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/ دجلـه و فـرات   يرو يـه گسـترده ترك   يسدسـاز  | 3ــ   يالبس يريتنقش سدها در مد يزگردم

خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     -مكمل هم هستند نه در مقابـل هـم    اي يرسازهو غ يا سازه يريتمد

01/06/1398  

  

مهـار و   يبـرا  يا امـا عضـو سـازه    يمداشـته باشـ   يليسامانه هشدار سـ  يككه مثال  ييمبگو توانيم نمي

 يبـرا  يگـري راهكـار د  يچو ه يمدار يازن يا عضو سازه يكبلكه حتما  يم؛نداشته باش يالبس يريتمد

  .يمندار يالبس يريتدر مهار و مد يا عضو سازه يك يگزينيجا

 يخدر تـار  يـر نظ كم هايي يالب، س98سال  هاي يالبس يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ابعـاد   يمنظور بررسـ  به يزگردم يننخست. گذاشتند يجا ز خود بها ياريبس يها بودند كه خسارات يرانا

 الـب برگـزار شـد كـه مط    يمتسـن  يدر خبرگـزار  "يالبسـ  يزگـرد م"با عنوان  ها يالبس ينگوناگون ا

  .مخاطبان شد يمتقد يلممختلف در قالب متن و ف يها در بخش يزگرد،م ينشده در ا مطرح

 "يديسـع  يرضـا عل"كـه بـا حضـور     " يالبس يريتر مدنقش سدها د"با عنوان  يزگردم يندوم اكنون

كارشـناس   "يتحامـد انسـان   يمـا ن"و  يـران ا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يو پژوهش يمعاون فن

 يمتقد يلممختلف در قالب متن و ف يها برگزار شده، در بخش يمتسن يمنابع آب در خبرگزار يريتمد

  .خواهد شد طبانمخا

 * * * * * * * * * * * ** *  

  

خـاطر سـدها    كـه بـه   هايي يالبس"با عنوان  " يالبس يريتنقش سدها در مد" يزگردنخست م بخش

 يبخـش، مطـالب   يـن در ا. منتشـر شـد   " يمنشان داد سد كم دار 98 ينواقعه فرورد/ حس نشدند يحت

 يالبسـ  يدرصـد 70 يلتعـد "، "كنـد  يم يجادا يالبس ياندر جر يرحالت، تأخ ينسد در بدتر"چون 
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، "يمو بر اساس اصـول در خصـوص سـدها بحـث كنـ      يمنطق يدبا"، "توسط سد گتوند 98 نيفرورد

وابسـته   يارخوزستان بس يآب ياراض"، "يمحس نكرد يبزرگ را حت هاي يالبخاطر وجود سدها س به"

نقـش مـؤثر    تـوان  ينمـ "، "ندارد يبياز سد هم نقش تخر يبردار نوع بهره ينبدتر"، "به سدها هستند

، "وابسته به سـدها اسـت   يادن يدرصد كشاورز40"، "گرفت يدهكارون را ناد يرو يا يرهزنج يسدها

 يـم كارون، دز و كرخه دار يها در حوضه"و  "دهند يما قرار م ياراخت برق را در ينتر ارزان ها يآب برق"

  .عنوان شد "كنيم يم يادر يمآب را تقد

* * * * * * * * * * * * * *  

  

 ييرپـذيري آثـار تغ  توانـد  يوجود سد م"با عنوان  " يالبس يريتا در مدنقش سده" يزگرددوم م بخش

 يبخـش مطـالب   يـن در ا. منتشر شد "مغالطه است يكمقصر دانستن سدها / را به صفر برساند يعتطب

 يالبمهـار سـ  "، "سـد باشـد   يـك سـاخت   يفرعـ  يا يجزو اهداف اصل تواند يم يالبمهار س"چون 

 يليـون م600 يخال يتارزش وجود ظرف"، "سد باشد يكساخت  يفرع يا يتواند جزو اهداف اصل يم

، "يد؟سـنج  تـوان  يمـ  ياريكرخه را با چه مع يبحران يطكمك به شرا يبرا يمرهدر مخزن س يمترمكعب

سد و مخزن بـزرگ  "، "آشنا شوند يفابتدا با تعار يما در ساخت سد افراط كرده گويند يكه م يكسان"

بحث كـه سـدها    ينا"، "به صفر مطلق برساند يرا كاهش دهد و حت يعتطب ييرپذيريتواند آثار تغ يم

مغالطـه اسـت كـه لـزوم      يك ينا"، "يستن ياصالً بحث درست برند يم يرا رو به نابود يستز يطمح

 زسـتان در خو"و  "يـريم بگ يـده اشـتباه، ناد  يزير خاطر تقابل برنامه ابزار، به يكعنوان  وجود سد را به

  .عنوان شد "يمندار يستز يطو مح يشاورزك ينرقابت ب وجه يچه به

* * * * * * * * * * * * * *  

  .در ادامه آمده است "ها يالبس يريتنقش سدها در مد" يزگردسوم م بخش
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  يمكرده ا يطتفر ياافراط  يدر سدساز گوييم يكه م كنيم يم يسهخودمان را با كجا مقا يمبدان يدبا* 

 ياربسـ " ينكـه ا يـان با ب يرانا يرويكت توسعه منابع آب و نشر يو پژوهش يمعاون فن يدي،سع عليرضا

 باره يننكته را در ا 3 - 2ابتدا  يدبا: ، گفت"يطتفر يا يمكن يافراط م ياست كه در سدساز يبحث داغ

كـه   كنيم يم يسهو كجا خودمان را مقا يبا ك يمما دار ينكهاول ا يم؛تا به جواب برس يماز خودمان بپرس

 يـك  يـاييم در حال توسعه؟ بعد ب يبا كشورها يا يافتهتوسعه  يبا كشورها يط؟تفر ايافراط  ييمگو يم

با آن خط كش خودمان را  كنيم، يم يسهكه با هر كدام از كشورها كه خودمان را مقا يمخط كش بگذار

  .يمبسنج

  

  هزار سد ساخت 70از  يشب 2000تا سال  يكاامر* 

ساخته شـده و در كشـور    يكاهزار سد در كشور امر 70 از يشب 2000به طور مثال تا سال : افزود وي

كشور بعد از جنـگ   ينبزرگ شروع شد؛ ا يو سدها يآب برق هاي يروگاهساخت ن 1890سوئد از سال 

سـال اعتراضـات    يـن كـه در ا  يدرس 1950شدت ساخت سدها را سرعت داد تا به سال  دوم به يجهان

 يخـود را از انـرژ   يـدي تول يدرصـد انـرژ   60دود حـ  ينكهآغاز شد؛ دولت سوئد با توجه به ا ميمرد

نكـرد و بـه مـوازات آن     يبه اعتراضـات توجـه چنـدان    1977 يا 1974كند، تا سال  يم ينتأم يآب برق

 يندانست منفعت كشور و ملتش ا يرا ادامه داد؛ چرا كه م يآب برق هاي يروگاهها و احداث ن يسدساز

  .خته شودسدها سا ينباشد و ا يآب برق ياست كه انرژ

  

  را ساخت و سپس به اعتراضات توجه نشان داد يازشمورد ن يدولت سوئد ابتدا سدها* 

كه  يو در حال يدرس 1977 يا 1974دولت سوئد مدارا كرد تا به سال  ينرواز ا: خاطرنشان كرد سعيدي

 يستز اثرات" ينكشور با عناو ينرا در مجلس ا يكشور ادامه داشت، دو طرح مل يندر ا ها يسدساز
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نشـد كـه    يـن دو طرح ا ينا يبند كردند و جمع يفتعر "سدها يآب منافع برق"و  "ساخت سد يطيمح

درصـد را بـه    30نشده بـود،   يبردار كه تا آن زمان بهره ييها سد نسازند، بلكه آمدند از رودخانه يگرد

آن  يرو يلانسها اعالم شد كه هرچه پت يآب اختصاص دادند و به سازندگان برق يستز يطحافظان مح

نـه   يسدسـاز  يعنـي ؛ يـد كن يابي يلنقاط دوباره پتانس يهو در بق يدحذف كن يديدها د بخش از رودخانه

  .كرد يداتنها حذف و متوقف نشد بلكه كماكان ادامه پ

 يبـا كشـورش تقر  يازمورد ن هاي يمباحث رفت كه سدساز ينسراغ ا يدولت سوئد زمان: ادامه داد وي

  .را ساخته بود يازشمورد ن يدرصد سدها 80 تمام شده بود و حدود

  

 يمترمكعبـ  يليـارد م 50مخـزن   يـك مترمكعب در سال،  يلياردم 20با آورد  يرودخانه ا يرو يهترك* 

  ساخته است

دجله  يرو يهترك: اشاره كرد و گفت يهدرحال توسعه به كشور ترك يكشورها يتوضع يحدر تشر سعيدي

 يليـارد م 50سـاخته كـه حجـم مخـزن آن      يسـد آتـاتورك   يـه كسد اسـت؛ تر  22و فرات در حال ساخت 

  .مترمكعب است يلياردم 20آن ساخته شده،  يسد رو ينكه ا يا مترمكعب است اما آورد رودخانه

چون آورد رودخانه ما فالن مقدار است پس حجم مخازن ما هم  گويند ياز مسئوالن ما م يبرخ: افزود وي

اگر خـط كـش را درسـت     يست؛ما چ يارآن خط كش و مع ينيمبب يدما با كه يفالن مقدار باشد، درحال يدبا

  .يستن يازن يا تهس يبه سدساز يازكه ن شويم يوقت متوجه م آن يم،كن يريو درست اندازه گ يمبساز

  

 يدهبـه اتمـام رسـ    يشـان كه ساخت سدها يافتهتوسعه  يبا كشورها يرانا يسدساز يتوضع يسهمقا* 

  يستدرست ن

مسـئله را   يـن تـوان ا  ينم: كرد يحتصر يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يوهشو پژ يفن معاون
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اتمـام   بـه  يپـس دوران سدسـاز   كننـد  ينم يسدساز يگرد يافتهتوسعه  يعنوان كرد كه چون كشورها

داشـتند سـد    يـاز و آنها هر چه ن يدهرس يانبه پا يافتهتوسعه  يچرا كه ساخت سد در كشورها يده؛رس

  .يستن يسهمقا يبرا يدرست ياسمق ينساخته اند و ا

 يها يرا كشاند و بعد از آنكه سدساز يموضوع سدساز يالديم 80و  70سوئد تا دهه : ادامه داد وي

كـه   گـذاريم  يمـ  هـايي  يستيز يطمح يچند رودخانه را برا ينگفت حاال ا يدبه اتمام رس يازشمورد ن

  .كنند يرا دارند مطرح م يدرست يها حرف

  

  مكمل هم هستند نه در مقابل هم اي يرسازهو غ يا ازهس يريتمد* 

دو بحـث متفـاوت بـوده امـا مقابـل و       اي يرسـازه غ يريتو مد يا سازه يريتمد" ينكها يانبا ب سعيدي

انجـام   يا سـازه  يريتكـه مـد   كنـيم  يصـحبت مـ   يـن راجع به ا يمدار يوقت: ، گفت"يستمتضاد هم ن

مـا   يعني اي، يرسازهو عناصر غ يم؛جلو ببر يا عنصر سازه كيتوسعه را با  خواهيم يما م يعني شود، يم

 خـواهيم  يجـنس مـ   يناز ا ييهشدار و كارها ياافزار  و با نرم يمانجام ده خواهيم ينم يساخت و ساز

  .يمكن يريترا مد يطشرا

 يليسامانه هشدار سـ  يككه مثال  ييمبگو توانيم يدو كامال مكمل هم هستند و اصال نم ينا: افزود وي

 يريتمهـار و مـد   يبـرا  يا خواهد آمد اما عضو سازه يليس 98ماه  يندر فرورد ييمو بگو يمداشته باش

 يگزينيجـا  رايب يگريراهكار د يچو ه يمدار يازن يا عضو سازه يكبلكه حتما  يم؛نداشته باش يالبس

  .يمندار يالبس يريتدر مهار و مد يا عضو سازه يك

  

  يمتنها سراغ راهكار مكمل برو توانستيم ياالن م يمدرا ساخته بو يماناگر تمام سدها* 

اگـر عوامـل    يعنـي : كـرد  يحتصـر  يـران ا يـروي شـركت توسـعه منـابع آب و ن    يو پژوهش يفن معاون
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و  يا سـازه  يريتو مـد  يـم دار يـاز ن يا عنصـر سـازه   يـك حتمـا بـه وجـود     يم،داشته باشـ  اي يرسازهغ

را متوقـف كـرد و تنهـا     يكيشود  يند و اصال نمبلكه مكمل هم هست يستند،هم ن يبه جا اي يرسازهغ

  .توجه قرار داد موردرا  يكي

تنهـا   يمتوانست ياالن م يم،را ساخته بود يمداشت يازكه ن ييكه تمام سدها يطيالبته در شرا: ادامه داد وي

  .يممكمل برو يسراغ راهكارها
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  02/06/1398خ الف مور گراريخبر -امسال  هاي يبا بارندگ يهاروم ياچهحال خوب در

  

: گفـت  يـه، اروم ياچـه در يهـا  يشپـا  يجبا اشاره به نتـا  يرانا ييكل سنجش از دور سازمان فضا مدير

موجـب   يبهشـت و ارد ينفـرورد  يها ماه يها بارش دهد ينشان م ياچهدر ينشده از ا يهته ينمودارها

 يهـا  شود و سـطح آب آن نسـبت بـه سـال     يجادا ياچهدر ينا يبرا يا كننده يدوارام يتشده كه وضع

  .يابد يشافزا گذشته

  
بـه   يرانا ييدر اداره كل سنجش از دور سازمان فضا: افزود  يسنا،وگو با ا منصورپور، در گفت مصطفي

  .كنيم يم يشرا پا يهاروم ياچهدر يتعكشور از جمله وض يمنابع آب يصورت هفتگ

 يجنتـا : اظهـار كـرد   يمـاه سـال جـار    يبهشـت و ارد ينفـراوان در فـرود   يهـا  با اشاره به بـارش  وي

 يبهشـت و ارد ينفـرورد  يها در ماه ها يبارندگ يباال يزانكه با توجه به م دهد يما نشان م هاي يابيارز

  .باالتر آمده است ياربس ياچهطح آب درخوب بوده و س يهاروم ياچهآب در يتوضع ي،سال جار

كـه معمـوال    "سـهند " يها مانند رشته كوه ييها عالوه بر ان با آب شدن برف كوه: ادامه داد منصورپور

رو  يـن گـذار اسـت از ا   يرتـاث  ياچـه در ينسطح آب ا يشدر افزا دهد يدر اواخر بهار و تابستان رخ م

  .ه فصل بهار كمتر نشده استدر فصل تابستان نسبت ب يهاروم ياچهسطح آب در
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از نظـر   يامسـال تفـاوت قابـل تـوجه     ينكهبر ا يدبا تاك يرانا ييكل سنجش از دور سازمان فضا مدير

: شـد  يادآوركننده است،  يدوارام يآن در سال جار يتمشاهده نشده و وضع يهاروم ياچهسطح آب در

بـه   بتنسـ  يهاروم ياجهدر يتكه وضع دهد ينشان م يزمنطقه ن ينانجام شده از ا يدانيگزارش م يجنتا

  .دارد يشگذشته متفاوت شده و سطح آب آن افزا يها سال

  

  
  مربع يلومترك 3574 يهاروم ياچهدر يآب مساحت

  

 يـن كه ا دهد ينشان م يدر سال جار ياچهدر ينسطح آب ا يزانشده از م يهته ينمودارها ي،گفته و به

 يـز منطقه رخ دهد، امسـال ن  ينكه در هر سال در ا يمالنر يها دارد و اگر بارش يخوب يتمنطقه وضع

  .تعبور كرده اس يبحران يتاز وضع يهاروم ياچهادعا كرد كه در توان يادامه داشته باشد م
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  يسال جار يرماهدر ت يهاروم ياچهسطح آب در وضعيت

  

امل قرار شروع به خشك شدن كرد و امروزه در خطر خشك شدن ك 80از اواسط دهه  يهاروم درياچه

درصد مساحت  50تا  25 ياچهدر ينا 2015كه در سال  دهد ينشان م يا ماهواره يرتصاو يبررس. دارد

ذكـر شـده اسـت كـه از جملـه       ياچهخشك شدن در يبرا ياريبس يلدال. خود را از دست داده است
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 يـز ضـه آبر از منـابع آب حو  رويـه  ياستفاده ب ياچه،در ياحداث بزرگراه بر رو ي،وان به خشكسالت يم

 يهـا  حوضـه  يهـا  رودخانـه  يو احداث سد بـر رو  يراخ يها بارش كم برف و باران در سال ياچه،در

  .اشاره كرد ياچهدر ينا يزآبر

متر اعالم شد كه نسبت بـه   1270٫04 يهاروم ياچهتراز آب در يدي،خورش 1394هفته از آبان  يناول در

  .داد يكاهش نشان م يمترسانت 40 خورشيدي، 1393آبان سال 

) ينفـرورد  3تا ( 98سال  يندر هفته نخست فرورد يهاروم ياچهمساحت در ير،اخ هاي يبارندگ يپ در

 يـن مـاه ا  ينفـرورد  3 يخاست و در تار يافته يشدرصد افزا 40نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 

  .است يدهمربع رس يلومترك 2890وسعت به 

مربع و  يلومترك 5565با مساحت  1377مرداد سال  27 يشادوره پ ينثبت شده در ا يختار ينتر آب پر

مربـع بـوده    يلومترك 641با وسعت  1394مهرماه سال  19مربوط به  ياچهدر ينا يمساحت آب ينكمتر

  . است

  .خوب است يبهار يبه بركت بارش ها يهاروم ياچهحال در حاال
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 - در كشـور اجـرا شـده اسـت     ييزدارهزار پروژه آبخ 18 يزداري؛با استاد آبخ يليتفص يگفتگو

  02/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

معـادل   يعني( ردمترمكعبيليام 100از  يشاستحصال ب يزداريبا آبخ ينكهبر ا يدضمن تأك يفيشر فرود

از  ياريشكسـت بسـ   يطبـق اعـالم بانـك جهـان    : امكان دارد، خاطرنشـان كـرد   ) كشور يمصرف فعل

  .اتفاق افتاده است يزداريعدم توجه به آبخ يامدپ ياييآس يدر كشورها ياقتصاد هاي طرح

  

  بخش سوم - »يزداريمعجزه آبخ«پرونده  يژه؛و هاي يكارگروه بررس يم،تسن خبرگزاري

 ياسـت بـا خـودرو    يـل كـه عصـر روز تعط   يبـا وجـود   شناسد؛ ينم يرتعطيلو غ يلروز تعط | اشاره

 يقـات سـال تحق  30كه حـدود   ييجا. جاده مخصوص كرج 10 يلومتربه ك شويم يروانه م اش يشخص

 يآب و خـاك كشـور بـه خـوب     هـاي -يو توانمنـد  هـا  يتانجام داده است و ظرف يزداريمختلف آبخ

 »يفيفرود شـر «در پژوهشكده مهمان دكتر . كشور يزداريحفاظت خاك و آبخ كدههشپژو: شناسد -يم

 يتمسـئول  ينمهمتـر . يمهسـت  يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم يئتاستاد تمام و عضو ه

كـه   يفيدكتر شـر . بوده است »ها مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل يزداريمعاونت آبخ« يشانا يياجرا

 يدانشـگاه  هـاي  است، خود را محدود بـه پـژوهش   يزداريآبخ ينهدر زم ياديز تكتب و مقاال يدارا

تهـران بـه نـام     يـك نزد اي  را در منطقه يزداريآبخ ينهخود در زم يعلم ينكرده و حاصل دستاوردها

گفتگو بـه   يندر ا يو. است يختهو كارشناسان را برانگ ينمسئول ينساخته؛ كه تحس ياتيعمل »يجورد«

  :عبارت است از كند يبدان اشاره م يشانكه ا يخالصه مطالب كند؛ -ياشاره م سيسانكات مهم و ا

  .يزشده در آبخ ينبر حسب اهداف مع يزحوزه آبخ يريتعبارت است از مد آبخيزداري

منـابع   يـه هماهنـگ كل  يريتمـد  يكپارچـه  يـزي ر  برنامـه  يبرا  يرفت و برگشت يندفرا يك آبخيزداري
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رساندن بـه منـابع    يبمحصوالت و خدمات بدون آس يدتول سازي ينهبه به منظور يزآبخ يكموجود در 

  .باشد يم) آب و خاك ( يهپا

 يتوسعه اقتصـاد  يعلت شكست طرحها كند -يخود رسماً اعتراف م ياتاز نشر يكيدر  يجهان بانك

  .بوده است يزداريعدم توجه به آبخ يائيآس يدركشورها

بـه كـاهش    تـوان  -يآثـار مـ   يندر كشور دارد از جمله ا يعددو مت يادز ياربس يدآثار و فوا آبخيزداري

و رطوبت خاك،  يزيحاصلخ يشافزا يرزمين،ز هاي -سفره يهاستحصال آب، تغذ ي،نزوالت جو يرتبخ

  .اشاره كرد يرهو غ يالبكنترل س يرزميني،ز هاي-آب يمحصول، كاهش شور يشافزا

 يليـارد م 100از  يشساالنه  ب توان يم ياهيپوشش گ يتو تقو يشو كنترل فرسا يزداريآبخ ياتعمل با

  .را كنترل و حفظ كرد يمتر مكعب از نزوالت جو

در شكل به صـورت مشـاركت جوامـع     يزداريبود كه آبخ يندر كشور ا يزداريآبخ يتعوامل موفق از

مدنظر واقع شد و از  يمردم و جوامع محل يشتو خواست و مع يازكه ن يشكل گرفت، به طور يمحل

  .استفاده شد يزداريآبخ يبرا يجوامع محل يتظرف توان و

 يـر و غ يـر دسـت و پـا گ   هـاي -يچيـدگي و پ يو به دور از بروكراس يجيو حركت بس يجهاد فرهنگ

  .در دهه هفتاد بود يزداريآبخ يقاتتوف يعامل اصل يزداريآبخ هاي-ضرور و مهلك در انجام طرح

كند و ضـرورت دارد   يم يخود را سپر ياتدوران ح ترين-در حال حاضر سخت يزداريآبخ متاسفانه

  .است يرفردا د. يردبخش صورت گ يناز ا يتحما يبرا يستهشا يامروز اقدام ينكه هم

  :يددر ادامه دنبال كن يفيبا دكتر فرود شر يليتفص ياول گفتگو بخش

  

 يـف تعر ييـد اسوال بفرم ينبه عنوان اول يم؛ممنون و سپاسگزار يليخ تان -يراييدكتر از پذ يآقا: تسنيم

  يست؟چ يزداريشما از آبخ
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 يكـي . دو وجـه دارد  يـز آبخ يـف كرد؛ تعر يفرا تعر يزآبخ يدابتدا با يزداريآبخ يفتعر يبرا: شريفي

در وجـه اول  . آن اسـت  يكـاركرد  يـاي وجه پو يگريآن ود يدرولوژيكه يزيوگرافيكف يستايوجه ا

مـواد   وران وارد بر آن را به همراه رسـوبات  از با يكه تمام رواناب ناش اي -عبارت است از پهنه يزآبخ

 يريكـو  يها چاله ياو  دريا ياچه،تاالب در آب انباشت اعم از  يك ياآبراهه  يكمحلول در آن رواناب، 

 يـوفيزيكي و ب ياقتصـاد  ياجتماع يكپارچهو   ياپو يستماكوس يك يزدر وجه دوم آبخ. كنند يم يافتدر

 يو مرتعـ  يو جنگل يمناطق كشاورز ي،و شهر يريو عشا يائاست كه بالقوه مشتمل بر جوامع روست

و  يخدمات  ي،صنعت يمحدوده ها يمنابع آب و حت يانوحش و آبز ياتح هاي-يستگاهز  ي،و تفرجگاه

