكشور تول يازاز ن يشترتن ب يليونم يمو ن يك

  .يمداشت يبرابر پارسال بارندگ 2

  .يدواهد خرتومان خ 1700 يمتامسال دولت گندم را با ق: افزود وي

تومـان،   950تـا   900تومـان و آزادپزهـا هـم حـدود      660 يمتهزار نانوا، گندم با ق 70: گفت حجتي

  .گيرند يم يلتحو

 يـده د يـد تول يـره زنج يدبا يمحصوالت كشاورز يددر بخش تول: گفت ينهمچن يجهاد كشاورز وزير

  .شود

پـرورش   يكروزه،غ مادر و جوجه مر ي،نهاده كارخانه خوراك دام، خدمات دامپزشك ينتأم: گفت وي

گونه عمـل   يندرصد شبكه ا 35تا  30. مرغ وجود دارد يرهدر زنج يرگيكشتارگاه و شبكه مو ي،گوشت

  .كنند يم

و توانمند كـرد   يجادرا ا ها يتعاون ينا يدبا. يمندار يدكنندگانتول يمانند تعاون هايي يانبن: افزود حجتي

  .يمكن يكار فرهنگ ينهزم يندر ا يدو با

در  زدگـان  يلدر پرداخـت خسـارت سـ    يافتـادگ  عقـب : از سخنان خـود گفـت   يگريدر بخش د وي

 يـن شـده اسـت و ا   يـز هـا وار  شـده و بـه حسـاب اسـتان     ينكه پـول، تـأم   يمداشت زده يلس يها استان

  .شود يجبران م يافتادگ عقب

تومـان در   يليـارد هـزار م  12طور متوسط، حدود  به يبخش كشاورز: شد يادآور يجهاد كشاورز وزير

 يـن در جبـران ا  هـا  يمـه سـهم ب  يدكه با بيند يخسارت م يعيعلل گوناگون از جمله حوادث طب سال به

  .درصد برسد 40تا  30و به حدود  يابد يشخسارات افزا

 يـف تومـان در رد  يليـارد م 1500حـدود   يمحصوالت كشـاورز  يمهدولت در صندوق ب: ادامه داد وي

  .رقم كم است ينكه ا دهد يبودجه اختصاص م



142  

و  گيـرد  يقرار م يبخش كشاورز ياردر اخت 92با سال  يسهدر مقا ياكنون آب كمتر: متذكر شد حجتي

در آب در مرزعـه، بـاغ و    يور و بهـره  يديمدرصد رسـ  44درصد به حدود  37از  ياريآب يور در بهره

  .است يافته يشدرصد افزا 5 يطور متوسط سال محصول به

 يـد گـرم محصـول تول   900تـا   850هـر مترمكعـب آب حـدود     يازا به 1392ل در سا: اضافه كرد وي

  .روند ادامه دارد يناست و ا يافته يشگرم افزا 1200از  يشكه اكنون به ب كرديم يم

را  يـاري آب يننـو  هاي يستمهكتار س يليونم يكاز  يشسال گذشته ب 5در : گفت يجهاد كشاورز وزير

  .يماجرا كرد
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و  يبـا آنـاتول   ها يدر برابر نفت يهبه مثل ترك مقابله مطرح كرد؛ يستز يطكارشناس حوزه مح يك

  27/05/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  - گاپ

  

 620كه در گاپ ساخته شـده و   ييعامل اگر سدها يراز نظر پدافند غ: گفت يستز يطناس محكارش يك

و  يهدر سـور  يبزرگ يشهرها يردو بمباران قرار گ يستيمتر مكعب مخزن دارد، مورد حمله ترور يلياردم

  .يدآ يگسترده بوجود م يبتا بصره تخر يو حت شوند يانتفاع خارج م يزاز ح يشههم يعراق برا

  
بـر   يـه توسـط ترك  يليسوساخت سد ا يردرباره تاث يلنا،ا يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يشدرو محمد

متـر   يليـارد م 240دارد، اكنـون   يتجمع يرانوسعت و برابر با ا يرانسوم ا يك يهترك: منطقه اظهار داشت

كشـور   ينا ينبنابرا ،وجود دارد يراناست كه در ا يبرابر آب 2از  يشمكعب آب قابل استحصال دارد كه ب

بـه   ييهـا  به نام كمبود آب ندارد، اما در صدد است با استفاده از پروژه يوجه در درازمدت مشكل يچبه ه

  .در منطقه بهره ببرد يشترب ياسيو گاپ از آب به عنوان اهرم و قدرت س يجنوب ينام آناتول

و رساندن آب بـه قبـرس دارد    يشرق يترانهانتقال آب به مد يبرا يدرازمدت يها طرح يهترك: افزود وي
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بـه دنبـال    ينو نفوذ خود قرار دهد، همچن يمومتقبرس را همچنان تحت ق ينتا بتواند بخش ترك نش

  .است يلفرستادن و فروش آب به اسرائ

هـم قـرار    يمثل عربستان سعود يگرد يكشورها ياراعالم كرده آب را در اخت يهترك:  ادامه داد درويش

با ابـزار نفـت    يانهمنطقه خاورم يزخ نفت يكشورها يالديم 1970كه در دهه  يا تفادههمان اس دهد، يم

  .كند ينگاه م يستيو نه ز ياقتصاد يبه آب بعنوان كاال يهاكنون ترك يعنيكردند، 

 يـه وقت عراق از ترك يرنخست وز يالمالك ينور يوقت يحت: كرد يحتصر يستز يطكارشناس مح اين

دهـد،   يشافـزا  يـه متـر مكعـب در ثان   750 يعنـي  يقبل يزانت را به همان مخواست حقابه دجله و فرا

ـ  گذاريد يرا با ما به اشتراك م تان يمقامات ترك پاسخ دادند كه مگر شما منابع نفت  مـان  يكه ما منابع آب

  يم؟شو يكرا با شما شر

بـوده كـه    يـه بر ثان متر 750از دجله و فرات  يهحقابه دو كشور عراق و سور ينكها ياندر ادامه با ب وي

وجـود   يا بنام اثر پروانه ياصل يست،ز يطدر مح: است، اظهار داشت يدهرس يهمتر بر ثان 250اكنون به 

تـر   سخت يليس يك نتظرم ينكهداد، بدون ا ييررا تغ يستماز اكوس يبخش توان يدارد كه بر اساس آن نم

متر مكعب مخزن  يلياردم 620ته شده و كه در گاپ ساخ ييعامل اگر سدها يراز نظر پدافند غ. يمنباش

از  يشـه هم يو عراق بـرا  يهدر سور يبزرگ يشهرها يردو بمباران قرار گ يستيدارد، مورد حمله ترور

 دهـد  ينشان مـ  ينهاهمه ا آيد، يگسترده به وجود م يبتا بصره تخر يو حت شوند يانتفاع خارج م يزح

  .دهيم يسوق م يداريو ناپا يناخواسته منطقه را به سمت ناامن

 ينتوانستند جلـو  يهو نه عراق و سور يرانمنطقه نه ا ياز كشورها كدام يچمتاسفانه ه: خاطرنشان كرد وي

ـ  ييبال ينهم يقاكشورها دق ينخود ا. يرندرا بگ يهدولت ترك هاي يبلندپرواز آوردنـد   يرا بر سر  منابع آب

عراق هم نهر پنجم را اجـرا  . است يليسوندازه اسد بزرگ اسد را اجرا كرده كه به ا يهسور. آورد يهكه ترك

  .داشت ياديز يرتاث يمداده كه در خشك شدن هورالعظ ييردجله و فرات را تغ يركرده و مس
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معتـرض دولـت    تواننـد  يهستند، هرگـز نمـ   ينقوان ينكه خود ناقض ا ييها دولت: كرد يدتاك درويش