  .باشد يم يارتباط يساتتأس

 يـزداري آبخ و عـام،   يطبسـ  يفتعر يكاست؛ در  يمتعدد يفتعار يدارا يزن يزدارياساس آبخ ينا بر

بر  يشينپ يها در دهه يلدل ينبه هم. است يزشده در آبخ ينبر حسب اهداف مع يزوزه آبخح يريتمد

 يريتو گاه بـه مـد   يمل ياراض يريتبه مد يگاه يزداريآبخ  ي،غالب اراض يحسب مساحت و كاربر

است كه امـروزه بـا توجـه     يدر حال ينا. شده است يرمنابع آب تعب يريتبه مد ياو  يكشاورز اراضي

اصـول   يـدترين حـوزه و بـر اسـاس جد    يـك انسـان در   هاي-دخالت يچيدگيو پ ها-يكاربر به تعدد

 ينچنـ  يـن ا يزداريآبخ يامروز يدر معنا. ارائه شده است تري-كامل يفتعار يزدارياز آبخ  يريت،مد

ــرا   Iterative يرفــت و برگشــت ينــدفرا يــك يــزداريآبخ: انــد -تــهگف   يكپارچــه يــزيبرنامــه ر يب

Integrated  يـد تول يسـاز  ينـه بـه منظـور به   يـز آبخ يـك منابع موجود در  يههماهنگ كل يريتمدو 

  .آب و خاك است  يعني يهرساندن به منابع پا يبمحصوالت و خدمات بدون آس

  

  يست؟در كشور چ يزداريآبخ ياتانجام عمل يدو آثار فوا يزداريآبخ يفلسفه وجود: تسنيم

 يـزداري آبخ يـات در كشور دارد؛ بـا انجـام عمل   يو متعدد يادز ياربس يدآثار و فوا يزداريآبخ: شريفي



16  

 هـاي -آب يدر كـاهش شـور   يـزداري و آبخ يابـد  يمـ  ها افزايش-ها، قنوات و چاه -آب چشمه يزانم

و  يزيحاصلخ يشسبب افزا يزداريآبخ ياتعمل. دارد ييبسزا يرخاك تأث يشو كاهش فرسا يرزمينيز

 يـات با انجام عمل. را به دنبال خواهد شد يكشاورزمحصوالت  يشافزا يجهخاك شده و در نت رطوبت

. كـرد  يريمترمكعب رسوب به مخازن سـدها جلـوگ   يليونم 250 يانهاز ورود سال توان -يم يزداريآبخ

و  دهـد  -يو مزارع را كاهش م يانهار كشاورز ياري،آب هاي -به شبكه يرسوب ورود يزانم يزداريآبخ

و كنتـرل   يزداريآبخ ياتبا عمل. كرد يشگيريپ يروبيزاف الگ يها ينهاز صرف هز توان -يم يجهدر نت

را  يمتر مكعب از نزوالت جـو  يلياردم 100از  يشساالنه  ب توان يم ياهيپوشش گ يتو تقو يشفرسا

 يزداريآبخ اي -فلسفه ينبا چن. كرد يريآب جلوگ يهرو  يب يركنترل و حفظ كرد و از هدر رفت و تبخ

ـ  ي،و پـس از انقـالب اسـالم    يافتو توسعه  يدددر كشور مورد اقبال واقع گر پـروژه   18000از  يشب

بـه توسـعه    يازبا توجه به  ن يزالبته در حال حاضر ن. اجرا شد يآباد 3000در سطح حدود  يزداريآبخ

. وجـود دارد  ياريزدآبخ هاي-يتضرورت توسعه فعال يت،و رشد روزافزون جمع يعو صنا يكشاورز

ضـامن   توانـد  -يم ينمسئول هاي-يتوحما يكت مردم و بهره برداران محلمنظور تداوم مشار ينا يبرا

  .باشد يزدارياستمرار آثار و بركات آبخ

  

 يشو آمـا  يسـت ز يطمثـل حفاظـت از محـ    يميو مفـاه  يزداريآبخ يانم يتفاوت يادكتر آ يآقا: تسنيم

  وجود دارد؟ ينسرزم

چـون   يمقـوالت  يفدر رد يزداريبخآ يطي،مح يستو ز يو اجتماع ياقتصاد يتبه لحاظ اهم: شريفي

ـ  يتفاوت كه جنبه ها ينبا ا. گيرد -يقرار م يستز يطو حفاظت مح ينسرزم يشآما  يو عملـ  ياجرائ

ـ   يزداريآبخ يگرد يريبه تعب. از موارد مورد اشاره است يشترب يارآن بس  شو رو يدستور العمـل اجرائ

 يـت اهم. اسـت  يـره و غ يمشاركت مردمـ  ي،ور -بهره يشافزا يدار،چون توسعه پا يميكردن مفاه يادهپ
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خـود   ياتاز نشـر  يكـي در  يدر جهان امروز آن چنان شناخته شده است كه بانـك جهـان   يزداريآبخ

عـدم توجـه بـه     يائي،آس يدر كشورها يتوسعه اقتصاد يعلت شكست طرحها كند -يرسماً اعتراف م

 يامـدهاي و محققـان نسـبت بـه پ    كارشناسـان  يـر اخ هاي-در سال ينافزون بر ا. بوده است يزداريآبخ

 ينا. داده اند ياديز يهشدارها يستز  يطبر مح رويه يو ب يركارشناسيگاه غ هاي-ينامطلوب سدساز

 ينـي گز قـرار دادن النـه   يرو تحت تاث يتيجمع ييها و به تبع آن جابجا كارشناسان، خشك شدن تاالب

 يـدگاه د يناثرات ا ينها را از بارزتر هرودخان يهحاش هاي يستماكوس يبخاك و تخر يشپرندگان، فرسا

  .دانند يم يافراط

  

 ييـد بفرما يحبـاره توضـ   يـن در كشور استحصـال آب اسـت در ا   يزداريمهم آبخ يداز فوا يكي: تسنيم

  باشد؟ يرگذارتأث تواند-يم يزانمنابع آب چگونه و به چه م يشو افزا يندر تأم يزداريآبخ ياتعمل

و  يـزداري آبخ يـق از طر يـد متر مكعب آب جد يلياردم 100از  يشب دهد- يها نشان م يبررس: شريفي

ازهـدررفت آب در   يريو جلـوگ  يـر بـا كـاهش تبخ   يـژه بـه و  يو كنترل نزوالت آسـمان  يدار آبخوان

اسـت كـه    يمعنـ  ينبـد  ينا. كشور افزوده شود يرزمينيو ز يبه منابع آب سطح تواند -يم ها -يترسال

نـه   توان -يم يعيو منابع طب يدر بخش كشاورز يلياقدامات تكم با يزن يفعل يدر سطح تكنولوژ يحت

 يدجد يدتن تول يليونم 70حداقل   يزاننمود،  بلكه ساالنه به م يدارترو اشتعال موجود را پا يدتنها تول

ـ    يدر حال ينا. كرد يجادا يو درآمد در بخش كشاورز يو معادل اشتغال فعل  1400افـق   ااسـت كـه ت

كشـور   يآب يتبه ظرف تواند -ياحداث سدها م يقاز طر يدمتر مكعب آب جد يارديلم 10حداكثر فقط 

  .افزوده شود

 يليـارد م 400بارش ساالنه، حدود  يزاننكته از نظر دور نگه داشته شود در حال حاضر م ينا يدنبا البته

 نيـ از ا. اسـت  يترسـال  يطمتر مكعـب در شـرا   يلياردم 1034از  يشمتوسط و ب يطمتر مكعب در شرا
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 يـر متـر مكعـب آب تبخ   يليـارد م 270 يعنـي درصـد آن   70متوسـط   يطنزوالت ساالنه، در شـرا  يزانم

 يـد متر مكعـب آب تجد  يلياردم 120 يعني يماندهباق يزانو م رود-يو در بخش عرضه هدر م شود -يم

 يدر كـل كشـور مـ    يكنواخـت  يعو با فرض توز يردبالقوه قرار گ يرچنانچه در معرض تبخ يزشونده ن

 تبخيـر فرصت  ياساس چنان كه نزوالت جو ينبا ا. واند ظرف كمتر از دوهفته مجدداً به جو برگرددت

 يممسـتق  يرو به دور از تبخ يرزمينو در ز يخداداد هاي -توان در آبخوان يو هدر رفت نداشته باشد م

مناسـب   يگاهجا يبا برقرار. است مورد استفاده قرار داده شود يازكه مورد ن يشده و در زمان ينگهدار

توسـعه   يالزم بـرا  اراتو در نظـر گـرفتن اعتبـ    يعـي منـابع طب  ياءو اح يدار آبخوان يزداري،آبخ يبرا

از آن مثل  يناش هاي -از خسارت يريو جلوگ يدرولوژيكيتوان عالوه بر تعادل ه يآن م هاي -يتفعال

  .يافتمهم دست  ينبه ا يالب،س

  

هـا و مراتـع و   -سـازمان جنگـل   يريتكشور تحت مد هاي-از عرصه يزاندر حال حاضر چه م: تسنيم

  قرار دارد؟ آبخيزداري

نفر بهره بردار كشـاورز،   يليونم 4.33هكتار با  يليونم 13.5به مساحت   يكشاورز يكل اراض: شريفي

واحـد آن   يليـون م 83كه  يواحد دام يليونم 124نفر  بهره بردار دامدار با  يليونم  1.65كل مراتع  با  

 12.1 يـزان م يـن از ا ههكتار كـ  ميليون 14ها با مساحت -وابسته به مراتع هستند و كل جنگل  ماًيمستق

 يليـون م 5.3و  ينهزار خـانوار جنگـل نشـ   78هكتار شمال با  يليونم 2.9هكتار خارج شمال و  يليونم

 يماگر بخـواه . قرار دارند يوزارت جهاد كشاورز يزداريآبخ يريتموجود در آن تحت مد يواحد دام

 يـزداري آبخ ينهدر زم كشور ها و مراتع و آبخيزداري-و سازمان جنگل يبه سهم وزارت جهاد كشاورز

ضـوابط و   يـه ته يـزداري، آبخ هـاي -طـرح  يـه سـهم بطـور خالصـه عبارتسـت از ته     يـن ا يماشاره كنـ 

درحفـظ   يشاننقش مثبت ا يشجهت افزا يمردم يحفاظت آب وخاك، جلب مشاركتها ياستانداردها
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منابع خـاك،   يبر رو يعمران يطرحها يبيآثار تخر يلتقل يدولت هاي،-دستگاه ي، هماهنگآب و خاك

  .يزآبخ يحوزه ها يدر خشكسال يلو تعد يلاز س يشگيريحفاظت خاك و پ يپروژه ها يو اجرا

  

  شد؟ يتمقوله مهم عنا ينبه ا يپس از انقالب اسالم ياآ يزداريآبخ يتبا توجه به اهم: تسنيم

معاونـت در   يدارا يـزداري كـه آبخ  يدر دهـه هفتـاد و در زمـان    يبعد از انقـالب اسـالم  بله، : شريفي

رشد و جهش قابل  يزداريشد و آبخ يو جد يژهتوجه و يزداريبود، به آبخ يوزارتخانه جهاد سازندگ

  .يافتدست  ياديز ياربس يقاتدر آن زمان  داشت و به توف اي -مالحظه

  

  بود؟ يزيچه چ يقاتتوف ينعلت ا: تسنيم

در . بـود  يو مشاركت جوامع محلـ  يزداريبه آبخ يمردم يكردرو يقاتتوف ينعامل ا ينمهمتر: شريفي

 يبه عنوان مخاطب اصـل  يكه مردم و جوامع محل يداشت به طور يشكل مردم يزداريدهه هفتاد آبخ

 ؛گرفت اصل قرار نفعان برداران و ذي -مردم و بهره يشتمورد توجه گرفتند و خواست و مع يو محور

 يازشـان از مردم بر اسـاس درخواسـت و ن   يبه صورت مورد ها-ها و اولويت-صورت كه طرح ينبه ا

 يمحلـ  هـاي -يتو قابل يعتطب ي،اعالم شده و متناسب با فرهنگ بوم يازو بر اساس ن شد -يم يافتدر

و عـدم   گـري  -و بدون واسـطه  شد -يم يطراح  يو مهندس يفن يكهايتكن يد،با علوم جد يقتلف يزو ن

 يجنتـا  يجهدر نت. شد -ياجرا م يانكم با كمك مردم و متقاض يارگزاف و در زمان بس يها ينههز يلتحم

  .يافت يو توسعه م يجترو يتو قابل يبهره برداران الگوبردار يرپس از مشاهده سا يمورد هاي -پروژه

كارشناسـان و كاركنـان    منـدي  -يزهدر دهه هفتاد شود انگ يزداريآبخ يقاتكه باعث توف يگريعامل د 

 هـاي  يچيـدگي و پ يو بـه دور از بروكراسـ   يجيو حركـت بسـ   يفرهنگ جهاد يلبه دل يجهادسازندگ

در دهه هفتاد و قبـل از   ينعالوه بر ا. بود يسنت هاي-و مهلك در سازمان يرضروريغ ير،دست و پا گ
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 يـه از كل يـزداري توسـعه آبخ  يادغـام شـود، بـرا    يبـا وزارت كشـاورز   يوزارت جهاد سازندگ ينكها

امور  يو توانمندساز يجهت ارتباط با مردم، اعتمادساز يبه وجود آمده در جهادسازندگ هاي-يتظرف

بـه   يو بهره بـردار  ينگهدار يبرا يو اقتصاد يرحاكميتيغ ياستفاده شد و كارها يزداريمرتبط با آبخ

  .و بهره برداران واگذار شد يمردم محل

متناسـب بـا    يـق بر مطالعه و تحق يددر دهه هفتاد شد، تاك يزداريه آبخكه باعث توسع يعوامل يگرد از

بـود   المللـي  ينو ب اي -و منطقه يو انتقال دانش محل ها و نظارت و ارزشيابي-ها و پروژه-طرح يطشرا

برداران بـود   هرهمردم و ب يازهايحل مسائل و ن يكامال در راستا يزداريآبخ هاي-يتكه فعال يبه طور

  .شده بود يزداريآبخ ياناعث اعتماد متقابل مردم و مجرامر ب ينو ا

  

از  يمشخصـ  يـابي صورت گرفتـه اسـت، ارز   يزداريآبخ ياتكه عمل هايي-سال ينا يدر ط ياآ: تسنيم

  در كشور وجود دارد؟ يزداريآبخ ياتانجام عمل  يتموفق يزانم

جوامـع   يحـداكثر  ها رضـايت  -پروژه يناز ا ياريوجود دارد و خوشبختانه در بس يابيبله ارز: شريفي

 يـابي نمونـه ارز  يمحقق شـده اسـت؛ بـرا    ها به خوبي -را به دنبال داشته است و اهداف پروژه يمحل

 يـزداري آبخ يـات كـه عمل  دهـد  يبم نشان م يكآب بار يستگاهدر ا يالبپخش س يـ اجتماع  ياقتصاد

. قنوات شده اسـت  ءياكشت و اح يرسطح ز يشدست، موجب افزا يينپا يصورت گرفته در روستاها

ـ   ياربس يتمنطقه در وضع يطرح روستاها يقبل از اجرا  ينامناسب و مردم منطقه  با مشـكالت فراوان

انـدك   ياردر حـد بسـ   يمعـاش حتـ   ينو تام يگذران زندگ ياكثر مردم برا كه يبه طور. مواجه بودند

نطقه كـامال دگرگـون   م يطرح چهره روستاها يپس از اجرا كه يدر حال. شدند يبه مهاجرت م بورمج

را بـه دنبـال داشـته     يزائ و اشتغال يافته يشدست عرصه آبخوان افزا يينكشت در پا يرشده و سطح ز

 يكشـت در روسـتا   يـر مـثال سـطح ز   يگـر نمونـه د . شد يجاددرآمد در منطقه ا يشاست و باعث افزا
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 يآباد سـردار  عباس ياو در روست 1377هكتار در سال  100به  1375هكتار در سال  50از  آباد نسلطا

  .است يدههكتار رس 350هكتار به 196از 

اثـر   يالب،عـالوه بـر كنتـرل سـ     يـاب و انجام پروژه سد باز يزداريآبخ ياتعمل يبا اجرا يگرد نمونه

 يـت شهر خور بـا جمع  يدنيكننده آب آشام ينداشته كه تام يابباز هاي -چشمه يده آب يرو يشگرف

 ثانيـه در  يترل 8از  يابچشمه باز يمنطقه باعث شد دب يندر ا زدارييآبخ ياتعمل. باشد ينفر م 7000

 يگـر د از نمونه هـاي .  اند -شهر از آن بهره مند شده ينو ساكن  يافته يشافزا يهدر ثان يترل 48به حدود 

 يالتيكه در دانشگاه ا يقيبه تحق توان-يكه در خارج كشور هم موفق بوده است م يزداريآبخ ياتعمل

دادنـد كـه    نشـان محققـان  . بوتسـوآنا انجـام شـد اشـاره كـرد      يكشـاورز  يقـات بخش تحقكانزاس و 

 يـد تول يشاست در آن منطقه باعث افـزا  يزداريآبخ ياتعمل يباران كه نوع آب يآور جمع هاي يستمس

  .است  درصد شده 80گندم تا سطح 

  

 ياشاره شد، مـانع اصـل   كه بدان شماري-يب يدو فوا يزداريمختلف آبخ يبا توجه به كاركردها: تسنيم

  يست؟در كشور چ يزداريتوسعه آبخ

 هاي-ثروت و قدرت است كه با روش يايماف يدگيدر كشور در هم تن يزداريآبخ يمانع اصل: شريفي

مانده و تمام  ياز دولت دست نخورده باق هايي-كه هنوز در بخش يمردم يرغلط و غ يناكارآمد و سنت

روز  بـر   همتاسفانه  روز ب. گرفته و متوقف كرده است يارا در اختر يزداريآبخ ياييعوامل تحرك و پو

  .كند تر مي-تنگ يزداريفشارها  افزوده شده و عرصه بر مجموعه آبخ ينشدت ا

  

 يشـنهاد در كشـور پ  يـزداري آبخ يـان جر يتتقو يبرا يشنهاديمشكل شما چه پ ينبا توجه به ا: تسنيم

  كنيد؟-يم
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كنـد و   يمـ  يخـود را سـپر   يـات دوران ح تـرين -ال حاضر سختدر ح يزداريمتاسفانه آبخ: شريفي

 يليچه فردا خ يرد؛بخش صورت گ يناز ا يتحما يبرا يستهشا يامروز اقدام ينضرورت دارد كه هم

و شجاعانه در به وجود آوردن تحول در  ياقدام انقالب يطي،شرا ينبنده در چن يشنهادپ. خواهد بود يرد

  .است يجهاد هاي -به كمك مجموعه يعيو منابع طب يزداريآبخ يستمس

  .ممنون و سپاسگزارم يدگذاشت يمتسن يخبرگزار ياركه در اخت يوقت و فرصت از
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 -يـم  بارشـها دار  يتدر وضـع  ينرمـال  ييزپـا / يـا استان كشـور از در  17آب شرب  ينبرنامه تأم

  03/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

فـردا خبـر داد و    يطـ  جمهـور  يسكشور توسط رئ يروستاها يرساختياقدامات ز يحاز تشر يرون وزير

رد مـو  يـزات تجه ينمنظور تـأم  به ها كن يرينش به آب يتومان4200ارز  يصبا تخص جمهور يسرئ: گفت

  .آنها موافقت كرده است يازن

هفتـه   يدر نشسـت خبـر   يـرو ن يـر وز يـان رضا اردكان يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

جمهور عرض كردم كه بـا توجـه بـه اقـدامات      يساواخر سال گذشته خدمت رئ: دولت اظهار داشت

 يـن برگـزار شـده و ا   يملـ  يـاس برنامـه در مق  يـك دولت در بخش آب و برق روسـتاها   يتحائز اهم

افتـاد   يرتأخ مسئله به ينا يسال جار يابتدا هاي يالبشود كه با توجه به س يحتشر مردم ياقدامات برا

اقـدامات   يگرد يروجمهور دستور داد كه عالوه بر وزارت ن يسرئ يشان،موضوع به ا ينا يادآوريو با 

ـ مردم ارائه شود كه مقرر  يدر بخش روستاها برا يزن يرساختيز جمهـور در   يسشد فردا با حضور رئ

بـه   يگازرسـان  يي،بـرق روسـتا   يي،اجالس سران تهران اقـدامات دولـت در بخـش آب روسـتا     سالن

 ها يراهساز يك،و خدمات الكترون يدر روستاها، اقدامات ارتباط يو درمان يروستاها، اقدامات بهداشت

  .شود يحمربوطه تشر يرساختيو خدمات ز

 يـدار تـاكنون از شـبكه آب سـالم و پا    92از سـال   ييروسـتا  يـت جمع يليونم 7به  يكنزد: افزود وي

 يانكشور ساكن هستند و تا پا يروستا 200هزار و  10در  يليونيم7 يتجمع يناند كه ا برخوردار شده

و بنـا   شـوند  يمتصـل مـ   يداربه شبكه آب شرب سالم و پا يگرد يروستا 124و  هزار يك يسال جار

  .يمنفر برسان يليونم 10جمعت برخوردار را به حدود  يندوازدهم ا دولت يانتا پا يمدار

را بـا   98تابسـتان   يبـرق بـرا   يدمگاوات كمبود تول 8شده بود تا  يزير برنامه" ينكها يانبا ب يرون وزير

موفـق  : گفـت  "يمجبران كنـ  يدتول يتظرف يشهزار مگاوات افزا5مصرف و  يريتهزار مگاوات مد سه
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 15در  قبـر  يدتول يدجد يتمگاوات ظرف 251وات مورد نظر مجموعاً سه هزار و هزار مگا5از  يمشد

از  يمگاوات564 يشافزا يدرقم با ينكه به ا يمبرسان يبردار استان كشور به بهره 13در  يروگاهيواحد ن

بـه   يـد تول يـت ظرف يشمجمـوع افـزا   يناضافه كرد كه با وجود ا يزرا ن ها يروگاهمحل بهبود عملكرد ن

  .رسد يمگاوات م 815ار و هز سه

مگـاوات در   874هـزار و   سـه  يـزان م به يزمصرف ن يريتاز محل مد يمموفق شد: اضافه كرد اردكانيان

رخ داد كه  يطيدر شرا يتموفق ينكه ا يمدر مصرف برق حاصل كن ييجو زمان اوج بار تابستان صرفه

 رد يـز ن يخاموش يچداشت و ه يششده ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزا عرضه يمجموع انرژ

  .يمنداشت يتابستان سال جار

 20خـرداد تـا    ياز ابتـدا : گفـت  يبا اشاره به شكستن ركورد صادرات برق در تابستان سال جـار  وي

متـأثر از   يـت موفق ينكه ا يمبرق صادر كرد ساعت يلوواتك يليونم 300و  يلياردمرداد در مجموع دو م

  .بود يدلتو يتظرف يشمصرف و افزا يريتمد

تعرفـه   يرانوز يئتطبق مصوبه ه: گفت ينرهاما يدر خصوص مصوبه دولت درباره تعرفه برق مصرف يرون وزير

  .است يكاسنت دالر آمر 7رقم حدود  يناست كه ا يبرابر متوسط تعرفه برق صادرات ينرهاما يبرق مصرف

نسـبت بـه سـال قبـل بـا رشـد        طور متوسط در هر تابسـتان  سال گذشته به 10در : ابراز كرد اردكانيان

 يـزان م يـن نسبت به سال قبل از آن ا 97اما در تابستان  يمبرق مواجه بود يدر بار مصرف يدرصد5.22

كه  يدرس ددرص 1رشد بار به  يزانم 97و در تابستان امسال نسبت به تابستان  يدرشد به سه درصد رس

  .يمحفظ كن يزن يندهآ يدرصد را درسالها يك ينا يمبنا دار

 ياستان كشـور بـا اعتبـار    28طرح بزرگ آب و برق در  73در هفته دولت امسال " ينكهبا اعالم ا وي