هـر   ين،منـابع مشـترك گـرت هـارد     يثل تـراژد دامن همه را گرفته و م اخالقي يب ينباشند و ا يهترك

اكنـون دولـت عـراق و    . بافـد  يخود كـاله مـ   ينمد برا يندارد از ا يشتريب يكه زور و قلدر يكشور

  .كند يساخت و سازها را م يشترينب يهخود قرار دارند و دولت ترك يتوضع ترين يفدر ضع وريهس

 يـز خشـونت طلـب ن   يانـات به جر يناامن يجادابابت احداث سد عالوه بر  يهاقدام ترك: شد يادآور وي

انجـام شـد    يستيترور ياتبار در فرودگاه آتاتورك آنكارا عمل يناول يهمان طور كه برا كند يكمك م

  . است ينشتابناك سرزم يباز تخر يكه همه ناش

اقـدامات در صـدد اسـت بـه ابرقـدرت منطقـه        ينبا ا يهترك: گفت يستز يطكارشناس حوزه مح اين

كه با عربستان دارد بـه عنـوان    يداشته باشد و در رقابت يشتريوزن ب ياسيشود و در معادالت س يلتبد

  .خشونت طلبانه شده است ياناتجر يلشود اما تاكنون منجر به تشك يرهبر جهان اسالم معرف

 ينـه زم يـن در ا يـران ا: گفـت  يـه در ترك يدر قبال پـروژه سدسـاز   يرانا يپلماسيبا اشاره به د درويش

  .ندارد و فقط سكوت كرده است لماسييپد

حق نـدارد از   يكشور يچمشترك، ه يزآبر يها حوضه ينطبق قوان: گفت يزن يتدرباره امكان شكا وي

شـود،   يجادا يشتيدست مشكالت مع يينمردم پا يكه برا ياستفاده كند به نحو يگركشور د يمنابع آب

  . وجود دارد يتامكان شكا ينبنابرا

است كه كشورها دور  ينا ياستس يناكنون مهمتر: خاطرنشان كرد يستز يطمح كارشناس حوزه اين

دست را حفظ كنند و اجـازه   يينعمل كرده و حقابه پا المللي ينب ينو همه مطابق قوان ينندبنش يزم يك

تعهـد   يـد كشـور با  4 ينهمه ا. يفتدمنافع درازمدت منطقه به خطر ب يشترب يندهند به بهانه نفع شخص

  .بگذرند يمشترك از منافع شخص ينيمنافع سرزم يو پا مانند يمتعهد م يالملل ينب ينقوان بدهند به
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ـ / غرب استان تهران يها آب در شهرك يمترمكعب يليونم 40 يكسر ينتام از فرونشسـت   ينگران

  30/05/1398خبرگزاري ايلنا مورخ  - ها دشت

  

از فاضـالب در   يمنـد  اكنـون نـرخ بهـره    هم: غرب تهران گفت يها شهرها و شهرك يآبفا مديرعامل

 يـان هزار مشـترك تـا پا  15پوشش قراردادن  يردرصد است و با ز 11,5شركت  ينپوشش ا يرحوزه ز

  .يافتخواهد  يشدرصد افزا 20نرخ به  ينا 98ل سا

پساب  يدتول يتدر حال حاضر ظرف: باره گفت يندر ا "ياناكبر يمهد" يرو،از وزارت ن يلناا گزارش به

هـزار مترمكعـب در شـبانه     50غرب تهران حدود  يها شهرها و شهرك يپوشش آبفا يردر محدوده ز

 يـان پا ات يتظرف ينزمان ا ها به صورت هم و نصب انشعاب خانه يهاز تصف يبردار روز است كه با بهره

  .   يدروز خواهد رس هزار مترمكعب در شبانه 80سال به 

هـزار  20 يپساب آن بـه بـاال   يدتول يتظرف يار،فاضالب شهر خانه يهبا رفع نقص تصف يانگفته اكبر به