با تعـداد   شوند يكه افتتاح م ييتعداد طرحها: گفت "كنيم يتومان افتتاح م يلياردم 400هزار و 5بالغ بر 

  .رسد يارد تومان مييلم 100هزار و 9طرح با مجموع اعتبار  92خواهند شد به  يزن كه كلنگ ييها طرح

 يهـا  هكتـار شـبكه   15هزار و 26سد و مجموعاً  10 يسال جار يانتا پا ينهمچن: ادامه داد يرون وزير

 يـد تول يـد جد يتمگاوات ظرف 278 ي،حرارت يروگاهمگاوات واحد ن 22هزار و  سه ي،و زهكش ياريآب



25  

 يـل است كه تكم ييها پروژه ريدامند از شبكه آب شرب سالم و پا روستا بهره 1124و  يدپذيربرق تجد

  .يدخواهند رس يبردار و به بهره شوند يم

 يفنـاور  يبـا ارتقـا  : آزاد در شمال و جنوب گفـت  يكشور به آبها هاي يدسترس يادآوريبا  اردكانيان

و امكان اسـتفاده از   يافتهكاهش  يا قابل مالحظه يزانم به ياآب از در ينشده تأم تمام يمتق ييزدا نمك

 يـت اهم منـاطق آن   در يـت جمع يتكه تثب يآب شرب باالخص در مناطق مرز ينتأم يرا برامنبع  ينا

  .داشت يمدارد خواه ياديز

و   يسـتان س يو بلندمـدت آب شـرب اسـتانها    مـدت  يـان م ينتـأم  يرا بـرا  يا برنامـه : اضافه كرد وي

آغـاز   هـا  يعمان در بخش مطالعـات و بررسـ   ياياز در يو خراسان رضو يبلوچستان، خراسان جنوب

ـ  بـا كـم   يمصرف و سـازگار  يريتمد يها ها و طرح سه استان برنامه ينموازات آن ا اما به يما كرده  يآب

  .اجرا خواهند گذاشت كرده و به يهرا ته خود

نـوار   يـك اسـتان كشـور را بـا اسـتفاده از      17آب شـرب   يندر مجمـوع تـأم  : كرد يحتصر يرون وزير

 يبخشها ياما فعالً تمام يمدر دستور كار دار يااز آب در يريگ از جنوب كشور با بهره يكصدكيلومتري

طـرح بـه    يـن ا يكلنـگ اجـرا   يزمان چه يستاست و مشخص ن يبرنامه در دست مطالعه و بررس ينا

 محيطـي  يستمسائل ز يتتماماً با رعا ها يصكنم كه مطالعات و تخص يدالزم است تأك خورد؛ يم ينزم

  .گيرد يصورت م

و  يهبازار آب ته ينهكار در زم نامه يوهفعالً ش: در خصوص بازار آب گفت يسخ به سؤالدر پا اردكانيان

  .است يرزمينيز يآبها يرو آن فعالً به يرو  صادر نشده اما بحث

حـدود   يو بخش خصوصـ  يردولتيو غ يدر شش سال گذشته مجموعًا از منابع دولت ينكها يانبا ب وي

در  يگـذار  يهمتوسط سـاالنه سـرما  : شده گفت يگذار يهسرماتومان در صنعت برق  يلياردهزار م230

برق  هشبك يداريتومان بوده كه اگر امروز شاهد پا يلياردهزار م40 يزانم به يرسال اخ 6صنعت برق در 
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سال اسـت كـه شـبكه بـرق      16و اكنون  يمصنعت هست يندر ا يگذار يهمرهون استمرار سرما يمهست

  .نشده است يگرفتار فروپاش يرانا

مـا   يهدررفت انرژ: از شبكه برق كشور گفت يتلفات و هدررفت انرژ يزاندر خصوص م يرون وزير

  .شود رقمي يكسال  يانرقم تا پا ينا يمكرد يدرصد است كه هدفگذار 10در شبكه برق حدود 

كه از نظر سطح تنش سطح قرمز را  يشهر كشور با تنش آب 59در حال حاضر : اذعان داشت اردكانيان

آب مواجـه هسـتند كـه     ينمصرف با كمبود منابع و كمبود تـأم  يازنسبت به ن يعنيمواجه هستند  دارد

 يـن مصـرف در ا  يريتاصالح مد طور ينو انتقال آب و هم يخطوط مواصالت يلتكم يبرا ييها برنامه

  .شهرها در دستور كار قرار دارد

: انـد گفـت   مواجه شده يفيتبا افت ككشور  يشهرها و روستاها يمنابع آب يبرخ ينكهبا اشاره به ا وي

آب،  ينيتضم يدو خر يبخش خصوص يگذار يهدارند با سرما كيفيت يكه منابع محدود ب ينقاط يبرا

ـ   كنيم ياستفاده م كن يرينش از آب  يهـا  كـه پـروژه   ينقـاط  يجمهـور موافقـت كردنـد بـرا     يسكـه رئ

 يارز يـاز شـود تـا ن   ينتأم يتومان 200و  هزار4با ارز  ها كن يرينش آب يازارز مورد ن يمدار ييزدا نمك

  .برطرف شود ها كن يرينش آب يازمورد ن يزاتتجه ينتأم يگذاران برا يهسرما

 يـن در ا: داشـته گفـت   يسـازمان هواشناسـ   يسدر حضور رئ يراًكه اخ يا با اشاره به جلسه يرون وزير

 تواننـد  ياسـت كـه نمـ    يـن از ا يارائه كـرده حـاك   يسازمان هواشناس يسكه رئ يجلسه گزارش رسم

 پـاييز مـا   ي،سازمان هواشناسـ  يندهسه ماه آ بيني يشاز سه ماه داشته باشند اما براساس پ يشب بيني يشپ

ـ  ييزكشور در پـا  يبارشها يعني يمبارشها دار يتدر وضع ينرمال  يمتوسـط بارشـها   يـزان م بـه  رو يشِپ

 يـن شـود و اگـر ا   ييـر سـتخوش تغ د يندهممكن است در آ يزن بيني يشپ ينساله كشور است اما هم30

 اهدكشور است و ممكن است در تمام نقـاط شـ   يمجموع بارشها بيني يشدرست باشد پ يزن بيني يشپ

  .يمساله نباش30متوسط  يبارشها



27  

  .كنيم يدنبال م يترا با جد يآب با كم يهرحال ما برنامه سازگار به: خاطرنشان كرد اردكانيان

 يشاز افـزا  يروستاها در استان خوزستان ناشـ  يبرخ يگرفتگ در خصوص آب يدر پاسخ به سؤال وي

 يارصـورت بسـ   از احشام بـه  يو تعداد كم يچند واحد مسكون يمشكل برا ينا: تراز سد گتوند گفت

عنوان دستگاه مسـئول   به يرانا يرويوجود آمده كه شركت توسعه منابع آب و ن محدود در دو روستا به

  .رفع مسئله شده است و يموظف به جبران خسارت و بررس

منظـور   در باالدست استان لرستان بـه  بايست يكه م يدر خصوص اقدامات يدر پاسخ به سؤال يرون وزير

خـاطرجمع   تـوانيم  ينمـ : انجام شـود، گفـت   98 يالباز تكرار خسارات مشابه خسارات س يريجلوگ

سال  200تا  يم،شاهد بود 98 ينساله كه نمونه آن را در فرورد200با دوره بازگشت  يالبيكه س يمباش

 يم؛مشابه باش يالبيبعد شاهد بروز س يسالها يا 99 يندر فرورد يتكرار نشود و ممكن است حت يندهآ

و  يكـه طراحـ   يمنابع و مصارف در صورت يرو ينياند تا با بازب موظف شده يرودر امور آب وزارت ن

 يالبمشـابه سـ   يديشـد  يالبهايسـ تـا اگـر    يفتـد اتفـاق ب  يناست، ا يازمورد ن يديساخت سازه جد

 ينـه زم يـن و در ا ينـيم خسـارت بب  ينكـه نـه ا  يمكنـ  يبـردار  بهره يطاز شرا يمبتوان يمداشت 98 ينفرورد

و  يمحفـظ حـر   ينقوان ينيضرورت بازب يرندهكه دربرگ يمبه دولت داد يالبس يريتمد يبرا اي يحهال

و از طـرق   ايـم  نـده نما يحـه ال ينا يبتصو است اما ما منتظر يالبس ينهبه يريتها و مد بستر رودخانه

هـا و   رودخانه يمهندس يها سرعت دادن به طرح يبرا استانها ينمنابع ب يصو تخص يافتمختلف با در

  .يمدر نقاط مختلف كشور هست يمختلف يها طرح يو درحال اجرا يما اصالح امور اقدام كرده

به دولت  99 ينو فرورد 98اسفند  ياحتمال ايه يالبس يرا برا يا برنامه يزود به: خاطرنشان كرد وي

  .دهم يارائه م
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خـود را مصـرف    يدپذيردرصد از منابع آب تجد 80يستي؛ ز يطمح يها چالش يردرگ ين،كره زم

  03/06/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يم ا كرده

  

موجود همچـون   يها خدمات سنجش از دور با اشاره به بحران يكارشناس اداره مهندس -يرناا -تهران

 يموسسه منـابع آب جهـان   يبا استناد به آمارها ين،گرد و غبار و فرو نشست زم يي،زدا جنگل ي،آب كم

ـ     يدپـذير درصد از منابع اب تجد 80از  يشبا مصرف ب انيراعالم كرد كه ا  مواجـه  يخـود بـا تـنش آب

  .است

  
. شده اسـت  يلروزمره تبد يبه بحران ينساكنان كره زم يو تنوع آن برا زيست يطمعضالت مح امروزه

ـ  كـم  گويـد  يهـا مـ   بحـران  يـن خـدمات سـنجش از دور در خصـوص ا    يكارشناس اداره مهندس  ي،آب

  .موجود هستند يها بحران ينتر خاك از مهم يشو فرسا يغبار، خشكسال گرد و يي،زدا جنگل

، )يتوسـفر ل(كه شامل سنگ كره  يعتانسان و طب يانروابط و بر هم كنش م«معتقد است  يميرح فرزانه

سـاده   يـف گونـاگون آن، تعر  هـاي  يسـتم و اكوس يوسـفر و ب) اتمسـفر (، هـواكره  )يدروسفره(آب كره 

روزهـا بـه چـالش     ينكه ا دهد يپاسخ م يكوتاه به سواالت مهم يحتوض يناو با ا» .است زيست يطمح
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  .اند شده يلتبد يستز محيط

  

  يرانجهان و ا زيست يطمح يها بحران 

اطراف خـود   يستز يطمح ييراتو خود را با تغ كند يم يزندگ ينزم يسال است كه انسان رو ساليان

داشـتند،   يـاز ن يرزمينيز يها اگر به آب. اند ه بنا كردهبه رودخانه بوده، رودخان يازاگر ن. است  وفق داده

رد امـا از آن حـد بـه    ك يها را حل م مشكالت انسان ييجا يكتا  كارها ينا. شروع كردند به حفر قنات

. انـد  رسـانده  يبكـرده و بـه آن آسـ    يبـردار   از آن بهره يا هر منطقه يعياز توان طب يشها ب بعد، انسان

  .نقطه آغاز شده باشد يناز هم يدشا زيستي يطمح يها سرآغاز بحران

اسـت از جملـه خـاك، آب، هـوا، ماننـد       ينزمـ  يچـه كـه رو   هـر آن  كه ينكارشناس با اشاره به ا اين

 يوسـتگي پ ينا يبه هم خوردگ: گويد يم اند، يوستهبا تعادل در كنار هم قرار گرفته و به هم پ اي يرهزنج

 يـدار پا نـدي رو يدو توسعه با يشرفتپ. را برهم بزند ينمز يرو يفلسفه زندگ يها چارچوب تواند يم

از حد و ناآگاهانه و  يشاستفاده ب. بماند يباق يزن يندهآ يها نسل يبرا ين،زم يداشته باشند تا منابع رو

  .بگذارد يرانسان تاث ياتو ح يگربر منابع د تواند يمنابع م ينهر كدام از ا يبتخر

ـ  را با كم يرانو مهم ا زيستي يطمح يها شها و چال بحران ياتجزئ يحتشر او : آغـاز كـرد و گفـت    يآب

اسـت كـه بـا     ييدر رتبه پنجم از جدول كشورها يراناعالم كرده ا يبه تازگ ي،موسسه منابع آب جهان

 جديدپـذير درصد از منـابع آب ت  80از  يشما ب يعني دهد يكه نشان م يآمار. رو هستند روبه يتنش آب

 يرزمينـي ز يهـا  متـر مكعـب برداشـت اضـافه از آب     يليـارد م 170و حـدود   يما خود را مصرف كرده

  .يما داشته

 يباعـث كـوچ و مهـاجرت مـردم از نقـاط كـم آب و دارا       تواند يم يتنش آب: گويد يكارشناس م اين

  .دارند يكمتر محيطي يستز يها شود كه بحران يمشكل به نقاط
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   زدايي جنگل

با توجـه بـه نظـر    : گويد يو م كند يبه آن اشاره م يميت كه رحاس يا مسئله يندوم ييزدا جنگل بحران

رو به وخامـت   يرانا يها فائو، وضع جنگل يها در گزارش المللي ينب يها داده يمحققان، آمارها و حت

قطـع   وهـا   اسـت و برداشـت چـوب از جنگـل     يدهها به نصف رس آن يزانم يراست و در چند دهه اخ

  .ودش يم يشتردرختان سال به سال ب

 يـت اهم ياربسـ  يكـي ژنت يرهساله است كه از نظر ذخ يليونم 40با قدمت  يركانيه يها آن جنگل نمونه

رفـتن   يندست منجر به از ب يناز ا يها، ساختن سد، احداث جاده و مسائل در جنگل يسوز آتش. دارد

بـه   اگرسز ياه بلكه جنگل شود يشمال نم يها معضالت تنها شامل جنگل ينالبته ا. شود يها م جنگل

ـ   يـن از ا يـز و حـرا ن  يعمـان   يجخل ي،توران -يرانيبلوط، ارسباران، ا يها جنگل يژهو  نصـيب  ياتفـاق ب

  .اند نمانده

  

  و غبار گرد

كشور ما با شـدت و   يها اكثر استان. خشك است يمهمناطق خشك و ن يجرا هاي يدهغبار از پد گردو«

ـ  : گويـد  يمسـئله مـ   يـن با اشـاره بـه ا   يميرح. »بحران هستند ينا يرمتفاوت درگ يها ضعف  يكـم آب

 ملعا ياهي،ها و كاهش پوشش گ نشدن حقابه آن ينها، تام ها و تاالب خشك شدن رودخانه ها، ياچهدر

شروع گـرد و   يها كانون يابي مقابله با آن و با مكان يبرا. در كشور هستند يداخل يبروز گردو غبارها

آن  يبـوم  يـاهي متفاوت داشت از جملـه كاشـت پوشـش گ    يارراهك يا هر منطقه يبرا توان يغبار، م

  .كنند يتمناطق تا خاك را تثب

كـه   يمو بلوچسـتان هسـت   يسـتان شاهد وزش طوفان گرد و غبار در س يراخ يدر روزها: اضافه كرد او
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متـاثر كـرده    يـز منطقـه را ن  ينشبه قاره هند كه ا يموج گرما يروزه است ول 120 يبراثر وزش بادها

نـه فقـط    يباعث شده حتـ  يرانمنطقه از ا ينا ياهيپوشش گ يبخاك و تخر يشفرسا ينچناست، هم

  .قرار داده است يرمنطقه را تحت تاث ينساكنان ا يروز بلكه در تمام مدت سال بوزد كه سالمت 120

  
  

  خشكسالي

در همـه ابعـاد    يـران ا يچـالش كنـون   ينتر و بزرگ يطيمح يستبحران ز ينتر مهم يخشكسال بحران

و واقع  يرانا يتوپوگراف يايي،خاص جغراف هاي يژگيعالوه بر و: گويد يم يحتوض ينبا ا يميرح. است

و منطقـه   يدرجـه عـرض شـمال    40تـا   25در  يابانينوار ب( يشمال كره يمشدن آن در كمربند خشك ن

 هـاي  يـاس در مق يبارندگ يدنوسانات شد يران،بارش در ا يمدر رژ ييرتغ ين،زم يدما يش، افزا)پرفشار

قطع درختان با مقاصد مختلف و استفاده از  يدرولوژيكي،در نظام ه يو روزانه، دستكار يساالنه، فصل

تنـوع   رزي،كشـاو  يـات بحـران ح  ينا. كرده است يدبحران را تشد ينا يرزميني،درصد منابع آب ز 80
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 يابـاني شـك و ب منـاطق خ  يناز سـاكن  ياريبسـ  كـه  يمردم را به مخاطره انداخته طور يو زندگ يستيز

  .اند خود شده يمجبور به ترك محل زندگ

آبان تـا   يمهها از ن زمان بارش يگرتر شده و د نامنظم يرانبارش ا يمرژ يراخ يها دهه يط: اضافه كرد او

 متـر  يلـي م 200 يـر و حداقل بـارش هـا بـه ز    دهد يرخ م يتر و در دوره كوتاه يستن يبهشتارد يمهن

برابـر   دينچنـ  يالبوقـوع سـ   يول يافتهدرصد كاهش  20 يرانها در ا بارش يطور كل به. است يدهرس

  .شده است

وسـاز   اند، اما به علت سـاخت  را داشته يالبما توان مقاومت در برابر س يها هر چند دشت: افزود وي

 يشها و به دنبال آن فرسا و جنگل ياهيپوشش گ يبها، ساختن سدها، تخر و بستر رودخانه يمدر حر

منـاطق   يـن ، ا)يكشاورز هاي ينها به زم مراتع و جنگل يلتبد(كشت،  يربر شدن سطح زخاك، دو برا

داشـته   هـا  يالباز آب سـ  يدر جـذب بخشـ   ينقش مهم توانند يها م تاالب. توان جذب آب را ندارند

  .شده است يدتشد ها يلها س با خشك شدن آن يباشند و آب را داخل خود نگه دارند، ول

است كـه   يموارد يگراز د ينزم يشكشور و بحران گرما يها ونشست دشتخاك، فر يشفرسا بحران

  .كرد ياداست،  يربا آن درگ يستز يطكه مح يمهم يها ها به عنوان چالش از آن توان يم

  

  يا ماهواره يها با داده محيطي يستز يها بحران پايش

از  يبـي و تخر ييرتغ يچه كنند، ينظارت م ينزم ييراتهستند كه از فضا بر تغ يمانند چشمان ها ماهواره«

ما با آن مواجه است را بـه صـورت    يستز يطكه مح يتمام معضالت توانند يچشم آنها دور نمانده و م

  ».كنند يشمستمر پا

به علـت   ييفضا يها سازمان: گويد يم يحتوض ينخدمات سنجش از دور با ا ياداره مهندس كارشناس

هوا به فضا  هاي يندهرا با هدف سنجش آال ييها ، ماهوارهپاك يبه هوا يدسترس يتواقف بودن به اهم
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را  يـر مـرگ و م  يـزان كـرده و م  يـري گ ها را انـدازه  و شدت آن يآلودگ يها اند تا شاخص پرتاب كرده

  .كاهش دهند

اروپا به فضا پرتـاب شـد    ييتوسط سازمان فضا 5 ينل، ماهواره سنت2017عنوان مثال در اواخر سال  به

 هـا  يروسلازن، آ يتروژن،كربن، ن يدمنو اكس ينو غلظت ذرات معلق در هوا و همچن انيزم تواند يكه م

  .كند يشپا ياديبا دقت ز يدر مناطق شهر يژهرا به و

 هاي يندهرسوبات معلق در آب، آال يزانم يشپا يبرا تواند يم يفيچند ط يها ماهواره يرتصاو همچنين

كـه   ييهـا  جلبـك  يابيرد يها و حت ورود پساب ي،نفت يها لكه ين،به فلزات سنگ يآب از جمله آلودگ

 يـان و آبز آبـي ساكنان مجاور بدنه  يرا برا يها در آب رشد كرده و معضل بزرگ از پساب يهبر اثر تغذ

  .آن به وجود آورده، به ما كمك كنند

ـ  يرا توسـط بانـدها   ينزمـ  يدمـا  تـوان  يشهرها م در كالن يژهمناطق گرم به و ييشناسا براي  يحرارت

 ييشناسـا  يگـر مـورد د . يشيداند يداتيكاهش حرارت منطقه تمه يكرد و برا يشپا يا ماهواره يرتصاو

نـرخ فرونشسـت بـا دقـت بـاال اسـت كـه         يينو تع يرادار يرمناطق مستعد فرونشست با كمك تصاو

  .ها كرد خوان آب يهتواند در آن مناطق اقدام به تغذ يم

 يشهـا را پـا   در دل جنگـل  يـژه قطع درختان بـه و  ين،زم يبركار ييراتتغ يا ماهواره يرتصاو همچنين

پوشـش   يـاهي، كشت، آفات گ يرو رطوبت خاك، سطح ز يشها قادرند فرسا داده ينعالوه ا به. كند يم

  .دهندرا مورد سنجش قرار  يگراز موارد د ياريها و بس ها بعد از ذوب برف آب برف و برآورد روان
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وجـود   يرمنـد اراده گرفتن حق آبه ه/ عمان است ياياز در ينتقالبرابر آب ا 15 يستاندر س يربخت

  04/06/1398خبرگزاري فارس مورخ  - ندارد

  

ـ   يرمنـد از ه يـران ا يگـان آبـه را  متر مكعب حـق  يليونم 820: مجلس گفتزابل در  نماينده  ياسـت ول

متـر مكعـب در طـول سـال، آب از      يلياردم 3تا  2 ينآهن ب با انجام معامالت برق، گاز و راه توانيم يم

  .يمكن يداريو بلوچستان خر يستانانتقال به س يافغانستان برا

  وجود ندارد يرمنداراده گرفتن حق آبه ه/ عمان است يايدراز  يبرابر آب انتقال 15 يستاندر س تبخير

 يوگـو باخبرنگـار پارلمـان    در گفـت  ياسـالم  يمردم زابل در مجلس شـورا  يندهدهمرده نما اهللا حبيب

 ينو ا بينم يو بلوچستان نم يستانانتقال آب به استان س يبرا يمن اراده جد  :فارس، گفت يخبرگزار

 وچسـتان و بل يسـتان به استان س تواند يعمان كه م يايآب در در اديياست كه وجود حجم ز يدر حال

ـ    تواند ياست كه در صورت تحقق احداث خط آب م يخوب يتمنتقل شود ظرف  يـن ا يمشـكل كـم آب

  .استان را حل كند

همزمـان   يـد مشكل آب است كه با ينو بلوچستان اول يستاننگهداشت مردم استان س يبرا: افزود وي

  .يردل چند اقدام در دستور كار قرار گمشك ينرفع ا يبرا

و بلوچسـتان و   يستانعمان به استان س يايانتقال آب شرب از در: كرد يحزابل در مجلس تصر نماينده

 يشدن احداث چاه آب ژرف كه البته چاه يينها يقاز طر يدنآب، به آب شرب رس ينا يساز يرينش

  .است يدهو به آب رس يدهسر يهزار متر 3منظور احداث شده به عمق  ينكه به هم

بـه آب ژرف احـداث    يدنرسـ  يروز بـرا  يبا تكنولوژ يشتريآب ب يها چاه  حلقه يدبا: گفت دهمرده

  .و بلوچستان شود يستانشود تا مانع مهاجرت مردم س

 ياساسـ  يموضـوع فكـر   يـن ا يبرا يدمطرح است كه با يزن ها يمهچاه ن يراز تبخ يريجلوگ: گفت وي
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  .شود يم يرتبخ يقطر ينمتر مكعب آب از هم يليونم 400 ياست كه سال يدر حال ينا. شود

 15كنـد   يداتحقق پ يستانعمان به استان س ياياگر خط انتقال آب از در  :زابل در مجلس گفت نماينده