  .يدخواهد رس يهمترمكعب در ثان

روز  هـزار مترمكعـب فاضـالب را در شـبانه     40 يهن تصـف فاضـالب مـالرد امكـا    خانه يهتصف چنين هم

  .داراست

بـا اسـتفاده    يمدر تالش: پوشش، افزود يرز يتك شهرها تك يسند فاضالب برا يهضمن اشاره به ته او

در  يكـامل  يفتكل يينتع 1405سال  يبرا يمبتوان B.O.Tمتقابل و  يعب ي،جار ينانسفا هاي يتاز ظرف

  .  يمشركت داشته باش ينوشش اپ يرز يمورد فاضالب شهرها

 يـن اسـت، برنامـه ا   ينـي زم يـر غرب تهران كامال از منابع ز يآب شرب برا يناز آنجا كه تام: افزود او

  .شبكه فاضالب خواهد بود يدرصد 90 يشرفت، پ1405افق  يشركت برا

اضالب استان آب و ف ياقمار يها شركت يآب برا ينتام يطرح جامع مطالعات يهبا اشاره به ته اكبريان



147  

 خانـه  يهاز محل تصـف  ياو  يسطح يها از حقابه آب يمند شده است تا با بهره يزير برنامه: تهران گفت

 يـر ز دهكـه از شـمال و جنـوب محـدو     يرخـط الغـد   يـا و  يلقـان خط انتقال آب از ب ينچن ششم و هم

محـدوده را   ينا آب در يمترمكعب يليونم 40ساالنه  يكسر يمبتوان كنند يشركت عبور م ينپوششش ا

  .  يمبرطرف كن

غـرب تهـران بـه واسـطه رشـد روزافـزون       : غرب تهران گفـت  يها شهرها و شهرك يآبفا مديرعامل

ـ   يزير آب شرب است؛ برنامه يدارپا ينتام يازمندن يتجمع در آبرُفـت   يشده است استفاده از منـابع آب

امـا بـه علـت نبـود      يمكـت كنـ  حر يبه حداقل برسد و به سمت استفاده از منابع سطح ياردشت شهر

  .  محقق نشده است ياستفاده از منابع آب سطح ي،رسان خت و طرح مناسب آبيرساز

  

  به غرب تهران   يتجمع سرريز

 يهـا  مطلوب، ساخت مسكن يها در سمت غرب تهران، آب و هوا باغ يكاربر ييرتغ يلبه دل: افزود او

 يزمسكن در غرب تهـران شـاهد سـرر    هاي ياونتع يا توسعه يها طرح يروند صعود ينچن و هم يژهو

  .  يمسمت غرب تهران هست ينبه ا يتجمع

: در طول سال گذشته در منطقه غرب تهـران افـزود   يتهزار نفر جمع 85 يضمن اشاره به بارگذار او

به شركت آب و فاضـالب   يدر سمت غرب تهران، شوك بزرگ يهزار واحد مسكون10 فروش يشبا پ

  .  شود يوارد م ها يرساختو فراهم كردن ز آب ينمنظور تام به

حـدود   يجمعت يبه سمت غرب تهران و برنامه جامع بلند مدت برا يژهنگاه و يدبا: كرد يدتاك اكبريان

فـاز نخسـت    يانـداز  بـا راه : گفـت  يـان اكبر يمهـد .   يمداشته باش 1420سال  ينفر برا يليونم يمدو ن

  .  استان تهران افزوده خواهد شد يابع آبمن يتمترمكعب بر ظرف 7,5ششم  خانه يهتصف

شده است آب محدوده غـرب تهـران شـامل منـاطق      يزير طرح آب تهران برنامه يكمطالعات فاز  در
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  .  شود ينششم آب تهران تام خانه يهغرب تهران از تصف يها و شهرها و شهرك 22، 21

شهر  يزير برنامه يارائه شده در شوراو بنا بر گزارش  122سامانه  يها گزارش يبه گواه: ادامه داد او