 يـف رد يـد كـه با  شـود  يم يراستان تبخ ينفراوان ا يگرما يلهبه وس آيد يكه به دست م يآب يزانبرابر م

  .يمفراوان داشته باش يرتبخ يناز ا يريجلوگ يبرا يا بودجه

 يـن و ا يابـد تحقق  تر يعهر چه سر يدو بلوچستان از افغانستان با يستانآبه استان س حق  :افزود دهمرده

  .نبوده است يرمندآبه رودخانه ه به حق يبندپا يخگاه در طول تار يچاست كه افغانستان ه يدر حال

 يجمهـور  هاي يتآهن به عنوان ظرف و راه) يباد يروگاهن(ائه گاز، برق با ار توانيم يم: اظهار داشت وي

بـه   تـوانيم  يو هم مـ  يما كار هم به كشورمان كمك كرده ينبه افغانستان داده شود كه با ا يرانا ياسالم

 يا آبـه  ده آن با استفاده از حقيمانكرده و باق يافتدر ها يپشم و كرك را از افغانستان يركاالها نظ يبرخ

  .يردالزم صورت گ يهتصف دهند يبه ما م يرمندرودخانه ه يقاز طر ها يكه افغانستان

 يرمنـد از ه يـران ا ياسـالم  يجمهور يگانآبه را متر مكعب حق يليونم 820: زابل در مجلس گفت نماينده

 يلياردتا سه م 2 ينب دهيم يكه با آنها انجام م يآهن با استفاده از معامالت برق، گاز و راه توانيم يم ياست ول

  .يمكن يداريو بلوچستان خر يستانانتقال آب از س يمتر مكعب در طول سال، آب از افغانستان برا

انتقـال آب از   يبـرا  يـران ا ياسـالم  يمسئوالن جمهور يناراده الزم در ب يدبا: خاطرنشان كرد دهمرده

 يناستان به سامان شود و ا ينو بلوچستان وجود داشته باشد تا مشكالت ا يستانافغانستان به استان س

  .يمماه مشكل را حل كن 9تا  6ظرف مدت  توانيم ياراده م يناست كه در صورت وجود ا يدر حال

 يكـاري استان متوقف شده و ب ينو بلوچستان برسد مهاجرت از ا يستاناگر آب به استان س: گفت وي

  .آيد يبه وجود م يدرفته و رونق تول يناز ب

 يادبه فر«با عنوان » فارس من«در بخش  يا با ثبت سوژه يفارس، مخاطبان گرام يگزارش خبرگزار به

  . موضوع شدند ينا يگيريخواستار پ» !يدبرس يستانس يالعطش سه هزار روستا
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ـ | »يزداريمعجزه آبخ«  ينـاج  يـزداري، آبخ/ يـريم را بگ 98 يرانگـر و يلسـ  يجلـو  توانسـتيم  يم

  04/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -زيست  يطمح

  

 يستز يطرا مح يعلم يزداريآبخ يجهدانشگاه تهران، نت يستز يطدانشكده مح يستز يطگروه مح مدير

گلستان، لرسـتان و فـارس اگـر     هاي در استان: دانست و گفت يز هرگونه آلودگا يپاك و سالم و عار

  .يمنبود يرانگرو هاي يالبانجام شده بود شاهد س يزداريآبخ ياتعمل

  

 ياربسـ  يبـا هـم ارتبـاط    يهستند كه به لحـاظ كـاركرد   ياز مسائل يستز يطو مح يزداريآبخ | اشاره

. را به دنبال داشته باشد يستز يطسالمت مح تواند-يم يحصح يزداريو تنگاتنگ دارند و آبخ يكنزد

 يطدر داشـتن محـ   يـزداري و نقـش آبخ  يـزداري و آبخ يسـت ز يطمح ينارتباط ب يقدق يينبه منظور تب

دانشكده  يعلم يئتدر ه يت؛ عضو»مخدوم فرخنده يددكتر مج«با  يمانجام داد ييسالم، گفتگو زيست

گروه  يريتمد يران،ا يستز يطمح يابيانجمن ارز يرهمد يئته يتدانشگاه تهران، عضو يستز يطمح

 يپژوهشـ  يعلمـ  يهنشـر  يريسـردب  يندانشگاه تهران، و همچنـ  يستز يطدانشكده مح يستز يطمح

 12 يمخـدوم دارا . او اسـت  يو پژوهشـ  يسال، از جمله سـوابق علمـ   29به مدت  "شناسي يطمح"

هـزار   3از  يشاز اول انقالب تا كنون ب ستيز يطاستاد مح ينا. متعدد است يارمقاالت بس يزكتاب و ن

 يطراحـ  يجهنت يو يدهبه عق. كرده است يتدر كشور ترب يعيو منابع طب يستز يطدكتر و مهندس مح

و بهبـود   ياز هر گونه آلودگ يپاك و سالم و عار يستز يطشود، داشتن مح يزداريعلم آبخ يو اجرا

  :است يربه شرح ز يو يخالصه گفتگو. آب و هواست يفيتك

بـا   يـزداري اسـت و آبخ  ينسـرزم  يشو گسترده آن همان علم آما يعوس يبه معنا آبخيزداري -

  .ندارد يفرق يدارو توسعه پا ينسرزم يشمثل آما يميمفاه

از هـر   يپاك و سالم و عار يستز يطمح اش يجهو اجرا شود، نت يطراح يزداريعلم آبخ اگر -
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  .آب و هواست يفيتو بهبود ك يگونه آلودگ

 هـا و مراتـع و آبخيـزداري    و نظارت سازمان جنگـل  يريتصد وسعت كشور تحت مددر 90 -

  .است ينظر وزارت جهاد كشاورز يرسازمان خودش ز ينكشور است و ا

بـاهم ادغـام شـوند و     يعيو منابع طب يستز يطمختلف مرتبط با مح هاي-نهاد و سازمان بايد -

  .شود يلتشك ينيسرزم يشسازمان آما

در شـمال كشـور، فاضـالب و     يالسـازي شمال كشور و و يزآبخ يبتخر يمنف يامدپ مهمترين -

  .شده است يادر هاي يماه يتآب و مسموم يخزر است كه باعث آلودگ يايآن به در يختنر

 هـاي  آب بـاران در خـاك نفـوذ كنـد و در سـفره      شـود -يباعث م ياهيو پوشش گ ها جنگل -

  .از آن شود يناش ايه و خسارت يالبس يلشود و مانع از تشك يرهذخ يرزمينيز

انجـام شـده بـود شـاهد      يـزداري آبخ يـات گلستان، لرسـتان و فـارس اگـر عمل    هاي استان در -

  .يمنبود يرانگرو هاي يالبس

  .اند  موفق عمل كرده يزداريآبخ ينههستند كه در زم ياز كشورها ياالجزائر، مراكش و استرال كشورهاي - 

شـود و   هـا تـدوين   نهادها و وزارتخانه ينبا مشاركت همه ا ينيسرزم يشطرح جامع آما بايد -

  .آورده شود يقطرح جامع به طور دق يننهادها در ا يناز ا يكهر  نقش و وظايف

 يـن ا تـوان -يمـ  ينانـه بدب يلـي و در حالت خ شود-يم يردرصد بارش ساالنه ما تبخ 70 حدود -

  .داد يلدرصد تقل 50را به  يرتبخ يزانم

انجـام شـود و آب در خـاك و     يـزداري آبخ ياتعمل اگر ين،سرزم يكياساس توان اكولوژ بر -

 هـاي  ينهو هز يروبيبه ال يازداشت تا ن يمنخواه يرسوب يگرشود، د يرهذخ يرزمينيز هاي سفره

  .يمآن داشته باش يباال

  :نماييم يمخدوم جلب م يدادامه توجه مخاطبان را به مشروح گفتگو با دكتر مج در

  ييد؟بفرما يفرا تعر يزداريو آبخ يزال لطفا حوزه آبخسو يندكتر به عنوان اول يآقا: تسنيم

وارد  اند و آب از يكجـا  -مانند است كه دور آن را كوهها احاطه كرده يبلند يپست يتوضع يك آبخيز
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 اي -سـاده  يـف تعر ينا. آب مطرح است يزشدر واقع در خ. شود-يخارج م يگرد يو از جا شود-يم

در واقـع  . است يدارو توسعه پا ينسرزم يشهمان علم آما زدارييعام آبخ ياما در معنا. است يزاز آبخ

 يـم، چقدر آب دار يمبدان يدبا يمداشته باش يدارتوسعه پا ينكها ياست و برا يزتوسعه، آب و آبخ يمبنا

از . دسـت  يـن از ا يچقدر اسـت و مسـائل   يبارش و بارندگ يزانآب چقدر است، در طول سال م يدب

 يكياكـوژ  واناست؛ ت يكيتوان اكولوژ يابيو ارز ييمطرح است شناسا ييزداركه در آبخ يمسائل مهم

 يـن بـر اسـاس ا  . شـود -يو جانوران م يهاسنگها، خاكها، رستن يها،و بلند يآب و هوا، پست يم،شامل اقل

فرودگـاه و   يمارسـتان، ب يمي،هر منطقه مثل كارخانجات، پتروش هاي-ها، فهرست مجاز كاربري -مولفه

عـالوه بـر   . شود-يم جاماساس ان ينبر ا يو خدمات يصنعت يبخشها ييو جانما آيد -يبه دست م يرهغ

و تـوان   ييمطرح است، توانا ينسرزم يشو آما يزداريكه در علم آبخ يگراز مسائل د يكيتوان اكولوژ

مـدنظر واقـع    يـزداري در علم آبخ يزعوامل ن ينا يداست كه با يو فرهنگ ياسيس ي،اقتصاد ي،اجتماع

منـاطق،   يو اجتمـاع  قتصـادي ا ييو بدون سنجش توانـا  ينسرزم يعيدرنظرگرفتن توان طبعدم . شود

و  يلشـدن سـ   يجـار  يعنـي  يمشد كه اكنـون شـاهد آن هسـت    يمخواه يتيباعث به وجود آمدن وضع

بـه   و حوزه آبخيزي -معناست كه در هر منطقه ينبه ا يزداريدر واقع  آبخ. يادحجم ز ينبا چن يالبس

 يطواقع شود و استفاده ما از محـ  وري -بهره يا برداري -منطقه، مورد بهره يو اكولوژ يعياندازه توان طب

  .آورد -يما به وجود م يبرا يعتباشد كه طب يديبه اندازه توان تول

  

  شود؟ يرا شامل م يعيعام دارد و همه منابع طب ييمعنا يزداريآبخ يپس به نظر جنابعال: تسنيم

اسـت و   يـز آبخ ينسرزم يشاست چون واحد كار آما ينسرزم يشآما زداري،يدر واقع اساس علم آبخ بله

را شـامل   يـره هـا و غ  جنگـل  ياهـا، در يابان،ب ين،مثل آبها، زم يعيو منابع طب يعتهمه عناصر طب يزآبخ يك

  .توسعه انجام داد ريزي اساس برنامه ينمنابع مدنظر واقع شود و بر هم ينا يتتوان و ظرف يدو با شود-يم

  

  تواند داشته باشد؟ -يم يستز يطمح يرو يراتيچه آثار و تاث يزداريآبخ: يمتسن
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از هـر گونـه    يپاك و سالم و عـار  يستز يطمح اش -يجهو اجرا شود، نت يطراح يزداريعلم آبخ اگر

 ينسرزم يشو آما يزداريآبخ تواند-ياست كه م يگريآب و هوا از آثار د يفيتبهبود ك. است يآلودگ

به عنوان نمونه اگـر  . است يزداريآبخ يگرد يداز فوا يستز يطو مح يعتطب يبم تخرعد. داشته باشد

 يبـردار  و انفجار و خـاك  يبتخر ينشاهد كمتر يهاانجام شود، در شهرساز يشهرها به درست ييجانما

و  يـل برز يبـاي كروت. سالم خواهـد بـود   يستز يطداشتن مح اش -يجهامر نت ينبود كه ا يمانجام خواه

 يو دارا انـد  شكل گرفته يزداريو آبخ ينسرزم يشهستند كه بر طبق آما يياز شهرها يكاامر يزونايآر

  .را دارند يآلودگ ينپاك و سالم هستند و كمتر يستز يطمح

  

كـالن   يالزم است ساختار ياارائه شد، آ يزداريكه از آبخ اي-عام و گسترده يفبا توجه به تعر: تسنيم

  اصالح شود؟ يفتعر ينكشور مطابق ا يريتيمد

ها و مراتع  نظر سازمان جنگل يردرصد وسعت كشور ز 90طور است؛ در حال حاضر حدود  ينهم بله

ـ  ينظر وزارت جهاد كشاورز يرسازمان خودش ز ينكشور است و ا يزداريو آبخ  يـن ا يساست و رئ

سـاختار   يـن ا ييردرباره تغ. محدود است ياربس يارشاست كه اخت يجهاد كشاورز يرسازمان معاون وز

 هـا و سـازمانهاي   -برگزار شده و به نظر بنده بهتر است در سه مرحله وزارتخانه ياديز يارجلسات بس

جنگلها و مراتع  يست،ز يطمرحله اول سازمان مح: ادغام شوند يزداريو آبخ ينسرزم يشبا آما يمواز

تلف آب وزارت مخ هاي-ادغام شود؛ در مرحله دوم بخش يكديگربا  يروكشور و بخش آب وزارت ن

ادغـام شـوند و    يكـديگر سازمانها و بخشها بـا   ينادغام شود و در مرحله سوم همه ا يكشاورز جهاد

  .و اجرا با هم هماهنگ شود ريزي -برنامه يريت،شود تا بخش مد يستأس ينسرزم يريتسازمان مد

  

  وجود دارد؟ يگرد يدر كشورها ينسرزم يريتسازمان مد يستجربه تأس ياآ: تسنيم

بـوده اسـت و از    يوجود دارد كـه تجربـه مـوفق    ينسرزم يريتسازمان مد يابله كشور استرال: خدومم

  .به كانادا، انگلستان، هلند و نروژ اشاره كرد توان-يم يگرموفق د يكشورها
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 يـد اجرا شـود، چـه آثـار و فوا    يو درست يحبه نحو صح يزداريدكتر مخدوم چنانچه آبخ يآقا: تسنيم

  داشته باشد؟ تواند-يم ياقتصاد

از جنگلها و مراتع كه نقش  يمداشته باشد؛ به عنوان مثال چنانچه بتوان تواند-يم ياديز ياربس ياقتصاد آثار

 يم،كنـ  يريتمـد  يبـه نحـو درسـت    رونـد، -يبه شمار م يزداريآبخ يدارند و از اجزا يزداريدر آبخ يمهم

اسـت كـه بـر اسـاس كتـاب       يبـه شـرط   ينا. يمتومان درآمد داشته باش يلياردهاجنگل م يناز هم يتوانيمم

شـود و   بـرداري  -برداشـت، بهـره   يتو از جنگلها به اندازه ظرف يمحركت كن يجنگلدار يطرحها يوستپ

متـر   7تا  5 يزانبه م توان-يدر هر هكتار جنگل م. انجام نشود برداري -جنگلها بهره يكيفراتر از توان اكوژ

و  شـود -يمحسـوب مـ   يهكردن از سـرما  ينههز يو به نوع يستن يداز آن مف يشترمكعب برداشت كرد و ب

  .است ياربس يانموجب ضرر و خسارات بر جنگل است و خسارت به جنگل، باعث ضرر و ز

  

  يست؟در كشور چ يزداريبه نظر شما موانع رشد و توسعه آبخ: تسنيم

م ما در كشـور ضـعف   ا بنده بارها و بارها گفته. است يسيو برنامه نو ريزي ضعف برنامه ياصل مشكل

كـه طـرح و    يمكنـ  يـت ترب يرانيمـد  يدما با. يمدار نويسي و برنامه ريزي ضعف برنامه يم،ندار مديريت

بـه   يوقتـ . شـود  تهشده از آنها كار خواس بندي-مدون را اجرا كنند و بر اساس جدول زمان هاي برنامه

بـا   يـد را با يرت و ضـعف مـد  قـو . داشـت  يـادي توقع ز يراز مد توان-ينم دهيم،-يبرنامه نم يري،مد

آن اسـت متاسـفانه    يـز ن يمانع بعد. قرار داد يابيمورد ارز شود-يقرار داده م يارشكه در اخت اي برنامه

بـه عنـوان    يم؛روبرو هست ائندر كشور چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب با مشكل جاسوس و خ

ـ  يمدالر خرج كـرد  يلياردهام يهاروم ياچهما در در قبـل از  . يمكنـ  يـا آن را اح ايـم  -وز نتوانسـته هنـ  يول

پررونـق بـود و محصـوالت     ياربس شد-يانجام م يهاروم ياچهدر يزكه در حوزه آبخ يانقالب، كشاورز

. را فـتح كنـد   يكاامر يمختلف حت يكشورها يتوانسته بود بازارها يهاروم يزانگور حوزه آبخ هاي-باغ

انگور و جو،  يدادند كه به جا يشنهادبه دولت وقت پ يكاردو استاد دانشگاه هاروارد آم 1355در سال 

و  كرد ياز انگور آب مصرف م يشترچند برابر ب يببود كه س يدر حال ينو جو كاشته شود؛ ا يبباغ س
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 يببـه بـاغ سـ    يلتبد كرد، ياستفاده م يكه آب كم يهاروم يها انگور و تاكستان يها باغ ياستس ينبا ا

ـ    يلياردهاافتاد كه م يوضع كنون ينبه ا يهاروم ياچهشد و آهسته آهسته در  يدالر خرج شـده اسـت ول

حـدود   70هم بعد از انقالب عرض كنم؛ در شمال كشور تـا دهـه    يگرمثال د. نشده است ياءهنوز اح

در  يجـان اله يچـا  يبود و رنگ و بو يجاندر اله يدتول ينا مدهو ع شد يم يدتول يهزار تن چا 120

كشاورزان سود و صـرفه   يو برا كرد-يو صادر م ينيتضم يدرا خر يت برگ چادول. معروف بود يادن

 يـن را ممنوع كـرد و ا  يبرگ چا ينيتضم ها خريد-خائن يناز هم يكي. داشت يخوب يليخ ياقتصاد

را از  يهكتار چا 400حدود  يدرا متوقف كنند و تول يچا رگاز كشاورزان كشت ب ياريباعث شد بس

شـد و   يـال بـه و  يلتبـد  هـا -ينزمـ  يـن خود را فروختنـد و ا  هاي-ينهم زمو كشاورزان  يمدست داد

  .به وجود آمد يستيز يطمح يمعضالت بعد

  

خـزر   يـاي در يزدر حوزه آبخ ها يالسازيو ينا. يددر شمال اشاره كرد يالسازيدكتر به و يآقا: تسنيم

  داشته باشد؟ تواند يم يطيمح يستز يامدهايچه پ

. از آن اسـت  يتعفـن ناشـ   يدر شمال كشور، فاضالب و بو يالسازينه وگو ينا يمنف يامدپ مهمترين

سـالمت   شـود -يو باعـث مـ   شـود -يم يختهر ها -ياچهو در ياهابه درون در يالهامتاسفانه فاضالب و

 يـن ا. رونـد -يغـذا بـه شـمار مـ     يـد تول ياز منابع اصـل  يكي ياهادر يراز يرد،قرار گ يرانسان تحت تاث

. خزر وجود نداشـته باشـد   يايمناطق در يامكان شناكردن در بعض يحتاست كه  يبه حد ها-يآلودگ

 يـا در آلـوده سـازي  . ام -خزر شنا نكـرده  يايدر در يهاآلودگ ينسال است به خاطر ا ينمن خودم چند

  .است و گناه است ياله يتاست و خالف مش يكيخالف تعادل اكولوژ

  

 يـزداري اسـت؛ آبخ  يالبكنترل هرزآبها و س يزداريآبخ ياز كاركردها يكيدكتر مخدوم،  يآقا: تسنيم

  داشته باشد؟ يالبدر كنترل س تواند-يم يچه نقش

ماننـد   ياهيها و پوشش گ جنگل. داشته باشند يالبدر كنترل س يمهم يارنقش بس تواند يم آبخيزداري
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 هيـر ذخ يرزمينـي ز هاي آب باران در خاك نفوذ كند و در سفره شوند-يو باعث م كنند ياسفنج عمل م

 وشـمال   يهـا  شـده بـود و جنگـل    يـزداري گلستان و لرستان اگر آبخ هاي-استان يراخ يلدر س. شود

به  يمتاسفانه وقت. يماز آن نبود يو خسارات ناش يلهاس ينزاگرس نابود نشده بودند، شاهد ا يجنگلها

 يوقتـ . ميباشـ  يالبس يلاز قب يشاهد وقوع حوادث يدبا شود،-يتوجه نم ينسرزم يشو آما يزداريآبخ

و حركت  شود يم يجار ينزم يآب به سرعت بر رو يمبرد ينو مراتع را از ب يمها را نابود كرد جنگل

. خواهد گذاشـت  يبه جا ياديز يو مال يبود و خسارت جان يمخواه يمعظ هاي يلو شاهد س كند يم

  .يمبودانجام شده بود شاهد فوت هموطنان خود ن يزداريآبخ ياتاگه عمل يرازمتاسفانه در ش

  

 يروبـي گفتـه شـده اسـت، عـدم ال     ينكـه توسـط مسـئول    يـر اخ يلاز علـل و عوامـل سـ    يكي: تسنيم

  كنيد؟-يم يابيعلت چگونه ارز اين. هاست  رودخانه

و  يسـت مقرون به صـرفه ن  شود، يگران تمام م ياربس ينكهه علت اها ب رودخانه يروبيال ياتعمل اصوال

باعـث   يزداريانجام شود آبخ يزداريآبخ ياتمورد، عمل يب يسدساز ياگر به جا يول. شود يانجام نم

اگـر بـر اسـاس تـوان      يگـر د يـان شـود بـه ب   يرياز جمع شدن رسوبات پشت سـدها جلـوگ   شود يم

شـود،   يـره ذخ يرزمينـي ز هـاي  -شود و آب در خاك و سـفره  يزداريآبخ ياتعمل ينسرزم كولوژيكيا

در  يدبا يسدساز يستيمن يالبته ما مخالف سدساز. يمشداشته با يروبيبه ال يازتا ن يمندار يرسوب يگرد

 ينهكه با هز ييدر جا يسد وجود داشته باشد ول يجادامكان ا يكيانجام شود كه به لحاظ اكولوژ ييجا

 يجـاد آب را مهـار كـرد و مـانع از ا    يتـوان م ياهيو پوشش گ يو تراس بند يمحدود و  با بانكت بند

كـرده و بـه    يـب سـد بـزرگ خـود را تخر    19 يكـا خـاطر آمر  ينبد. شود يدنبا يشد، سدساز يالبس

 انتـري شود هم آب بهتـر و هـم ارز   اند اگر آبخيزداري -آورده اند؛ چون حساب كرده يرو يزداريآبخ

. مناسب ندارند يكشور برنامه نگهدار يدرصد سدها 85آن كه  يزن يگرنكته د. استحصال خواهند كرد

  .چه كار كرد يدبا يدبه وجود آ يكلاست كه اگر مش ينا يبرنامه نگهدار
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چـه   يـزداري آبخ. يزگردهاسـت مقابله بـا ر  يزداريآبخ يداز فوا يكيبا توجه به نظر كارشناسان : تسنيم

  مقابله كند؟ يزگردهار يعيطب يدهبا پد تواند-يطور م

درصـد تـراكم داشـت مـا      40 يبـاال  يـالم ا يجنگلهـا  يكه به عمل آمده اسـت وقتـ   يهاييبررس طبق

ـ  يمداشت يزگردر يشهالبته ما هم. يمدر غرب كشور نداشت يزگردوغبار و رگرد  يهـا  تـراكم جنگـل   يول

درصد  40 يرتراكم به ز ينا يوقت يرا جذب كند؛ ول يزگردهاها ر جنگل ينكه ا شد-يزاگرس باعث م

در اسـتان تهـران و در تونـل     يحتـ . مختلـف پخـش شـد    يها شروع شد و در استان يزگردهار يدرس

آن  يكـاربر  ييرزاگرس و تغ يها جنگل يبمتاسفانه تخر. مشاهده شده است يزگردهار ينا يزن نكندوا

نمانـده   يزاگـرس بـاق   هاي از جنگل يزيچ يگربوده است كه د اي و مرتع به اندازه يكشاورز ينبه زم

 ياربس يزدارياست، عمل آبخ يو جنگلكار ينهالكار يزداري،آبخ هاي يكاز تكن يكيآنجا كه  از. است

  .در كاهش گردوغبار موثر واقع شود تواند يم

  

 يعيو منابع طب يستز يطمح يبرا تواند يم يعيو منابع طب يزداريطرح جامع آبخ يادكتر آ يآقا: تسنيم

  مثمرثمر واقع شود؟

 ي،وزارت جهـاد كشـاورز   ها و نهـاد مختلـف مثـل وزارت مسـكن و شهرسـازي،      وزارتخانه متاسفانه

هـر كـدام بـه صـورت      يـر اخ ياندر سـال  يهاتجارت، وزارت كشور، شهردار وزارت صنعت و معدن و

تعـارض   يكـديگر موارد بـا   ياريجامع در بس يطرحها اند و اين -كرده ينتدو يجامع هاي مجزا، طرح

 يـن طرح جامع كه با كمـك همـه ا   يننوشته شود و در ا ينسرزم يشاست طرح جامع آما هترب. دارند

طـرح جـامع بـه     يـن نهادها در ا يناز ا يكهر  يفنقش و وظا شود-شته ميها نو -نهادها و وزارتخانه

  .آورده شود يقطور دق

  

بـه   توانـد -يم يزداريآبخ يادر استحصال آب سالم و پاك داشته باشد و آ يچه نقش يزداريآبخ: تسنيم

  باشد؟ يمصارف مختلف شرب، صنعت و كشاورز يآب كشور برا ينتأم ياز راهكارها يكيعنوان 
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آب گرفتـه شـود و آب بـه     ينا ياگر جلو. شود-يم يردرصد بارش ساالنه ما تبخ 70آمار حدود  طبق

شده را به مصارف مختلـف شـرب،    يرهآب ذخ ينا توان-يشود، م يتهدا يرزمينيز هاي -درون سفره

 يجلو توان-يم ينانهبدب يليدر حالت خ. كرد ينسه بخش را تأم ينرساند و آب ا يصنعت و كشاورز

امتحانش پس داده اسـت؛   يامختلف دن ياست كه در كشورها يزيچ ينرا گرفت و ا يرد تبخدرص 50

موفـق عمـل كـرده اسـت و توانسـته اسـت بـا         يلـي آب بـاران خ  يردر كاهش تبخ يامثال كشور استرال

 يليخ يزداريآبخ ينهدر زم يزن يرالجزا. يردآب را بگ يرتبخ يساده و كم خرج، جلو يليخ هايي-روش

كشور خودمان را به آنجا برده و به آنهـا آمـوزش سـاخت قنـات      هاي-يكرده است و مقنّ موفق عمل

 يـزداري در آبخ يزكشور مراكش ن ينهمچن. اند -يادگرفتهقنات را از ما  البته آنها سابقاً فناوري. اند -داده

  .موفق بوده است

  .يممصاحبه سپاسگزار ينانجام ا يبرا يجنابعال يتلطف و عنا از
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 يـد منـابع آب با  »يصباز تخصـ « بحث :يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه يركلمد

  05/06/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يرد مورد توجه قرار گ

  

  يردمورد توجه قرار گ يدمنابع آب با »يصباز تخص«بحث 

ـ   يتبـه محـدود   يـرو وزارت ن يكـالن آب و آبفـا   يزير دفتر برنامه يركلمد -يرناا -تهران  يمنـابع آب

و مطرح  يشتريب يتمنابع آب با جد يبحث باز چرخان يداساس با ينبرا: كشورمان اشاره كرد و گفت

  .يردمورد توجه قرارگ

  
ـ   يصنشسـت تخصـ   يننخسـت  يهروز سه شنبه درحاش يتراب يقهصد  در محـل   يآب از منظـر حكمران

 يـد كـه با  ايـم  يدهرس ياكنون به مرحله ا  :افزود يرنادر جمع خبرنگاران و در پاسخ به ا يروپژوهشگاه ن

 يزير برنامه ينضرورت ا  يد،جد يازهاين يراز يمآب در كشور داشته باش يصمدرن تخص يزير برنامه

  .كرده است تر يرا جد
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كـه در   يهنگـام : منابع آب اشاره كـرد و خاطرنشـان سـاخت    يموضوع حكمران يافتن يتبه اهم وي

 يدكه تول ياست نسبت به آب يازكه ن يآب يزانكه م يما چالش مواجه شده ينكشور با ا يزآبر يها حوضه

صـورت موضـوع اسـتقرار     يـن در ا شـويم،  يمنابع مواجه مـ  گرفته و در عمل با كمبود يشيپ  شود يم

  .شود يم يتحائز اهم ياربس يحكمران

از منابع آب و از طـرف   يهرو يب يها برداشت يلبه دل يراخ يها كه در سال يامدهاييپ: ادامه داد ترابي

ـ   رساند يم ينشده ما را به ا يجادحاصل از آن ا يها و چالش يماقل ييرموضوع تغ يگرد آنكـه   يراكـه ب

  .يمكار كن ي،حكمران اراستقر يدر منابع آب رو يدكرد،  با يجادبتوان تعادل در برداشت از منابع آب ا

كشور از نظـر   يزآبر يها حوضه ينكها يانبا ب يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزيدفتر برنامه ر مديركل

رود بشـدت بـا تـنش     ينـده زا يزاكنون در حوضه آبر: متفاوت هستند، افزود يگرد يكبا  يمكان يعتوز

حاضـر،   حـال در  يگـر و از طـرف د  يافتـه  يشافزا يمردم به منابع آب يازطرف،  ن يكاز  يممواجه هست

  .دهد يآب شرب پوشش م ينرا به لحاظ تام ينفر يليونم 5 يتجمع يكرود  يندهحوضه زا

 يـد آب صـنعت،  با  ينامت ينرو به رشد و همچن يتجمع ينآب ا ينتام يبرا ينبنابرا: اضافه كرد وي

  .را كم كرد ياز مصارف آب كشاورز يبخش

است كه در تعامل با مردم باشد  يستميس يكبه  يازتعادل برقرار شود ن ينا ينكها يبرا: شد يادآور وي

  .آب است يكه آن نظام حكمران

 يپوشـش تقاضـاها   يشكل بوده كـه بـرا   ينآب تاكنون در كشورمان بد يصموضوع تخص: گفت وي

آب  يرزمينـي از منـابع ز  يـد با يـا احـداث و   يـد با يـد سد جد يا ينآب، تام يدمنابع جد يدبا يا د،يجد

  .شد يبرداشت م يشتريب

بـود   يدآب از منابع جد ينتوان دنبال تام ينم يگركه د ايم يدهرس ياما اكنون به مرحله ا: ادامه داد وي

  .اصالح نظام موجود اقدام كرد يبرا يدو با
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 يـار كـه در اخت  يمنـابع  يـزان همان م يآب برا يصاست نظام باز تخص ياكنون ضرور: دادامه دا ترابي

 يطيو شـرا  يمآب را داشته باشـ  يصمدرن تخص يزير برنامه يدبا يگرد يشود و به عبارت ينتدو يمدار

 بـه مختلف توسـعه   يبخش ها ينآب ب ينا يمتقس يفراهم شود تا با همان منابع موجود آب، چگونگ

  .ته شوداشتراك گذاش

شرب و توسعه صـنعت،   يازهاين يشتوسعه مانند افزا يها پوشش دادن به بخش يبرا: اضافه كرد وي

مورد توجه قرار گرفته  يآب به طور جد يصموضوع باز تخص يدكه با يما يدهرس ياكنون به مرحله ا

  .شود يساز يادهو پ

  .است يتحائز اهم ياربس ن،يب ينحق آبه در ا يبحث مبادله و بازار و سامانده ي،گفته و به

 ياست به گونه ا يتحائز اهم يارآب اكنون بس ييكارآ يدر بخش صنعت، بحث ارتقا: ادامه داد ترابي

بـا رونـق    توان يم يمچند باره آب را داشته باش يآب در بخش صنعت با بازچرخان ييكارآ يماگر بتوان

  . باز كرد يدجد يازهايپركردن ن يبرا يخال يصنعت، جا
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  05/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - است يافتهدرصد كاهش  30موثر  يها بارش يزانم

  

 يافتـه درصد كـاهش   30سال گذشته  15موثر در  يها بارش يزانم: گفت يجهاد كشاورز يروز معاون

  .است

معـاون آب و خـاك وزارت جهـاد     ياكبـر  يمـراد عل يم،تسـن  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

موثر در چند  هاي يبارندگ يزانم: اظهار كرد يدو رونق تول يكشاورز يمل يشامروز در هما يكشاورز

رخ  يـر موثر كه در چند سال  اخ هايي يبارندگ  يزاناست؛ م يافتهدرصد كاهش  30سال گذشته حدود 

  .نداشته است يددر تول يريبوده كه تاث يليمترم 10داده كمتر از 

و در  يمنداشـت  يمـوثر  يبارنـدگ  مـاه  ينسال گذشته در مناطق غرب كشور بعـد از فـرورد  : افزود وي

  .است يافتهدرصد كاهش  30سال گذشته  15موثر در  يها بارش يزانمجموع م

و  يافتـه  يشدر هر دهه افزا يگراددهم سانت 4كشور  يدما نيزام  :ادامه داد يجهاد كشاورز يروز معاون

  .يما بوده يرتبخ يششاهد افزا

ـ  يككشور كمتر از  يدرصد خاك كشاورز 60: كرد يحتصر وي  4.2 يندارد و همچنـ  يدرصد مواد آل

 ياز اراضـ  يليـارد م 1.3آب را دارنـد و تنهـا    يكشور مشكل شـور  يكشاورز يهكتار از اراض يليونم

  .است يتكشور بدون محدود يكشاورز

انجام شده اسـت   يدو ام يردر بخش آب و خاك در دولت تدب يمناسب هاي گذاري يهسرما: گفت اكبري

  .يستانقالب ن يروزيبا قبل از پ ياسكه قابل ق

درصـد ارتقـاء    45درصـد بـه    39تا به امـروز از   92از سال  ياريراندمان آب يزانم: افزود ينهمچن وي

  .است يافته
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ـ  هـاي  تخصيص :يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يرست مركز امور اجتماعسرپ  ييـرات بـر تغ  يآب

  05/06/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - اثرگذار است ياجتماع

  

 ييـرات تغ يص،هـر تخصـ   ينكـه ا يـان بـا ب  يـرو وزارت ن يسرپرست مركز امـور اجتمـاع   -يرناا -تهران

  .دارد ياجتماع ييراتبر تغ يممستق يرآب تاث يها يصتخص: را به دنبال دارد گفت ياجتماع

  
 يرودر پژوهشگاه ن "يآب از منظر حكمران" ينشست تخصص ينروز سه شنبه در نخست يفاضل محمد

و  يسـاختار سـكونت گـاه    ي،اجتمـاع  يشـامل قشـربند   ياجتماع ييراتبر تغ يصاثرات تخص: افزود

 ييروسـتا  يـت نفر از جمع يليونتا دو م 700 ينكه با ساخت هر سد ب ياست به گونه ا يزندگ يفيتك

  .جابجا شده اند يگرد يتيمراكز جمع يا

اثـر   ينـابرابر اجتمـاع   يلتعد يا يدتول يزو ن يتيو امن اسييبر ثبات س يصتخص ينهمچن: ادامه داد وي

را بـه دنبـال خواهـد     ياجتماع يتوام با عدالت نباشد ناآرام يصكه اگر تخص يدارد به گونه ا يممستق
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  .را دامن بزند يتواند نابرابر اجتماع يداشت ضمن آنكه م

دالت را شـامل عـدالت در   عـ  يـن و ا يدتاك يمنابع آب يصعدالت در تخص يتبر ضرورت رعا فاضلي

عـدالت   ي،عـدالت اقتصـاد   يـد بخـش با  يندر ا: دانست و افزود يو تعامل ياطالعات ي،ا يهرو يع،توز

در نظر گرفته شوند؛ چـرا كـه    ينسل ينبا همه مشخصات و عدالت ب يو عدالت اجتماع يستيز يطمح

  .است يندهآ يها نسلهم با   مناقشه يكمناقشات آب عالوه بر مناقشه با حاضران،  ينهدر زم

كشـور خبـرداد و    يآب يها از وجود مناقشه در اكثر حوضه يرووزارت ن يمركز امور اجتماع سرپرست

 يـن لحاظ شود كه ا يستيز يطمح يداريو پا ياقتصاد يدر كنار كارآمد يعدالت آب يستيبا: كرد يدتاك

  .است يمنابع آب يكپارچه يريتاز اهداف مد يكي

ـ   يبرابر به آب و منـافع ناشـ   يرسدست ينتضم: افزود وي زنـان و مـردان، فقـرا و     يناز مصـرف آب ب

 ي،كشورها متضمن حق دسترسـ  ينمختلف ب يو اقتصاد ياجتماع ي،اقتصاد يها گروه ينثروتمندان، ب

  .است يكنترل و كارآمد

ـ مناقشا يبا اشاره به ابعاد اجتماع يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع سرپرست  يت آب

 ينو تضـم  يدارپا ينآب، تضم يصبرد در تخص -منابع و منافع، شكل دادن به روابط برد يمتقس: گفت

  .آيد يشمار م به يمناقشات آب ياز محورها ينده،و فزا يشروپ يور بهره

ـ   يبه عنوان مسئله بعـد  ياجتماع يتبه هو ينهمچن فاضلي چـه  : اشـاره كـرد و گفـت    يمناقشـات آب

اند كـه در محـور    شده هايي يتبه هو يلمناطق مختلف كشور همه تبد يتهو يمهو چه نخوا يمبخواه

  .آورند يآب، مناقشات را به بار م

 يكه در مركز علـوم اجتمـاع   يموضوع مهم: آب گفت يصتخص يور در خصوص مسئله بهره فاضلي

 ييـر غت هـا،  يصمعنـا كـه تخصـ    يـن اسـت، بـه ا   ياجتماع ييرو تغ يصتخص كنيم يدنبال م يرووزارت ن

و  يتـي جمع هـاي  يلپتانسـ  دهيم يم يگرمنطقه به منطقه د يكآب را از  يو وقت كنند يم يجادا ياجتماع
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  .يابد يم ييركار تغ يروين

را در انتظـار   يعيمفهـوم عـدالت تـوز    يـرو، وزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع سرپرست

در بخـش  : آن دانسـت و افـزود   يـه وو سـالمت ر  يتشـفاف  يص،عادالنـه بـودن تخصـ    يزانمردم از م

 يمو تفاهم بر سر تقس ها يسكگفت و گو درباره ر يساز و كارها ياز منظر اجتماع يدآب با يصتخص

  .شده تا به خلق اعتماد منجر شود يسكر يلتحل يص،تخص يانها در جر يسكر

له آب در جهـان از  مقو ينكهبا اشاره به ا يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع سرپرست

شـده كـه در آن    يلتبـد  يـد جد يا بـه عرصـه   ي،سـنت  هاي يصتخص يكار يطهو در ح يمسئله فن يك

ـ   يمحل كـردن مناقشـات در تقسـ   : مطرح است، گفت يمناقشات آب ـ  يمنـابع آب  يبـران مبحثـ   آب ينب

مباحـث   شده تا يفمركز تعر ينتوسط ا »يآب و انرژ«با عنوان  ييها نشست يناست، بنابرا ياجتماع

 يشبه نمـا  يجذب و ابعاد مسئله آب و انرژ يشتريمشاركت ب يافته،آب در جامعه گسترش  ياجتماع

  .گذاشته شود
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  05/06/1398خبرگزاري ايرنا مورخ - است يبازنگر يازمندن يرانآب ا يصنظام تخص

  

آب  يصنظام تخصـ : گفت يرو،وزارت ن يكالن آب و آبفا يزيكل دفتر برنامه ر يرمد - يرناا - تهران

  .است يدجد يازهايمنطبق با ن يبازنگر يازمندكشور ن يفعل

  
ـ   يصروز سه شنبه در نشست تخصـ  »يتراب صديقه«  يـرو كـه در پژوهشـگاه ن   يآب از منظـر حكمران

 يازمنـد شـده كـه اكنـون ن    ينتـدو  87در سـال   يـران آب ا يصنظام تخصـ  يننخست: برگزار شد، افزود

  .است يدجد يازهايبر اساس ن ينو تدو يبازنگر

روز افـزون منـابع آب    هـاي  يتبرشـمرد كـه محـدود    يبنـد  يهسـهم  يندفرآ يكآب را  يصتخص وي

  . سازد يمناسب را دو چندان م ينظام ها ينضرورت تدو

آب را  يبنـد  يهنامـه سـهم   يوهشـ  يننخست يرووزارت ن  يكالن آب و آبفا يزيكل دفتر برنامه ر مدير

رود در نظـر گرفتـه    ينـده آب زا يمدانست كه در آن تفسـ  يالديم 16مربوط به قرن  ييبها يخطومار ش
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  .شده است

نـام بـرد    يراندر ا يصرودخانه كرج به عنوان نمونه دوم نظام تخص يبرا يركب يرنامه ام يماز تقس ترابي

 1387درسـال   يتخورد و در نها يدكل 1378از سال  يرانا يآب رسم يصنظام تخص ينتدو:  فتو گ

  .يافت يانآن پا ينتدو

آب در اكثـر نقـاط جهـان     يصتخص: آب را منحصر به كشورمان ندانست و گفت يصروند تخص وي

  .به وجود آمده رواج دارد يكه بر سرمنابع آب ييبه واسطه چالش ها

 يصتخصـ  ياست برنامه ها و توافـق هـا   يافته يشآب در جهان افزا يابيكه كم ينسبتبه : افزود ترابي

 يـدا بـه آب پ  يبـر سـر دسترسـ    يو محل يمل ي،الملل ينب يدر حل تعارض ها يا يندهفزا يتآب اهم

حـال اسـاس    يـن انـد بـا ا   يافتـه ها با گذشت زمان تكامل  يكردهدف ها و رو يكهكرده است و درحال

اسـتفاده انسـان در دسـترس     يچه مقدار آب برا ينكها يينتع يندهمان شكل فرا منابع آب به خصيصت

  .شود يمتقس يبمناطق و بهره برداران رق يانم يدآب چگونه با ينقرار دارد و ا

رشـد   يامـا ظهـور چـالش هـا    : ادامـه داد  يـرو وزارت ن يكالن آب و آبفا يزيكل دفتر برنامه ر مدير

 يساخت سـازه هـا   يمناسب برا يداب حوضه و نبود مكان هاازح يشب يصبرداشت از منابع، تخص

 فمختلـ  يو به دنبال آن تنوع و گسترده تر بهره برداران با تقاضاها ياقتصاد يطشرا ييررشد و تغ ي،آب

 يستمقرن ب يرودخانه تا انتها يستمس يرفتن كاركرد ها ينو از ب يرينآب ش يها يستمآب، تنزل اكوس

  .آب در حوضه شده است يصو تخص يزيامه رمنجر به تحول مهم در برن

بـا تمركـز    يـز آب درحوضـه آبر  يصمدرن تخصـ  يزيچالش ها برنامه ر يندر پاسخ به ا ي،گفته و به

 يطو مح ياجتماع ي،اقتصاد يليتفص يها يلاستفاده از منابع موجود با لحاظ تحل يساز ينهبر به يشترب

  .شكل گرفت يبدگان رقاستفاده كنن يانم يبده بستان ها يو بررس يستيز

 يسـنت  يـد ها با فاصله گـرفتن از تاك  يلآب روند تحل يصمدرن تخص يزيدر برنامه ر: ادامه داد ترابي
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تقاضـا را در   يريتمـد  يرشـده و تـداب   يبترك ينده،فزا يتقاضا ينتام يبرا يدجد يبرساخت سازه ها

  .فته استمورد توجه قرار گر يننو يها يكردرو يزدهد و ن يدستور كار قرار م

اساس و با توجـه بـه گذشـت     ينبر ا: گفت يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزيدفتر برنامه ر مديركل

گذشـت   يـز بخش آب كشور و ن يريتآب در مد يصتخص يندشدن فرا ياتيبه دو دهه از عمل يكنزد

اضـا  روز افـزون تق  يشبه جهت افزا يگرآب و از طرف د يصدهه از ابالغ نظامنامه تخص يكاز  يشب

 يـز دو دهـه و ن  ينبراساس تجارت حاصل از ا يندفرا ينبه ارتقاء و بهبود ا يازمحدود ن يآب منابع يبرا

  .شود ياحساس م يشاز پ يشآب كشورمان ب يصاصالح نظام تخص يتجارب جهان يبرمبنا

: خبـرداد و خاطرنشـان سـاخت    يزآب در سطح حوضه آبر يصتخص يدجد يكرداز رو ينهمچن ترابي

 يهـا  يـابي ارز يسـت، ز يطحـق برداشـت آب و حفاظـت از محـ     يـان تـوازن بهترم  يننو كرديرو ينا

اسـتفاده   يدرك بهتـر ارزش آب و تقاضـاها   يسـتي، ز يطمحـ  يـان جر يسـك بـر ر  يموشكافانه و مبتن

  .دهد يآب را مدنظر قرار م يصتخص يوهدر ش يشترب يريكنندگان آب و انعطاف پذ
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 يالبدر درازمدت و مهـار سـ   يمبارزه با خشكسال يئن براو مطم يشگيرانهپ يراهكار يزداريآبخ

  05/06/1398نشريه سبزينه مورخ  -يزداري با كمك آبخ زيست يطمح ؛ نجاتاست

  

و  يـك نزد ياربسـ  يبـا هـم ارتبـاط    يهستند كه به لحاظ كاركرد ياز مسائل زيست يطو مح آبخيزداري

به گـزارش  . را به دنبال داشته باشد زيست يطسالمت مح تواند يم يحصح يزداريتنگاتنگ دارند و آبخ

 بخيـزداري و نقـش آ  يزداريو آبخ زيست يطمح ينب ارتباط يقدق يينتب يبرا يم،به نقل از تسن »ينهسبز«

دانشـكده   يعلمـ  يئـت مخـدوم فرخنـده، عضـو ه    يدبا مج ييوگو سالم، گفت زيست يطدر داشتن مح

  .آيد يدانشگاه تهران، انجام شده است كه در ادامه م زيست يطمح

   

  .يدكن يفرا تعر يزداريو آبخ يزسوال آبخ ينعنوان نخست به

وارد  جا اند و آب از يك -ها احاطه كرده مانند است كه دور آن را كوه يبلند يپست يتوضع يك آبخيز

است،  يزاز آبخ اي -ساده يفتعر ينا. آب مطرح است يزشدر واقع خ. شود يخارج م يگرد يو از جا

توسـعه،   بنايدر واقع م. است يدارو توسعه پا ينسرزم يشهمان علم آما يزداريعام، آبخ ياما در معنا

ـ  يـم، چقـدر آب دار  يمبـدان  يـد با يم،داشته باش يدارتوسعه پا كه ينا ياست و برا يزخآب و آب آب  يدب

از مسائل مهـم  . دست يناز ا يچقدر است و مسائل يبارش و بارندگ يزانچقدر است، در طول سال م

، آب و هوا يم،اقل املش يكيتوان اكوژ. است يكيتوان اكولوژ يابيو ارز ييشناسا يزداريمطرح در آبخ

ها، فهرست مجاز  مولفه ينبر اساس ا. شود يو جانوران م ها يها، رستن ها، خاك سنگ ها، يو بلند يپست