 ينمـا را تـام   يترضـا  يـن امـا ا  يم،آب در سمت غرب تهران را داشـت  يداريپا ينامسال بهتر يار،شهر

آن  هروندانشـ  يآب بـرا  ينتر و طرح بلند مـدت تـام   نخواهد كرد و ما به دنبال ارائه خدمات مطلوب

  .  يممحدوده هست

  

  ها از فرونشست دشت نگراني

سرعت فرونشسـت  : افزود ياردر دشت شهر متري يسانت 2,5ضمن اشاره به فرونشست ساالنه  ناكبريا

نشـود، چـاه    يانـداز  و راه يـز است كه پس از حفر چاه اگر بالفاصـله تجه  يا محدوده به اندازه يندر ا

  .  نشست خواهد كرد

 230دارد كـه  شـركت وجـود    ينا يرپوششحلقه چاه در محدوده ز270در حال حاضر : گفت اكبريان

  .  فعال هستند يهبرثان يترل 35پنج تا  هاي يتحلفه آن با ظرف

پوشـش   يـر شهر را در غرب اسـتان تهـران ز   10غرب تهران  يها شهرها و شهرك يآبفا: است گفتني

باغسـتان،   يه،فردوسـ  يديـه، صفادشت، مالرد، صباشـهر، وح  يار،كه شامل شهرقدس، شهر دهد يقرار م

  .  تو باغستان اس يشهاند

هـزار   540و شـامل   دهـد  يپوشـش قـرار مـ    يررا ز يتهزار نفر جمع 700و  يليونم يكمحدوده  اين

  . شركت است ينمشترك ا
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  30/05/1398الف مورخ خبرگزاري  - در تهران ينزنگ خطر فرونشست زم

  

 يجلـو  توانـد  ينم ييتنها به يستز يطمح ينكهاستان تهران با اشاره به ا يستز يطاداره مح يفن نمعاو

در تهران از مرحله هشدار گذشـته و بـه مرحلـه     ينفرونشست زم: گفت يرد،مختلف را بگ هاي يدهپد

  .است يدهبحران رس

 يندرباره فرونشست زمـ  كرد، يصحبت م يوييبرنامه راد يكدر  يمهرداد كتال محسن يسنا،گزارش ا به

ـ  يبـردار  بر اثر بهره ينفرونشست زخم سرباز كرده زم: اظهار كرد نامناسـب   هـاي  يـت و فعال رويـه  يب

  .است ينزم يرو  انسان يو اجتماع ياقتصاد

 يدهپد يكدر تهران  ينفرونشست زم يدهپد: استان تهران در ادامه گفت يستز يطاداره مح يفن معاون

 ي،صـنعت  ي،اقتصـاد  هـاي  يـت درصـد از فعال  30كشـور و   يـت درصد از جمع 21است چرا كه  يهيبد

ـ   تهران و البرز متمركز شده يها در استان يو خدمات يكشاورز درصـد از منـابع    110از  يشانـد و از ب

  .شود يقابل برداشت در تهران استفاده م يها آب

 يدهشته و به مرحله بحران رسدر تهران از مرحله هشدار گذ ينفرونشست زم ينكها يانبا ب محسني كتال

تـا   توانـد  ياز منـابع مـ   ينهاستفاده به يو آموزش مردم درباره چگونگ بخشي يآگاه: كرد يحاست، تصر

  .را كاهش دهد يستيز يطو مخاطرات مح ها يدهپد ياديحد ز

 ي،وزارت جهـاد كشـاورز   يـرو، از جملـه وزارت ن  يمختلف يها دستگاه ينكهدر ادامه با اشاره به ا وي

 يطمحـ : مقصـر هسـتند، گفـت    ينفرونشسـت زمـ   يدهها در وقوع پد مجلس و دانشگاه يست،ز يطمح

 يسـالگ  50در آسـتانه   يـدواريم ام. يـرد را بگ ينـي چن يـن ا هاي يدهپد يجلو تواند ينم ييتنها به يستز