و  آيـد  -يبه دست مـ  يرهفرودگاه و غ يمارستان،ب يمي،هر منطقه مثل كارخانجات، پتروش هاي-يكاربر

از  يكي،ولـوژ عـالوه بـر تـوان اك   . دشـو  ياساس انجام مـ  ينبر ا يو خدمات يصنعت يها بخش ييجانما

 ي،اقتصاد ي،و توان اجتماع ييمطرح است، توانا ينسرزم يشو آما يزداريكه در علم آبخ يگرمسائل د



56  

عدم درنظرگرفتن . يردمدنظر قرار گ يزداريدر علم آبخ يزعوامل ن ينا يداست كه با يو فرهنگ ياسيس

اعـث بـه وجـود آمـدن     منـاطق، ب  يو اجتماع ياقتصاد ييو سنجش نكردن توانا ينسرزم يعيتوان طب

در . يـاد بـا حجـم ز   يالبو سـ  يلشدن س يجار يعني يم؛خواهد شد كه اكنون شاهد آن هست يتيوضع

 يو اكولـوژ  يعـي به انـدازه تـوان طب   و حوضه آبخيزي -معناست كه هر منطقه ينبه ا يزداريواقع آبخ

باشـد كـه    يديندازه توان تولبه ا يطما از مح ادهو استف يردقرار گ وري -بهره يا برداري -خود مورد بهره

  .آورد -يما به وجود م يبرا يعتطب

   

  شود؟ يرا شامل م يعيعام دارد و همه منابع طب ييمعنا يزداريآبخ يبه نظر جنابعال پس

 يـز آبخ ينسـرزم  يشاست، چون واحـد كـار آمـا    ينسرزم يشآما يزداري،در واقع اساس علم آبخ بله،

 يرهها و غ جنگل ياها،در يابان،ب ين،ها، زم مثل آب يعينابع طبو م يعتهمه عناصر طب يزآبخ يكاست و 

توسـعه   ياسـاس بـرا   ينو بـر همـ   يردمنابع مدنظر قرار گ ينا يتتوان و ظرف يدو با شود يرا شامل م

  .كرد ريزي -برنامه

   

  داشته باشد؟ تواند يم زيست يطمح يرو يراتيچه آثار و تأث آبخيزداري

از هرگونـه   يپـاك و سـالم و عـار    زيسـت  يطمح اش -يجهاجرا شود، نتو  يطراح يزداريعلم آبخ اگر

 ينسـرزم  يشو آما يزداريآبخ تواند ياست كه م يگريآب و هوا از آثار د يفيتبهبود ك. است يآلودگ

 اگـر به عنوان نمونـه  . است يزداريآبخ يگرد يداز فوا زيست يطو مح يعتطب يبعدم تخر. داشته باشد

 يبـردار  انفجار و خاك يب،تخر ينتر شاهد كم ها يانجام شود، در شهرساز يشهرها به درست ييجانما

 يزونـاي و آر يلبرز يبايكروت. سالم خواهد بود زيست يطداشتن مح اش -يجهامر نت ينبود كه ا يمخواه

 انــد و داراي -شــكل گرفتــه يــزداريو آبخ ينســرزم يشهســتند كــه طبــق آمــا يياز شــهرها يكــاآمر
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  .را دارند يآلودگ ينتر هستند و كمپاك و سالم  زيست يطمح

   

كـالن   يالزم اسـت سـاختار   يـا ارائـه شـد، آ   يـزداري كـه از آبخ  اي-عام و گسترده يفتوجه به تعر با

  اصالح شود؟ يفتعر ينكشور مطابق ا يريتيمد

ها، مراتـع   نظر سازمان جنگل يردرصد وسعت كشور ز 90در حال حاضر حدود . طور است ينهم بله،

سازمان  ينا يسو رئ ينظر وزارت جهاد كشاورز يرسازمان خودش ز ينكشور است و ا يزداريو آبخ

سـاختار جلسـات    يـن ا ييـر دربـاره تغ . دارد يمحدود ياراتاست كه اخت يجهاد كشاورز يرمعاون وز

بـا   يمـواز  يها ها و سازمان برگزار شده و به نظر بنده بهتر است در سه مرحله وزارتخانه ياديز ياربس

ها و مراتع كشور و  جنگل زيست، يطمرحله اول سازمان مح: ادغام شوند يزداريو آبخ ينزمسر يشآما

مختلـف آب وزارت جهـاد    يهـا  ادغام شود؛ در مرحله دوم بخـش  يكديگربا  يروبخش آب وزارت ن

ادغـام شـوند و    يكـديگر هـا بـا    هـا و بخـش   سازمان ينادغام شوند و در مرحله سوم همه ا كشاورزي

  .و اجرا با هم هماهنگ شود ريزي -برنامه يريت،شود تا بخش مد يستأس ينسرزم تيريسازمان مد

   

  وجود دارد؟ يگرد يدر كشورها ينسرزم يريتسازمان مد يستجربه تأس آيا

بـوده اسـت و از    يوجـود دارد كـه تجربـه مـوفق     ينسـرزم  يريتسـازمان مـد   يادر كشور اسـترال  بله،

  .انگلستان، هلند و نروژ اشاره كرد به كانادا، توان يم يگرموفق د يكشورها

   

داشـته   توانـد  يمـ  ياقتصـاد  يـد و درست اجرا شود، چه آثـار و فوا  يحبه نحو صح يزداريآبخ چنانچه

  باشد؟

ها و مراتـع كـه    از جنگل يمداشته باشد؛ به عنوان مثال چنانچه بتوان تواند يم ياديز ياربس ياقتصاد آثار
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 يريتمـد  يبه نحـو درسـت   روند،-يبه شمار م يزداريآبخ ياجزا دارند و از يزداريدر آبخ ينقش مهم

است كه بـر اسـاس    طيبه شر ينا. يمتومان درآمد داشته باش يلياردهاجنگل م يناز هم توانيم يم يم،كن

برداشـت،   يـت هـا بـه انـدازه ظرف    و از جنگـل  يمحركـت كنـ   يدار جنگـل  يهـا  طـرح  يوسـت كتاب پ

در هـر هكتـار جنگـل    . انجام نشـود  برداري -ها بهره جنگل يكيوژشود و فراتر از توان اك برداري -بهره

 يو بـه نـوع   نيسـت  يـد از آن مف تر يشپنج تا هفت مترمكعب چوب برداشت كرد و ب يزانبه م توان يم

  .شود يمحسوب و موجب واردشدن خسارت به جنگل م يهاز سرما كردن ينههز

   

  يست؟در كشور چ يزدارينظر شما موانع رشد و توسعه آبخ به

ام در كشـور ضـعف    -بنده بارها و بارها گفتـه . است يسينو و برنامه ريزي -ضعف برنامه ياصل مشكل

كـه طـرح و    يمكنـ  يـت ترب يرانيمـد  يـد با. يمدار يسينو و برنامه ريزي -ضعف برنامه يم،ندار مديريت

بـه   يوقتـ . شود ها كار خواسته شده از آن بندي-مدون را اجرا كنند و بر اساس جدول زمان يها برنامه

كـه در   اي -با برنامه يدرا با يرقوت و ضعف مد. داشت ياديتوقع ز توان ينم دهيم،-يبرنامه نم يريمد

آن است كه متأسفانه در كشـور چـه    يزن يمانع بعد. قرار داد يابيمورد ارز شود يقرار داده م يارشاخت

بـه عنـوان مثـال در     سـتيم؛ رو ه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب با مشكل جاسوس و خـائن روبـه  

قبـل از انقـالب،   . يمكنـ  ياءآن را اح ايم -هنوز نتوانسته يول يم،دالر خرج كرد يلياردهام يهاروم ياچهدر

انگـور حوضـه    يهـا  پررونق بود و محصـوالت بـاغ   ياربس يهاروم ياچهدر يزدر حوضه آبخ يكشاورز

دو  1355در سـال  . را فـتح كنـد   يكـا آمر يمختلف حتـ  يكشورها يتوانسته بود بازارها يهاروم يزآبخ

و جـو   يبانگور و جو، باغ سـ  يدادند كه به جا يشنهادبه دولت وقت پ يكااستاد دانشگاه هاروارد آمر

 ياستس ينو با ا كرد ياز انگور آب مصرف م تر يشچند برابر ب يببود كه س يدر حال ينكاشته شود؛ ا

شـد و   يببـه بـاغ سـ    يلتبـد  كـرد،  يمـ  اسـتفاده  يكمـ  كـه آب  يـه اروم يها انگور و تاكستان يها باغ
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ـ   يلياردهاافتاد كه م يوضع كنون ينبه ا يهاروم ياچهآهسته در آهسته  يـاء هنـوز اح  يدالر خرج شـده، ول

 120حـدود   70بعد از انقالب عرض كنم؛ در شمال كشـور تـا دهـه     يهم برا يگرمثال د. نشده است

 يـا در دن يجـان اله يچـا  يبود و رنگ و بو الهيجاندر  ديتول ينو عمده ا شد يم يدتول يهزار تن چا

كشاورزان سـود و صـرفه    يو برا كرد يو صادر م يداريخر ينيرا تضم يدولت برگ چا. معروف بود

 يـن را ممنوع كـرد و ا  يبرگ چا ينيتضم ها خريد-خائن يناز هم يكي. داشت يخوب يليخ ياقتصاد

را از  يهكتار چا 400حدود  يدكنند و تول فمتوق را ياز كشاورزان كشت برگ چا ياريباعث شد بس

شـد و   يـال بـه و  يلتبـد  هـا -ينزمـ  يـن خود را فروختنـد و ا  هاي-ينو كشاورزان هم زم يمدست داد

  .به وجود آمد زيستي يطمح يمعضالت بعد

   

 يامـدهاي خـزر چـه پ   يـاي در يزدر حوضه آبخ ها-يالسازيو ينا. يددر شمال اشاره كرد يالسازيو به

  داشته باشد؟ تواند يم يطيمح يستز

. از آن اسـت  يتعفن ناش يدر شمال كشور، فاضالب و بو ها يالسازيگونه و ينا يمنف يامدپ ترين مهم

 يرسالمت انسان تحـت تـأث   شود يو باعث م يختهر ها ياچهو در يابه درون در يالهامتأسفانه فاضالب و

است  يبه حد ها-يآلودگ ينا. روند-يه شمار مغذا ب يدتول ياز منابع اصل يكي ياهادر يراز يرد،قرار گ

سال است به خـاطر   ينخودم چند. خزر وجود ندارد يايمناطق در يامكان شناكردن در بعض يكه حت

 يتخالف مش يكي،برخالف تعادل اكولوژ كردن دريا آلوده. ام -خزر شنا نكرده يايدر در ها يآلودگ ينا

  .و گناه است ياله

   

  داشته باشد؟ يالبدر كنترل س تواند يم يچه نقش آبخيزداري

ماننـد   يـاهي ها و پوشش گ جنگل. داشته باشد يالبدر كنترل س يمهم يارنقش بس تواند يم آبخيزداري
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 يـره ذخ يرزمينـي ز يهـا  آب باران در خاك نفوذ كند و در سفره شوند يو باعث م كنند ياسفنج عمل م

 وشـمال   يهـا  شـده بـود و جنگـل    يـزداري آبخگلستان و لرستان اگـر   يها استان يراخ يلدر س. شود

بـه   يمتأسـفانه وقتـ  . يماز آن نبـود  يو خسـارات ناشـ   هـا  يلسـ  يـن زاگرس نابود نشده بودند، شاهد ا

 يوقتـ . يمباشـ  يالبسـ  يلاز قب يشاهد وقوع حوادث يدبا شود، يتوجه نم ينسرزم يشو آما يزداريآبخ

 حركـت و  شـود  يم يجار ينزم يآب به سرعت رو يم،برد ينو مراتع را از ب يمها را نابود كرد جنگل

. خواهد گذاشـت  يبر جا ياديز يو مال يبود و خسارت جان يمخواه يمعظ هاي يلو شاهد س كند يم

  .يموطنان نبود انجام شده بود، شاهد فوت هم يزداريآبخ ياتعمل يرازاگر در ش

   

نظر شما . هاست رودخانه يروبيكه توسط مسئوالن گفته شده، عدم ال يراخ يلاز علل و عوامل س يكي 

  يست؟چ

و  يسـت صـرفه ن  مقرون به شود، يگران تمام م ياربس كه ينها به علت ا رودخانه يروبيال ياتعمل اصوالً

شـدن   انجـام شـود، از جمـع    يـزداري آبخ ياتعمل مورد، يب يسدساز ياگر به جا يول شود، يانجام نم

 عمليات ينسرزم يكياگر بر اساس توان اكولوژ يگرد يانبه ب شود؛ يم يريرسوبات پشت سدها جلوگ

بـه   يـاز تـا ن  يمنـدار  يرسـوب  يگرشود، د يرهذخ يرزمينيز يها شود و آب در خاك و سفره يزداريآبخ

انجـام شـود كـه بـه      ييدر جـا  يدبا يو سدساز يستيمن يالبته ما مخالف سدساز. يمداشته باش يروبيال

ـ   سد وجـود داشـته   يجادامكان ا يكيلحاظ اكولوژ و بـا   دمحـدو  ينـه كـه بـا هز   ييدر جـا  يباشـد، ول

شـد،   يالبسـ  يجـاد آب را مهـار كـرد و مـانع از ا    تـوان  يم ياهيو پوشش گ يبند تراس ي،بند بانكت

 يرو يـزداري كـرده و بـه آبخ   يـب سد بزرگ خود را تخر 19 يكاخاطر آمر ينبد. شود يدنبا يسدساز

 كتـه ن. استحصـال خواهـد كـرد    يتر تر و ارزانشود، آب به اگر آبخيزداري  -آورده؛ چون حساب كرده

است كـه   ينا يبرنامه نگهدار. مناسب ندارند يكشور برنامه نگهدار يدرصد سدها 85كه  آن يزن يگرد
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  .چه كار كرد يدبا يد،آ به وجود ياگر مشكل

   

  مقابله كند؟ يزگردهار يعيطب يدهبا پد تواند يچطور م آبخيزداري

درصـد تـراكم داشـت، گردوغبـار و      40 يبـاال  يالما يها جنگل يوقت به عمل آمده، هاي يبررس طبق

زاگـرس باعـث    يهـا  تراكم جنگـل  يول يم،داشت يزگردر يشهالبته هم يم؛در غرب كشور نداشت يزگردر

شـروع و در   يزگردهـا ر يد،درصـد رسـ   40 يرتراكم به ز ينا يوقت يجذب شود؛ ول يزگردهار شد يم

مشاهده شـده   يزگردهار ينا يزاستان تهران و در تونل كندوان ن در يحت. مختلف پخش شد هاي ناستا

 يا -و مرتع به اندازه يكشاورز ينآن به زم يكاربر ييرزاگرس و تغ يها جنگل يبمتأسفانه تخر. است

 ي،زداريـ آبخ هـاي  يـك از تكن يكـي جا كه  از آن. نمانده است يها باق از آن جنگل يزيچ يگربوده كه د

  .در كاهش گردوغبار موثر واقع شود تواند يم ياربس يزدارياست، عمل آبخ يركا و جنگل يكار نهال
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - آب يلبـه مسـا   ياجتمـاع  يكردهـاي رو يبا چاشـن  يصتخص يرتدب

05/06/1398  

  

ـ  يصتخص«با عنوان  يشيامروز هما -يرناا-تهران برگـزار   يـرو در پژوهشـگاه ن  »يآب از منظر حكمران

را از منظـر نشـانه    يشـي هما ينچنـ  يگفت كـه نفـس برگـزار    يدبا يشهما ينا يشد، فارغ از محتوا

چنـدان كارآمـد    ي،كنـون  يطآب در كشور، در شـرا  يصخوانش كرد كه تخص ينتوان چن يم يشناخت

  .حوزه بود يندر ا ينينو يها يوهو ش يكردهاو كاربست رو يبدنبال معرف يستبا يو م يستن

  
بـوده   منـد  يتبه آن ها، موقع ينگاه يمو ن يجهان ياتكه ضمن در برگرفتن تجرب ييها يوهو ش رويكردها

آب  يصو تخصـ  يدر حوزه حكمران يننو يكردهايبه رو ينگاه. باشد يرانيو جامعه ا يختار يوندو در پ

 ينفعـان ذ تنو در نظـر گـرف   »ياجتمـاع « يكردهـاي دهد كه در همه آن ها توجه به رو يدر جهان نشان م

به  يننو يكردهايتوجه رو يندر هم يدرا با يدجد يمكه تفاوت قد ييتو گو. پررنگ است يارمختلف بس

منـافع،   عيبـازتوز « يبـه معنـا   يصـي چرا كه هر تخص يستن يراهپرب ينو ا. جستجو كرد يساحت اجتماع
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  .خواهد بود يدر هر منطقه ا »ياجتماع يدوباره معان يصورتبند«و » قدرت يعبازتوز«

 يو صـورتبند  يـل مولفـه هـا، و تحل   ينحوزه بدون توجه به ا يندر ا ي»يرتدب«و  ياستهر س بنابراين

اسـاس،   ينابر. شود يلجامعه تبد »يرتدم«و  يرعادالنهغ ياستيتواند به س يآن م يرامونپ يمنافع و معان

  :بود خواهد Rسه  ينتوجه به ا يازمندبخش ن ينعادالنه در ا ياستهر س يزر،فر ينانس يربه تعب

ـ  ينبه ا): Recognition(ينفعانهمه ذ» شناختن يتبه رسم«  -  ينتـدو  يآب بـرا  يمعنا كه حكمران

را بـه   يتكثر روزافـزون اجتمـاع   يزاز هر چ يشپ يستبا يآب م يصدر خوزه بازتخص يننو ياستس

 بـژه كند و آن را بـه ا  يشتريتامل ب »يرغ« يريتدر غ ي،آلمان يلسوفگادامر، ف يربه تعب. بشناسد يترسم

  .ندهد يلصرف تقل

ـ  ينبه ا): Representaion(يساز يمو تصم يريگ يمدر حوزه تصم »يندگينما« -  يمعنا كه حكمران

مختلف را در  ينفعانكند كه ذ يو سع يردو پشت درها بسته نگ يأتيخود را بصورت ه يماتآب تصم

  .ها مشاركت دهد يساز يمتصم

 يياز زمان، افـراد و بخـش هـا    يمعنا كه اگر در برهه ا ينبه ا): Redistribution(آب »يعبازتوز« -

كنند بـا توجـه    يرا اتخاذ كرده اند، امروز سع يماتيمنابع، تصم يفراوان ياو  ياسيس يها يرمتأثر از متغ

اقـدام بـه    يو اجتمـاع  ياقتصاد يشترب ييعدالت و كارا يجود، با جسارت، و برمبنامو يننو يطبه شرا

  .منابع آب در كشور كنند يعبازتوز

حـل   ينـو بـه سـو    يراهـ  يندهبتواند گشـا  يهرو ينو تداوم ا يشهما يناست كه ا يداساس ام ينا بر

ـ   يكه به نظر مـ  يراه. در كشور شود يمشكالت و مناقشات آب  ي،فنـ  يرياز مسـ  از آنكـه  يشرسـد ب

  .دارد يچيدهو پ يرفنيغ ي،اجتماع يراه حل ها يربه مقصود باشد، از مس يواف يطو بس يكالتكن

  يآب و انرژ يلمسا يارتباطات و پژوهشگر اجتماع يدكتر | يمحمود عبدالصمد
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ـ  ؛ عـدالت عنوان كـر  يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يسرپرست مركز امور اجتماع در كنـار   يآب

  06/06/1398نشريه سبزينه مورخ  - منابع آب يكپارچه يريتهدف مد يط زيست،مح ييدارپا

  

ـ    لحـاظ  يـرو، وزارت ن يمنـابع آب و انـرژ   يمركز امور اجتماع ستسرپر در كنـار   يكـردن عـدالت آب

  .منابع آب عنوان كرد يكپارچه يريتاز اهداف مد يكيرا  زيستي يطمح يداريو پا ياقتصاد يكارآمد

در نشسـت   ي، محمـد فاضـل  )پـاون ( يـرو وزارت ن يرسـان  اطـالع  يگـاه نقل از پا به »ينهسبز« گزارش به

 يكالن آب و آبفا و مركز امور اجتمـاع  يزير همت دفتر برنامه كه به »يآب از منظر حكمران« يتخصص

 يدر تمـام  يبـاً تقر كـه  يـن برگزار شد، با اشـاره بـه ا   يرودر پژوهشگاه ن يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ

ـ   يدبا: وجود دارد، گفت يكشور موضوع مناقشات آب يآب يها حوضه  يددر كنـار كارآمـ   يعـدالت آب

  .است يمنابع آب يكپارچه يريتاز اهداف مد يكي ينلحاظ شود كه ا زيستي يطمح يداريو پا ياقتصاد

ـ   يبرابر به آب و منـافع ناشـ   يدسترس ينتضم: افزود وي زنـان و مـردان، فقـرا و     يناز مصـرف آب ب

 ي،كشـورها متضـمن حـق دسترسـ     ينمختلف، ب يو اقتصاد ياجتماع ي،اقتصاد يها ثروتمندان، گروه

  .است يكنترل و كارآمد

ـ  يبا اشاره به ابعاد اجتماع يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع سرپرست  يمناقشات آب

 ينو تضـم  يـدار پا ينآب، تضـم  يصبرد در تخص دادن به روابط بردـ منابع و منافع، شكل يمتقس: گفت

  .آيد يم شمار به يمناقشات آب ياز محورها ينده،و فزا يشروپ يور بهره

ـ   يعنوان مسـأله بعـد   به ياجتماع يتبه هو ينهمچن فاضلي چـه  : اشـاره كـرد و گفـت    يمناقشـات آب

اند كـه در محـور    شده يلتبد هايي يتمناطق مختلف كشور همه به هو يتهو يمو چه نخواه يمبخواه

  .آورند يآب مناقشات را به بار م

: در نظر گرفته شـود، گفـت   يدبا ير اجتماعآب از منظ يصكه درباره تخص ييها با اشاره به ارزش وي
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بـا همـه مشخصـات و     يو عـدالت اجتمـاع   زيستي يطعدالت مح ي،عدالت اقتصاد يدبخش با يندر ا

بـر مناقشـه بـا حاضـران،      مناقشـات آب عـالوه   ينـه در نظر گرفته شود؛ چراكه در زم نسلي ينعدالت ب

  .است يندهآ يها هم با نسل  اي اقشهمن

وزارت  يكه در مركز علوم اجتمـاع  يموضوع مهم: آب گفت يصتخص يور له بهرهدرباره مسأ فاضلي

 يـد تول ياجتماع ييرتغ ها يصمعنا كه تخص يناست؛ به ا ياجتماع ييرو تغ يصتخص كنيم، يدنبال م يرون

 ييـر كار تغ يرويو ن يتيجمع هاي يلپتانس دهيم، يم يگرمنطقه به منطقه د يكآب را از  يو وقت كنند يم

  .بديا يم

 يـزان را م يعيمفهـوم عـدالت تـوز    يـرو وزارت ن يمنـابع آب و انـرژ   يمركز امـور اجتمـاع   سرپرست

از  يـد آب با يصدر بخـش تخصـ  : آن دانست و افزود يهو سالمت رو يتشفاف يص،بودن تخص عادالنه

  .يايدوجود ب شود تا اعتماد به يلتحل ها يسكوگو درباره ر گفت يسازكارها  يمنظر اجتماع

مقوله آب در جهان از  كه ينبا اشاره به ا يرووزارت ن يمنابع آب و انرژ يمركز امور اجتماع سرپرست

شـده كـه در آن    يلتبـد  يـد جد يا بـه عرصـه   ي،سـنت  هاي يصتخص يكار يطهو در ح يمسأله فن يك

 عياجتما يبران مبحث آب ينب يمنابع آب يمكردن مناقشات در تقس حل: مطرح است، گفت يمناقشات آب

 يشده تا مباحث اجتمـاع  يفمركز تعر ينتوسط ا »يآب و انرژ«با عنوان  ييها نشست ينبنابرا است؛

گذاشـته   يشبه نمـا  يجذب و ابعاد مسأله آب و انرژ تري يشمشاركت ب يابد،آب در جامعه گسترش 

  .شود

نظـام   يخچـه ازجملـه تار  يمبـاحث  يمتخصصان حـوزه آب از منظـر اجتمـاع    روزه يكنشست  ينا در

آب را  يصنظرات و نظامنامه تخصـ  شناسي يبآس ي،اجتماع يها آب، حل مناقشات و جنبه يصتخص

  .كردند يو بررس يلتحل
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  06/06/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - در شور شدن آب كارون ها يخشكسال يرتأث

  

است كه  يتحائز اهم يامر ي،و كشاورز يدر هر دو حوزه مصارف انسان يفيتاز آب باك برخورداري

خصـوص نشـان    يـن در ا يپـژوهش داخلـ   يك هاي يافته. يردطور دائم مورد مراقبت قرار گ به يستيبا

 واسطه به رياخ يها سال يكشور، ط يمنابع آب ينتر از مهم يكيعنوان  كه آب رودخانه كارون به دهد يم

  .شورتر شده است ها، يبروز خشكسال

 يدهپوشـ  يآب بـر كسـ   يفـي ك يتوضـع  يـين شناخت و تع يتاهم يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

قرار  شده يفو تعر يندر بازه مع يدمصارف مختلف با يامالح موجود در آب برا كه ينا يژهو به. يستن

كمبود  اثردر  ي،علم هاي يطبق بررس. كننده نداشته باشد و مصرف يطداشته باشند تا اثرات سوء بر مح

 يهـا  سـطح آب  ياها  رودخانه يانحجم جر يطوالن يدوره زمان يك يو برا يعمنطقه وس يكبارش بر 

  .شود يم يدرولوژيكه يامر، منجر به وقوع خشكسال ينو ا يابد يكاهش م يرزمينيز

 يوقـوع خشكسـال   يبررسـ  ينـه در زم يا همطالعـات گسـترد   يـر اخ يهـا  سـال  يگفته محققـان، طـ   به

صورت گرفته اسـت كـه    يو مل يدر سطح جهان يدرولوژيكه يرهايروند متغ يلو تحل يدرولوژيكه

قـرار   يمختلف مورد بررس يها ازلحاظ شاخص يرانمهم ا يها از رودخانه يها، تعداد از آن يدر برخ

كامـل در   يقـات تحق يـر، اخ يهـا  سـال  يكه طـ  شود ياستنباط م گونه يناز مرور منابع، ا يول. اند گرفته

  .صورت نگرفته است يدرولوژيكيه يآب رودخانه كارون و ارتباط آن با خشكسال يفيتخصوص ك

 يا چمـران اهـواز دسـت بـه انجـام مطالعـه       يداز دانشگاه شه يمحققان ي،پژوهش يصهنق ينرفع ا براي

 يهـا  كـارون بـا اعمـال روش    يـز ه آبردر حوضـ  يو شـور  يدب ييراتتغ يناند كه در آن، ارتباط ب زده

  .واقع شده است يابيمختلف مورد ارز يها شاخص يريكارگ و با به يمختلف فن

و بـارش استانداردشـده   ) SDI(رودخانه  يانجر يموسوم به خشكسال يها پژوهش از شاخص ينا در
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)SPI (استفاده شد يو هواشناس يدرولوژيكه يخشكسال يينمنظور تع به.  