را  نقش خـود  يمتا بتوان يردما قرار گ يارالزم در اخت يزاتاعتبارات و تجه يرو،ن يست،ز يطمح ازمانس

  .يمكن يفاا يدرست به
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مترو اتفـاق   هاي يبر اثر حفار يداخل محدوده شهر يشترفرونشست ب يدهپد ينكها يانبا ب محسني كتال

ـ  فرونشست در منطقـه جنـوب و جنـوب   : گفت افتد، يم  ي،تهـران حـد فاصـل منـاطق مسـكون      يغرب

  .ستمختلف رخ داده ا يها پاكدشت و دشت ين،مانند ورام يرو مهاجرپذ يكشاورز

 يحفرونشسـت تصـر   يـده كاهش پد ياستان تهران با اشاره به راهكارها يستز يطاداره مح يفن معاون

امـا مـا در    كننـد  ياز هفت بار استفاده مـ  يششده ب يداز پساب و فاضالب تول يشرفتهپ يكشورها: كرد

مواجـه   بـي بع آمنـا  يدبا كمبود شد كه يدرحال كنيم يها استفاده مجدد م آب ينموارد محدود از ا يبرخ

  .يمهست

 يهـا  متاسفانه پـروژه : هر منطقه گفت يكو توان اكولوژ ينسرزم يشبر لزوم توجه به آما يدبا تأك وي

  .يستن يستيز يطمح يارهايمطابق با مع يا حوضه ينو انتقال آب ب يبزرگ از جمله سدساز

 يسـت و ز يمهندسـ  اسي،شن ينمخاطرات زم يكل دفتر بررس يرمد - يبرنامه رضا شهباز ينادامه ا در

از  يعينشست محدوده وس: اظهار كرد ينفرونشست زم يدهاز پد يونسكو يفبا اشاره به تعر -يطيمح

  .شود يمختلف با عنوان فرونشست شناخته م يلمحور قائم به دال يكدر امتداد  ينسطح زم

فرونشسـت   ينكـه با اشاره به ا محيطي يستو ز يمهندس شناسي، ينمخاطرات زم يكل دفتر بررس مدير

آغاز شـد و امـروز    يفرنيادر جنوب كال يشسال پ 80از حدود  يدهپد ينا: گفت يست،ن يديجد يدهپد

  .شود يمحسوب م يمدرن و تكنولوژ يايدن يامدهاياز پ يكيبه عنوان 

 يهـا  متاسـفانه دشـت  : كـرد  يحشده است، تصر يشدوبار پا يراننرخ فرونشست در ا ينكها يانبا ب وي

 يدهها با پد عدم سكونت در آن يلدر جنوب سمنان به دل يمركز يركو يها به جز دشت مختلف كشور

  .فرونشست مواجه هستند

 شـود،  ياسـتفاده مـ   يدرصد از منابع آب در استان تهران در بخش شـهر  50 ينكهبا اشاره به ا شهبازي

و  شود يو مصرف م معادل سه رودخانه پر آب كرج وارد تهران يهمتر مكعب آب در ثان 30: اظهاركرد
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  .شود يسبز و توسعه شهر تهران برداشت م يفضا يتهران برا يها از آب چاه يزان،م يناز ا يشترب

 يعـي برهم خوردن چرخه طب يطيمح يستو ز يمهندس شناسي، ينمخاطرات زم يكل دفتر بررس مدير

 يتهبود وضـع موجب ب يعيبازگشت به چرخه طب: كرد و گفت يها معرف عمده فرونشست يلآب را دل

  .وجود ندارد يكار ينتهران امكان چن يداما در حال حاضر با توجه به توسعه شد شود يم

مناطق كشـور از جملـه تهـران، كـرج،      ينتر در خشك يرانا يتجمع يشترينب: گفت ياندر پا شهبازي

  .است يمسئله اساس يك يناند و ا متمركز شده يزاصفهان، مشهد و تبر

  