 ييـرات از آن اسـت كـه تغ   يانجام شد، حاك 1395تا  1380 يها سال يبازه زمان يالعه كه برامط ينا نتايج

  .يردقرار گ يخشكسال يرتحت تأث تواند يرودخانه دارد كه خود م يدب يزانبا م يميآب، ارتباط مستق يفيتك

و  چمـران اهـواز   يدعلـوم آب دانشـگاه شـه    يپژوهشگر دانشـكده مهندسـ   ي،اساس، صفورا شط ينا بر

ـ  ياز آن است كه روند كاهش يكندال حاك - موسوم به من  يآزمون علم يجنتا«: گويند يهمكارش م  يدب

 تـوان  يآزمون م ينا يجنتا يگراز د. توجه بوده است و قابل دار ياهواز معن يستگاهجز ا به ها يستگاهدر همه ا

  .»اشاره كرد ها يستگاهر همه او كل مواد جامد محلول د يكيالكتر يتهدا يپارامترها يشيبه روند افزا

عالوه بـر  ) محل دوشاخه شدن كارون( يزانگتوند تا بند م يستگاهدر حد فاصل ا«: دهند يمحققان ادامه م اين

 يشاز عوامـل افـزا   يزن يكشاورز هاي يندارد زهكش زم يينيپا ياربس يفيتشاخه رود شوردشت بزرگ كه ك

  .»دهد يرا نشان م يقابل توجه شور يشهستند كه افزامقطع  ينآب در ا يكيالكتر يتهدا يواحد 159

 ي،كشـاورز  هـاي  ينتوسعه زمـ  ير،اخ يها در سال يدر كشور و وقوع خشكسال يماقل ييرتوجه به تغ با

 يازجمله عـوامل  يو صنعت يپساب شهر ي،زهاب كشاورز يهتخل ي،پرورش ماه يها احداث حوضچه

  .كرده است يلتبد يرت ملضرو يكآب كارون را به  يفيتك يشهستند كه پا

منتشـر   »يـران ا يو زهكشـ  ياريآب« يهها در نشر مطالعه آن يجپژوهش كه نتا ينا يمحققان مجر يانب به

 يراز اتفاقـات مشـابه رود كـارون در سـا     يريجلـوگ  يبرا توان يم يقتحق ينا هاي يافتهشده است، از 

  .ودنش يكشاورز هاي ينزم يمناطق كشور استفاده كرد تا باعث شور

است كه هدف از آن انتشار  يرانا يو زهكش ياريآب يوابسته به انجمن علم يران،ا يو زهكش ياريآب نشريه

و علوم وابسته به آن  يو زهكش ياريآب يعلوم و مهندس هاي ينهنظران در زم صاحب يو علم يآثار پژوهش

  .و امثال آن است كشاورزي مي،ياقل ييراتآب و خاك، اقتصاد و حقوق آب، تغ شناختي، يممانند هوا و اقل
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 يدرصـد  40 ؛ كـاهش است يزد يهوا يآلودگ يشگيو هم ياصل يلاز دال يكي يگردوغبار محل

  06/06/1398نشريه سبزينه مورخ  - لطف باران به يزدآلوده  يروزها

  

دنبـال داشـته اسـت؛     را بـه  يـزد آلوده اسـتان   يدر فصل بهار، كاهش روزها ييوهوا مساعد آب شرايط

مناسب كم  يها را با بارش يمحل يها انتشار گردوغبار را كاهش داد و هم آثار طوفان يزانچراكه هم م

 دتمـاه سـال نسـبت بـه مـ      5آلوده اسـتان در   يروزها يدرصد 40شاهد كاهش  يبترت نيبه ا. كرد

  .يممشابه سال گذشته هست

 يـزدي  هاي»يفونت«. است يمحل يذرات معلق و گردوغبارها يزدشهر  يهوا يعامل آلودگ ترين اصلي

بـود پوشـش   مداوم و ن هاي يسال از خشك يناش ينشدن زم دارد و براثر سست يكه همواره منشأ داخل

اما امسـال   د،و تا فصل بهار ادامه دار شود يسال شروع م يانپا يها معموالً از ماه افتد، ياتفاق م ياهيگ

  .فصل و البته فصل تابستان را كاهش داد ينآلوده ا يخوب فصل بهار، تعداد روزها يها بارش

   

  يصنعت هاي يندهبا طعم آال  يمحل گردوغبار

شامل  اردكان يزدـدر دشت  يژهو استان به يشهرها يهوا يآلودگ ياصل يلاز دال يكي يمحل گردوغبار

بـاد غالـب    يرشهرها در مس ينا كه يناست و با توجه به ا يزو مهر يزداشكذر،  يبد،اردكان، م يشهرها

شاهد  حلي،م يها استان از شمال غرب به جنوب شرق واقع شده است، همواره با ورزش باد و طوفان

  .يمشهرها هست ينر در اانتشار گردوغبا

 يـزد  يمحلـ  هاي يفوناز ت يخاطره تلخ يد،استان را درنورد يشهرها يشكه چند سال پ ياهيس طوفان

 يرهمـواره در مسـ   تـر  يـف در حـد خف  يتوضع ينخاطر دارند، اما ا  همچنان به ها يزدياست كه همه 

تـا   يدبا گانو رانند كند يم يرممكنغرا  يرانندگ يگاه كه يطور به افتد؛ ياتفاق م يزدبه  يبداردكان و م
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  .جاده پارك كنند يهشدن طوفان، در حاش زمان تمام

به همراه دارد، اما بخـش عمـده آن    ياريمشكالت بس يزددر  يگردوغبار محل دهد يموارد نشان م اين

اسـت   يزددر استان  يروم مرگ يعامل اصل يقلب هاي يماريفشار خون و ب. هاست يزديمتوجه سالمت 

معلـق   تذرا. نامناسب اسـت  ييوهوا آب يطشرا كند، يم يدرا تشد ها يماريب ينكه ا ياز عوامل يكيو 

حضـور افـراد    يرا بـرا  يطرا ناسالم و شـرا  يتوجود دارند و گاه وضع يزدشهر  يكه همواره در هوا

ا را به ه و سالمت آن شوند يم يزديوارد دستگاه تنفس شهروندان  كنند، يدر شهر دشوار م پذير يبآس

 يرمسـ  اردكـان  يزدــ دشت  كه ينبا توجه به ا. ذرات تنها گردوغبار بود ينكاش ا يا اما . اندازند يخط م

 يك،و سـرام  يكاشـ  ياز واحـدها  يارياسـتان اسـت و بسـ    ينو سـنگ  ينـده آال يعاستقرار صـنا  ياصل

آغشـته   يـز ن هـا  ندهيآال يرقرار گرفته است، ذرات معلق به سا يرمس يندر ا يمعدن يعو صنا يفوالدساز

  .شود يم

 هـاي  ينـده گردوغبـار همـراه بـا آال    شود يشهروندان م يهاستان وارد ر يآنچه در شهرها يبترت ينا به

 يهناسالم را وارد ر يهوا يرانتشار گردوغبار در هوا، ناگز. كند يم تر يمرا وخ يتاست كه وضع يصنعت

 يآن بر سـالمت  يمنف يرتأث شود، يم به آن اضافه مه يصنعت هاي يندهكه آال ياما زمان كند، يشهروندان م

كـه   شـوند  يمبتال مـ  هايي يماريبه ب خبر يجا ب و شهروندان استان از همه شود يشهروندان صدچندان م

  .دانند يمنشأ آن را نم

كـه دود   شـود  يهمواره مطرح بوده، اما قطعـا تصـور نمـ    يعصنا يدرباره انتشار آلودگ  يمردم انتقادات

 يغبارهـا  گـردو  ينواسطه هم ها قرار دارد، به آن يدورتر از محل زندگ يلومتركه چند ك ينيگسن يعصنا

  .به چشم همه مردم استان برود يمحل

 هـا  يـزدي خرداد  يلو تا اوا شد يكه معموالً از اسفندماه شروع م يمحل يگردوغبارها يطشرا ينهم در

از   يمـي ن يبـاً كرده اسـت و تقر  يداپ تري يطوالنزمان  ياپيپ هاي يسال واسطه خشك به كرد، يم يررا درگ
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  .شود يم رت روز ناسالم روزبه يزدشهر  ياوصاف هوا ينو با ا كند يم يرسال استان را درگ

 يافـت، آلوده كـاهش   يها تعداد روزها شانس با مردم استان همراه بود كه امسال با توجه به بارش البته

 يراهكارها. آلوده اضافه نشود يبارش هم نبود، روزها كه يرتشود تا درصو يشيدهاند يريتداب يداما با

خـاك و   يـت تثب هـا  نآ ينتـر  كه مهـم  شود يم يشنهادپ زيست يطفعاالن مح ياز سو يرمس يندر ا ياربس

از  يـز ن يگريد يقطعاً راهكارها. از انتشار گردوغبار در زمان طوفان است يريجلوگ يكاشت نهال برا

  .يردچراغ راه مسئوالن قرار گ يداهد شد كه باافراد خبره ارائه خو يسو

   

  افزار نرم يكاز  برداري بهره

آلوده در مدت مشابه امسال  يروز و تعداد روزها 23سال گذشته  يآلوده پنج ماه ابتدا يروزها تعداد

اسـتان را   يعـت اسـت كـه امسـال طب    يجـو  يطاز شـرا  يتفاوت فاحش ناش ينروز بوده است و ا 14

 يناسـتان و همچنـ   هـاي  يابانب ياهيپوشش گ يشو افزا ياهانگ يششاهد رو كه يطور هدگرگون كرد؛ ب

هـوا را   يتوضع يها استان داده يهوا يسنجش آلودگ هاي يستگاها. يمها بود خاك براثر بارش نشست

آلوده هـر   يتا مشخص شود كه تعداد روزها دهند يقرار م زيست  يطكارشناسان حفاظت مح ياردر اخت

 يطشرا ربارهد يازاطالعات موردن يافتدر يقابل استفاده برا ياز ابزارها يگرد يكياست، اما ماه چقدر 

 توانـد  يهـر كـس مـ    يـب ترت ينبه ا. است زيست  يطافزار مح كشور نرم يها استان در تمام استان يهوا

 يـن ا تزيس يطكارشناسان مح. از كشور برداشت كند يا اطالعات هوا را در هر نقطه ينال صورت آن به

  .كنند يافزار ارائه م نرم ينو در ا يشها را برداشت، پا داده

در  يافـزار  حاضـر نـرم   درحال: گويد يم يزداستان  زيست يطاداره كل حفاظت مح يانسان يطمح معاون

 يسـنجش آلـودگ   هاي يستگاهآن اطالعات ا يقاز طر توانند يشده است كه شهروندان م يكشور طراح

  .هوا را مشاهده كنند يتوضعهوا و آمار و اطالعات 
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سـنجش   هـاي  يسـتگاه از ا شـده  يشاطالعـات پـا   يجافزار نتـا  نرم ينا: افزايد يزاده م كوچك محمدرضا

ـ    يبترت ينبه ا كند؛ يهوا را منتشر م يآلودگ دسـت   تـر بـه   كـم  ينـه و هز تـر  يشاطالعات بـا سـرعت ب

  .رسد يشهروندان م

اسـتان خبـر    يهوا در شهرها يتدهنده وضع نشان يتابلوها يانداز و راه ها يستگاها يروزرسان از به وي

دقـت   استان برقرار هستند و اطالعات بـه  يهوا يسنجش آلودگ هاي يستگاهتمام ا: افزايد يو م دهد يم

  .شود يم يافتدر

 يهـوا  يآلـودگ  يمنشـأ اصـل  : گويد يم يزداستان  زيست  يطاداره كل حفاظت مح يانسان يطمح معاون

در  يـژه و بـه  هـا  يسال براثر خشك ياهيو كاهش پوشش گ ياراض شدن يابانياز ب ياشاستان گردوغبار ن

  .است اردكان يزدـدشت 

دانشـكده   يمطالعات از سو: گويد يم يمحل يكاهش گردوغبارها يشده برا درباره اقدامات انجام وي

بـه كـاهش    از اقـدامات مربـوط   يبخشـ  يدر حال انجام است تا هر دستگاه يزددانشگاه  يعيمنابع طب

زان ذرات يـ بـود كـه م   يـدوار ام توان يم يبترت ينبه ا يرد؛گردوغبار را برعهده بگ يمنابع انتشار آلودگ

  .به حداقل برسد يزآلوده ن يو روزها يابداستان كاهش  يمعلق در هوا

   

  آلوده هر ماه استان روزهاي

آلوده پنج ماه سال  يروزها تعداد يزد،استان  زيست  يطو نظارت اداره كل حفاظت مح يشپا كارشناس

روز بـوده   14مردادمـاه،   24آلوده امسال تا  يتعداد روزها: افزايد يو م كند يروز اعالم م 23گذشته را 

  .است

سـه روز،   يندر فـرورد  يـب ترت آلـوده اسـتان در سـال گذشـته بـه      يتعـداد روزهـا  : افزايد يم ميرزايي

  .مرداد دو روز بوده استروز و   يك يرروز، ت12پنج روز، خرداد  يبهشتارد
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آلوده امسال در ماه  يتعداد روزها: گويد يماه سال است، م ينتر خرداد همواره آلوده كه ينا يانبا ب وي

روز بـوده   يـك  يـز چهـار روز و مـرداد ن   يـر سه روز، خرداد پنج روز، ت يبهشتروز، ارد يك ينفرورد

  .است

نسـبت بـه    يدر پنج ماه نخست سـال جـار   آلوده استان يروزها يدرصد 40كارشناس از كاهش  اين

آلـوده اسـتان در    يكاهش ملمـوس روزهـا   ياصل يلدل: افزايد يو م دهد يمدت مشابه سال قبل خبر م

خوب فصل بهار بود؛ چراكه هـم هـوا را مسـاعد كـرد و هـم باعـث نشسـت         يها بارش ي،سال جار

  .استان شد هاي بيابانگردوغبار در 

 يـز، مهر يـزد،  يها در شهرستان يستگاهاستان در شش ا يهوا يفيك يشسنجش و پا: دهد يادامه م وي

گردوغبار در استان  يزانسنجش م يكه در گذشته برا ييها و دستگاه شود ياردكان و بافق انجام م يبد،م

  .الزم بود ييچراكه فاقد كارا شود؛ ياستفاده نم يگرنصب شده بود، د

آلوده استان  يروزها كه ينا يانبا ب يزداستان  زيست  يطو نظارت اداره كل حفاظت مح يشپا كارشناس

امسـال تـا    رسـد  يبه نظر م: افزايد ياست، م يدهنرس يو سال قبل هرگز به مرحله بحران يدر سال جار

  .يابدروند ادامه  ينو ا يمرا تجربه كن يتر آلوده كم يسال روزها يانپا

   

  يزدشدن گردوخاك در  عامل كم ها، يابانب سبزي

آن در كـاهش   يرو تـأث  يسـال جـار   يها از بارش ياستان با ابراز خرسند زيست  يطاز فعاالن مح يكي

 يجـه اسـتان را سـبز كـرد؛ درنت    هاي يابانها ب بارش ينا كه ينبا توجه به ا: گويد ياستان م يهوا يآلودگ

  .پراكنده شد يطدر مح يتر گردوخاك كم

استان، مربوط به  يز عوامل انتشار گردوغبار در هواا يتوجه قطعاً بخش قابل: افزايد يم يمحمد جواد

ازجملـه   ييبـا راهكارهـا   تـوان  ياستان اسـت، امـا مـ    ياراض ياهيپوشش گ رفتن ينو ازب يسال خشك
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  .يدرا بهبود بخش يطشرا يكار نهال

 هـاي  ينماشـ : افزايـد  يو مـ  داند يدر انتشار گردوغبار در استان مؤثر م يزمعادن را ن رويه يتوسعه ب وي

و باعـث انتشـار گردوغبـار در منطقـه      كنـد  يمـ  يـب را تخر ييروسـتا  يها جاده يمعدن يحامل بارها

  .در استان گرفته شود يبرداشت معدن رويه يب يصدور مجوزها يجلو يدبا رو ينازا شود؛ يم

كار گرفتـه شـود؛    روز و كارآمد به به يها خاك روش يتتثب يبرا يدبا: گويد يم زيست  يطفعال مح اين

 يروند روزها ينتر خواهد شد و قطعاً با ا رفته سست خاك رفته ي،سال چراكه با توجه به شدت خشك

امسـال  . شـود  مـي  تر يشغالب قرار دارند، ب يبادها يركه در مس ييشهرها يژهو استان به يآلوده شهرها

  .وردرقم خواهد خ يچه اتفاقات يندهآ يها سال يستاما مشخص ن يد،رس يادمانها به فر بارش

آلـوده جـان خـود را براثـر      يدر هـوا  يدنكشـ  با نفـس  يتوجه قابل يتساالنه جمع: كند يم يدتأك وي

شهروند اسـت، از او   يكسالم كه حق مسلم  يو اگر هوا دهند ياز دست م يوير يا يقلب هاي يماريب

  .او خواهد بود يمتوجه سالمت يسلب شود، خطرات جد

 يهـا  شـهرها و اعـالم گـزارش بـه دسـتگاه      يـن در ا يلودگسنجش انواع آ يها نصب دستگاه محمدي

 يدموضوع با ينا: افزايد يو م داند يم ياستان را ضرور زيست  يطاداره كل حفاظت مح يمسئول از سو

 يشـ ياند موضوع واقف باشند و چاره يتاداره كل دنبال شود تا مسئوالن به اهم ينا ياز سو يتبا جد

  .كنند
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خبرگزاري تسـنيم مـورخ    - است يدقابل تول يراننفر در ا يليونم250 يغذا| »يزداريمعجزه آبخ«

06/06/1398  

  

 يـزداري بـا آبخ  ينكـه بـه ا دانشگاه تهران با اشـاره   يغذا و كشاورز يمركز مطالعات راهبرد كارشناس

كشـور  : كرد، گفـت  يرهرود ذخ -يهدر م يالبو س يررا كه با تبخ هايي-درصد آب33حداقل  توان يم

  .را دارد يمو كشت د يزداريآبخ يقنفر از طر يليونم250 يغذا برا يدتول يتظرف

  

شدت  كشور ما به فراوان، در يآثار و كاركردها رغم ياست كه عل ياز جمله مقوالت يزداريآبخ | اشاره

درك نشـده و   يخـوب  و عمـوم مـردم بـه    يرانمد ين،مفهوم توسط مسئول ينمورد غفلت قرار گرفته و ا

مركز  بكارشناس حوزه آ ساز -ينيس يدبا حم ييسبب گفتگو ينندارند، بد باره يندرا يتصور مشخص

 يگـاه ركردهـا و جا ضـرورت، كا  يت،دانشگاه تهران با موضوع اهم يغذا و كشاورز يمطالعات راهبرد

 يـا، متعـدد دن  يـات بـا توجـه بـه تجرب    ياعتقاد و به. يمكشور انجام داد گيريهاي -يمدر تصم يزداريآبخ

 ينداشته و مهمتر يخصوص در بخش كشاورز اقتصاد به ييدر رونق و شكوفا ينقش مهم يزداريآبخ

 يكـه و  يمهمـ  موضوعات. است يدر كشور مشاركت جوامع محل يزداريآبخ ييعامل رشد و شكوفا

  :شود -يرا شامل م يرگفتگو به آن اشاره كرد موارد ز يندر ا

  .است ينزم يرفرو بردن آب باران در مبدأ بارش در ز يزبان ساده تالش برا به آبخيزداري -

 يـر تبخ يماًدرصد از آب باران مسـتق  70 رود، -يكشور هدر م يآب يهدرصد از سرما 80 ساالنه -

  .ريزد -يم ياهابه در يالبصورت س به درصد هم 10و حدود  شود -يم

  .است ينو استفاده از آن در زمان مع ينزم يرنزوالت به ز يتهدا يزداريمهم در آبخ اصل -

 رود، -يهـدر مـ   يالبو سـ  يررا كه با تبخ هايي-درصد آب 33حداقل  توان -يم يزداريآبخ با -
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  .كرد سازي يرهذخ

پـرداختن بـه    يـق نفـر از طر  ليـون يم 250معـادل   يتـي جمع يغـذا بـرا   يـد تول يتظرف كشور -

  .كند يم ينرا تضم ييغذا يتامر امن ينرا دارد و ا يمو كشت د يزداريآبخ

مترمكعـب آب   500 يـزداري، آبخ هـاي -تحـت طـرح   يهر هكتار اراض يازا متوسط به طور به -

  .شود يم يدتول يدجد

برابـر   5تـا   2 يـزان م بـه  يدر كشور هند باعث شده عملكرد محصوالت كشـاورز  آبخيزداري -

  .كند يداپ يشدرصد افزا 31درصد تا  13از  يزن ياريآب يتو ظرف يابد يشافزا

  .است يافتهدالر اختصاص  يلياردم يك يكاآمر يدر آتالنتا يزداريآبخ ياتعمل ياجرا براي -

  .در كشور است يزداريرونق و توسعه آبخ يدكل شاه يمردم هاي مشاركت -

  

  :نماييم -يجلب م ساز -ينيس يدروح گفتگو با حمرا به مش يزعز يننظر مخاطب ينجاا در

  يست؟چ يزداريشما از آبخ يفتعر ييدسؤال بفرما ينعنوان اول به: تسنيم

آن است  ها-يفتعر ينشده است؛ از جمله ا يانب اي -يچيدهمختلف و پ يفتعار يزداريآبخ يفتعر در

و  يححفاظـت و اسـتفاده صـح    منظور به يزحوزه آبخ يريتو مد يدر اصطالح به طراح يزداريكه آبخ

زبـان   بـه  وطور خالصه  اما به. شود -يبه منابع آب و خاك اطالق م يژهبا توجه و يعياز منابع طب يدارپا

و اسـتفاده از آن در   ينزم يرنفوذ و فرو بردن آب باران در مبدأ بارش در ز يزداريگفت آبخ يدساده با

 ينحـو  بـارش را بـه   يـزان م يمآن است كـه بتـوان   ياصل مهم و اساس يزداريدر آبخ. است ينزمان مع

و  يمرا داشـته باشـ   يرن تبخيزام ينتا كمتر يمكن يتهدا يرزمينيز هاي -و آنها را به سفره يمكن يريتمد

سـبز و   يشـرب، فضـا   ي،مقاصد مشخص مثل كشاورز يدر زمان مشخص برا شده يرهآب ذخ يناز ا

  .يماستفاده كن يرهغ



76  

  

  يست؟چ يزداريآبخ يايو مزا يدو فوا يستچ يزدارياختن به آبخو ضرورت پرد يتاهم: تسنيم

 يريتطور كه گفته شد آن است كه ما در صدد مـد  است همان يتحائز اهم يزداريدر بحث آبخ آنچه

و حدود  شود -يم يرتبخ يماًدرصد از آب باران مستق 70از  يشدر حال حاضر ب. يمهست ينزوالت جو

ـ  يهدرصـد از سـرما   80 يعني ريزد؛ -يم يادربه  يالب،صورت س درصد هم به 10 كشـور بـه هـدر     يآب

 تـوانيم  -يما م. يمداشته باش يزير درصد آب ساالنه كشور برنامه 20 يرو توانيم -رود و ما فقط مي -يم

تلفات و  يزانم ينادعا كرد كه ا توان -يالبته نم. يريمهدررفت آب را بگ يزانم ينا يجلو يزداريبا آبخ

 يادعا را داشته باشد، ول ينا تواند -ينم يكشور يچه يباًبه صفر رساند و تقر توان -يمهدررفت آب را 

 رود، -يهـدر مـ   يالبو سـ  يـر را كـه بـا تبخ   هـايي  ب-آ يندرصد ا 33حداقل  توان -يم يزداريبا آبخ

مسـئله رونـق    يـن كـرد و ا  يخصوص مصارف كشاورز كرد و صرف مصارف مختلف به سازي يرهذخ

هـم دارد؛   يگـري د تعـدد م يايمزا يزداريالبته آبخ. دنبال خواهد داشت را به يكشاورزو توسعه  يدتول

وحـش، كـاهش خطـرات     يـات تنـوع ح  يعـي، منـابع طب  يستمباعث بهبود اكوس يزدارينمونه آبخ يبرا

 هـاي -يـت فعال هـا و مراتـع از طريـق   -جنگـل  ياياح ينهمچن. شود -يم يجانب هاي-يبو آس يالبس

 هـاي  -گونـه آب،  ينو تـأم  يرزمينـي ز هـاي  -عالوه بر نفوذ آب به دل سفره دشو -يسبب م يزداريآبخ

  .يابدكاهش  يالباز س يحفظ شوند و خطرات ناش يبوم ياهانجذب آن شوند، گ يمختلف جانور

  

كرد و به مصـارف   يتهدا ينزم يردر مبدأ بارش به ز يدآب را با يدكه معتقد ينظر جنابعال ينا: تسنيم

رو اسـت و   كه معتقدند كشور با بحران آب روبه يستن يدر تعارض با نظر كسان ايرساند؛ آ يكشاورز

  يابد؟بر اختصاص  خصوص محصوالت آب به يآب به محصوالت كشاورز يستصالح ن

آن  يـا در دن يـزداري توسـعه آبخ  يـان اساس و بن ينكهچند نكته مدنظر واقع شود؛ اوالً ا يدباره با ينا در
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 يـرد منطقه باشد، مورد استفاده قـرار گ  يبارندگ يزانو م يمه متناسب با اقلك يبوم ياهياست كه گونه گ

مورد استفاده واقع شـود؛   اشندمنطقه نداشته ب يمبا اقل بر كه نسبتي -آب پر يها و آن طور نباشد كه گونه

و در نقاط مختلف كشور نشان از تصور  يراخ ياندر سال يگرفتگ فراوان و آب هاي-يوقوع بارندگ ياًثان

 يبا بحران آب نـدارد و كسـان   ينسبت يلفراوان و س يهايكه بارندگ يراباطل بحران آب است؛ ز يادعا

 يـزداري هـدف آبخ  ينتعارض پاسخ دهند، بنابرا ينبه ا يدبا گويند -يكه همواره از بحران آب سخن م

شـده   حصـال است يآب، آبهـا  يـر از تبخ يريبلكه هدف آن است با جلوگ يستن يبر منابع آب يادفشار ز

مـورد اسـتفاده    يدر بخـش كشـاورز   يدنهفته تول يتهايخصوص ظرف واقع شود و به يبردار مورد بهره

  .است يزداريآبخ يقاز طر يمد والتمحص يدمهم، تول يتهايظرف يناز ا يكي. واقع شود

  

 يحاسـت توضـ   يدر عرصه كشاورز يداتباعث رونق تول يزدارياشاره شد آبخ ينكهباتوجه به ا: تسنيم

  .مثمر ثمر باشد يمل يدو رونق تول يدر توسعه كشاورز تواند -يچگونه م يزداريآبخ ييدبفرما

 يغذا بـرا  يدتول يتكشور ظرف ي،وزارت جهاد كشاورز يمد مطالعات مؤسسه تحقيقات -گزارش طبق

و  يـزداري با آبخ. را دارد يمو كشت د يزداريپرداختن به آبخ يقنفر از طر يليونم 250معادل  يتيجمع

ـ  ياز نزوالت جو يو استفاده حداكثر يزداريمختلف آبخ ياتاستفاده از عمل  بـدون  يـر از تبخ يشتا پ

را  يـم كشـت د  تـوان  -يوارد شـود، مـ   يفشـار  يرزمينـي ز هاي-خصوص آب كشور به يمنابع آب ينكها

 يـزان م خـود را بـه   اند سطح كشت ديم -توانسته يزداريبا استفاده از آبخ يزن يادر سطح دن. گسترش داد

كشـاورزان را بهبـود    ياقتصـاد  يتوضـع ) يـم كشـت د ( يرشـد كشـاورز  . دهند يشافزا يقابل توجه

 ينتـأم  ينـه نمونه كشور هندوستان در زم يكرده است، برا يانيبردن فقر كمك شا ينو به از ب بخشيده

فـق  مو يارو حفظ آب و خـاك بسـ   يزداريآبخ ياتبا انجام عمل يمكشت د يلهوس خود به ييغذا يتامن

مثـل   يدر محصـوالت  ييخود به خودكفـا  ياراض يريتو مد يمكشور هند با كشت د. عمل كرده است
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 يمسأله باعث رشد اقتصاد ينكرده و ا يداو حبوبات دست پ يتوندام، پنبه، روغن ز يعلوفه برا وليدت

ه كـرده كـ   يدااختصاص پ يمهكتار به كشت د يليونم 108در كشور هند حدود . هندوستان شده است

 ايـن در  يمد يكشاورز. شود يهند را شامل م يزراع ينهايدرصد از كل زم 75حدود  يزيچ يزانم ينا

در  يـزداري آبخ يـات در مجموع عمل. كرده است ينرا تأم ييدرصد سبد غذا58 ييتنها به يزحوضه آبخ

 و يالبكشاورزان، دفع سـ  يشتو بهبود مع يمحصوالت كشاورز وري -بهره يشباعث افزا يمكشت د

  .شد يطور محسوس تعادل آب به

بتوان با استفاده از  رسد ينظر م هم الگو باشد و به يرانكشور ا يبرا تواند يم ياموفق دن هاي -تجربه اين

 يريتآب باران در مناطق خشـك و مـد   يآور شده، جمع مثل استفاده ارقام اصالح يزداريآبخ ياتعمل

محصـوالت   شـت كـرد و بـه ك   يرا بازساز شده يبتخر يرا توسعه داد و اراض يمكشت د يزداري،آبخ

وجود دارد كـه اغلـب    يچالش حقوق ينا ينجاالبته در ا. مناطق اختصاص داد يممختلف متناسب با اقل

و منـابع   يملـ  ياراضـ  يـم، و كشت د يمرتعدار يزداري،آبخ يانجام طرحها يبرا يرانمستعد ا ياراض

بــا  راههســتند، همــ يگونــه اراضـ  يــنا ياضــكـه متق  يآنهــا بــه افــراد يهســتند كــه واگـذار  يعـي طب

مشكل  ينحل ا يبرا يفراوان بوده است و عزم و اراده جد يتراش و مانع يروپاگ دست هاي-يريسختگ

  .است يو معضل ضرور

  

 يبـرا  يادن يكشورها ياتتجرب يد؛اشاره كرد يمو كشت د يزداريدر آبخ يجهان هاي -به تجربه: تسنيم

  چگونه است؟ ينهزم يندر ا يادن يو تجارب كشورها چگونه است؟ يزداريتوسعه آبخ

 ينحـو  بـه  يـات تجرب يـن وجود دارد و ا يزداريآبخ يبرا يادر سطح دن ياديز يارموفق بس هاي -تجربه

از  يور مثل حفاظت و ارتقـاء و بهـره   يرا با اهداف مختلف يزداريآبخ يافته توسعه ياست كه كشورها

فقـر   هشگسترده، كا يياشتغالزا يالب،كنترل س ي،و جنگل يزكشاور هاي-يناز جمله زم يعيمنابع طب
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 انـد،  -يافتههم دست  يخوب يليخ يقاتاند و به توف در دستور كار قرار داده ها-يو نابرابر يتو محروم

 5تـا   2 يـزان م بـه  يباعث شده عملكرد محصـوالت كشـاورز   يزداريعنوان نمونه در كشور هند آبخ به

امـر بـه    يـن كـه ا  كنـد  يـدا پ يشدرصد افزا 31درصد تا  13از  يزن ياريآب يتو ظرف يابد يشبرابر افزا

 يكـردي رو يـزداري هنـد در امـر آبخ   ياصـل  يكـرد رو. منجر شده اسـت  يشترو اشتغال ب يدتول يشافزا

در بخـش   يزن يكاو آمر ينمثل چ اي يافته توسعه يكشورها. بوده است يو آموزش افراد محل يمشاركت

در  يـزداري آبخ يـات عمل ياجـرا  يكه بـرا  طوري اند، به -انجام داده يعيوس ريگذا -يهسرما يزداريآبخ

 گـذاري  -يهاسـت كـه سـرما    ينچـ  يگركشور د. است يافتهدالر اختصاص  يلياردم يك يكاآمر يآتالنتا

آب، حفـظ پوشـش    يآلـودگ  يريتمـد  يي،و روستا يشهر رساني-بهبود خدمات آب يبرا يا گسترده

  .اند خود انجام داده يزآبخ هاي -در حوضه يزداريآبخ يكپارچه ياتملع يو جنگلها و اجرا ياهيگ

  

  يست؟چ يزداريعلت و منشأ كمبود اعتبارات آبخ: تسنيم

 يـزداري آبخ. يو وزارت كشـاورز  يبه ادغام وزارت جهاد سـازندگ  گردد -يبرم يزكمبود اعتبار ن منشأ

محـدود   يارداشت و بعد از ادغام بسـ  امكانات يقبل از ادغام در حد معاونت در وزارت جهاد سازندگ

 اتـع معاونـت در سـازمان جنگلهـا و مر    يـك از سطح معاونت بعد از ادغام در سطح  يزداريشد و آبخ

ادغام باعث شـد   ينا. است قرار گرفت يوزارت جهاد كشاورز يرمجموعهز يدولت يكشور كه سازمان

 يريجلـوگ  يالبشور بود و از بروز سـ در ك يزداريرونق و توسعه آبخ يدكل كه شاه يمردم يمشاركتها

ـ   هادام يزن يراخ هاي-در سال يزداريآبخ يكمبود اعتبار و بودجه برا. برود يناز ب كرد -يم  يداشـت ول

اعتبـارات قابـل    يمقـام معظـم رهبـر    يـژه و يـت بـا عنا  يـر كه اتخاذ شد در دو سه سال اخ يريبا تداب

  .است يافتهاختصاص  يزداريآبخ يبرا ياز محل برداشت از صندوق توسعه مل اي -مالحظه

 ينگـاه كـه تـا بودجـه دولتـ      ينا يكنباشد، ول تواند -يم يكه كمبود بودجه عامل مهم يبا وجود البته
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 يدر قرنهـا  يرانيـان كه تجربـه ا  يرااست؛ ز يغلط يارپرداخت، تصور بس يزداريبه آبخ توان ينباشد نم

عهده خود مردم بوده است و دولتهـا   كشور بهآب و خاك  يريتنشان داده است كه همواره مد يمتماد

و بستر  ينهزم يددولت با ينهزم يندر ا. اند عهده نداشته به يعيآب و منابع طب يريتدر مد ياديدخالت ز

 يرا فراهم كنـد و از دخالتهـا    يزداريآبخ ياتدر عمل يمشاركت مردم و بخش خصوص يمناسب برا

ـ  گـري  -يلكنترل، نظارت و تسهخود كم كند و نقش خود را صرفاً  يحداكثر  ينكـه ا يجـا  و بـه  دبدان

 يـات انجـام عمل  يبپـردازد و تصـد   گـري  يبـه امـر تـول    يـد شود با يزداريآبخ ياتانجام عمل يمتصد

 يـدا در كشـور توسـعه پ   تواند -يم يزداريصورت است كه آبخ يندر ا. به مردم واگذار كند يزداريآبخ

همـراه   بـه  ينيسـرزم  ياءو اح يددر ذات خود رونق تول ارييزدگفت اقدامات آبخ يدبا يطور كل به. كند

 يندر ا يكه  توان و مشاركت مردم يخواهد بود و  در صورت يزن ياقتصاد وري -ه دارد كه موجب بهر

  .خواهد گرفت يندهمثبت و رشد فزا يدر كشور شتاب يزداريكار گرفته شود، روند آبخ عرصه به

  

ارزش  يااست؛ آ يزداريآبخ يبهره اقتصاد شود، -يم يركت مردمكه باعث مشا ياز عوامل يكي: تسنيم

  مشاركت داشته باشند؟ يزهاست كه انگ اي -اندازه مردم به يبرا يزداريآبخ ياقتصاد

تومـان   يليـون م يـك در هر هكتـار حـدود    يزداريآبخ ينهطور متوسط هز گفت به يدباره با يندر ا بله،

. بـرداران تـوان پرداخـت آن را نداشـته باشـند      -كـه بهـره   ستين ياديچنان مبلغ ز مبلغ آن يناست و ا

 خيـزداري كه مسـتعد آب  شود -يم يافتدر كشور  ياريو مراتع بس يدر حال حاضر اراض عالوه اينكه به

الزم كـه توسـط دولـت     يو استانداردها يردمورد استفاده قرار گ يقو دق ينحو اصول است و چنانچه به

البتـه  . بـرداران كنـد   -بهره يبرا نص ياديسود و منفعت ز تواند -يود، مش يتدر آن رعا شود -ياعالم م

ـ  يدمنابع نبا يناز ا برداري -توجه داشت كه بهره يزنكته ن ينبه ا بايد و  يعـت طب يو نـابود  يـب تخر هب

  .منجر شود يعيمنابع طب
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  خواهد داشت؟ يارزش و صرفه اقتصاد يزدولت ن يبرا ياآ: تسنيم

 يليـارد شده، دو هزار م يفكه در برنامه ششم توسعه تكل يزداريبرنامه آبخ يراسال اج يك ينههز بله؛

طـور   كـه بـه   ينبا توجه به اعالم مسئول. يمانجام ده يزداريهكتار آبخ يليوندو م يمتومان است تا بتوان

 يـد تول يـد مترمكعـب آب جد  500 يـزداري، آبخ هـاي -تحـت طـرح   يهر هكتار اراضـ  يازا متوسط به

 ينمترمكعب آب، بـا كمتـر   يليونهاشود، ساالنه م يزداريهكتار آبخ يليونكه دو م يورتدر ص شود، -يم

استفاده كرد كـه   يرهو غ يآن را در مصارف مختلف شرب و كشاورز توان -يو م شود -يم يدتول ينههز

و رونـق و   الاشـتغ  يـن دولت خواهـد شـد و افـزون بـر ا     هاي -ينهدر هز جويي -امر باعث صرفه ينا

 يا سهم عمـده  تواند -يم ها-ياستس ينتداوم ا ينهمچن. دنبال خواهد داشت به يزرا ن يدتول يي،شكوفا

شـده اسـت، جبـران     يجادسالها ا يرا كه ط يرزمينيز يها آب يرذخا يمترمكعب يلياردم 110 ياز كسر

  .كند

  

  يست؟در كشور چ يزداريرشد و توسعه آبخ يحل شما برا عنوان سؤال آخر؛ راه به: تسنيم

تا  ياز نزوالت جو يشترهرچه ب يريگ موجب بهره ياهيپوشش گ يجادو ا يزداريآبخ ينكهتوجه به ا با

 يشاز فرسـا  يريشدن توسط آفتـاب شـده و باعـث جلـوگ     يرتبخ يااز به حركت درآمدن آب و  يشپ

و  يملـ  ياز اراضـ  يـزداري مناطق مستعد آبخ شوددولت -يم يشنهادپ شود، يخاك و انباشت رسوبات م

اجاره  يو در قالب قراردادها ينو ضوابط مع يارهاكرده و با در نظر گرفتن مع ييرا شناسا يعيطب عابمن

داشـته   يو اصـول  يـق نظارت دق ها-يواگذار ينبلندمدت به مردم واگذار كند و بر ا يبردار و حق بهره

  .باشد

  .ممنون و سپاسگزارم يدقرار داد يمتسن يخبرگزار ياركه در اخت يوقت از
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هـزار   730از برداشـت   يريجلـوگ /يرمجـاز حلقه چاه غ38 انسداد ماه گذشته انجام شد؛ كي يط

  09/06/1398خبرگزاري مهر مورخ  - مترمكعب آب

  

مجـاز، از   يـر حلقـه چـاه غ   38ماه گذشته بـا انسـداد    يك يط: امور منابع آب تهران بزرگ گفت مدير

  .شد يريهزار متر مكعب آب جلوگ 730برداشت ساالنه حدود 

  
 ي،با تالش كارشناسـان حقـوق  : گفت يكنامن يرضاعل يرو،مهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

در  يرمجـاز حلقه چـاه غ  38ماه گذشته  يك يط ييو اخذ دستور قضا يگروه گشت و بازرس يهمكار

ـ    1222در مجموع به عمـق    يسامور در تهران و پرد ينمحدوده عملكرد ا  يتـر ل  36.9 يمتـر و بـا دب

  .مسدود شد برثانيه

 يآب هـا  يو تعـادل بخشـ   يـا طـرح اح  يها در جهت اجـرا  تعداد چاه ينا ينكها يانبا ب ينهمچن وي

هـزار متـر    730از خـروج   ياتعمل ينبا انجام ا: پر شده است، افزود ياز منابع آب يانتو ص يرزمينيز

 يهـا  مدت در بخش آب يندر هم. خواهد شد يريامور جلوگ ينا يرزمينيز يها مكعب آب در سفره



83  

و نظـارت نسـبت بـه     يواحد بازرس يها يگيريبا پ يناجرا شده و همچن ييحكم قضا 35 يرزميني،ز

  .دار اقدام شد پروانه يها چاه يهوشمند رو يكنتور حجم دستگاه 21نصب 

برخـورد بـا متخلفـان و     يبـرا  ييتنگاتنـگ دسـتگاه قضـا    يبر ارتباط خوب و همكار يدبا تاك نيكنام

 يهـا  آب سبب افت سـطح آب  رويه يب يها برداشت: گفت يرزمينيو ز يمتجاوزان به منابع آب سطح

از جملـه   يريخطرات و عواقـب جبـران ناپـذ    يرزمينيز يها شده است و كاهش سطح آب يرزمينيز

ـ  يفيتشور شدن آب، كاهش ك ين،فرونشست زم وچاله،فر يجادا دارد كـه بـا توجـه بـه      يآب را در پ

امور منابع آب . كند ينم يغاز منابع آب در يانتدر جهت ص يكوشش يچامور از ه ينموضوع، ا يتاهم

 يبا اهتمـام جـد   يرزمينيو ز يسطح يها آب ينهر زمتهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف د

  .خواهد كرد قانونيبرخورد 
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 يا عمـق آب آن چـاره   يدو كاهش شـد  ياگرگان به سمت در يجآب خل يرو پس يمسئوالن برا

نشـريه سـبزينه مـورخ     - دهـه  يـك گرگـان در   يجوسعت خل يهزار هكتار 10 ينديشند؛ كاهشب

09/06/1398  

  

و مصوبات  اي يروزهنجات گوهر ف يكارگروه مل يلندارد و تشك يهاست حال خوش گرگان سال خليج

 يمعطلـ  يراس يجخل يننكرده و همچنان ا يو خارج شدن آن از حالت اضطرار كمك يجخل ءياآن به اح

  .هاست گيري يمتصم

از  يكـي  يروبيشد و خردادماه سال گذشته ال يلگرگان تشك يجنجات خل يكارگروه مل 1394 زمستان

ر خـارج  اضـطرا  يطاز شـرا  يجتـا خلـ   يدكارگروه رس ينا يببه تصو اي يروزهگوهر ف يشرق يها كانال

ج ينجات خل يدوباره اماواگرها برا زيست يطاست با مخالفت سازمان حفاظت مح يشود، اما حاال مدت

  .گرگان آغازشده است

 يـت از موقع ياسـي س يخـزر در مرزهـا   يـاي در يجبه عنوان تنهـا خلـ  ) گرگان يجخل( اي يروزهگوهر ف

عمق  يدو كاهش شد يامت درآب آن به س يرو پس يراخ يها سال يبرخوردار است و ط يكياستراتژ

  .است يجخل ينچالش و مشكل ا ينتر آب مهم

و  يافتـه  هزار هكتار كـاهش  10از  يشدهه گذشته ب يكگرگان در  يجبر اعالم مسئوالن، وسعت خل بنا

درصـد   90تـا   80 ها يرو پس ينواسطه ا است و به يدهرس يلومترك 430به  يلومترمربعك 530از حدود 

  .ك شده استهم خش يشانتاالب گم

و  يجـانور  يها خطر انقراض گونه ها، يندهآال يشو افزا ياآب در يو آلودگ محيطي يستز هاي دغدغه

 يهـا  و چـالش  يرمجـاز غ يدصـ  يشافزا يكاري،ب ي،و بندر يالتيش يها بالاستفاده ماندن طرح ياهي،گ

ـ  يدر مرزهـا  يرمجـاز غ يدصـ  يشواسطه نبود شغل در منطقه، افزا به ياسيو س ياجتماع  تنهـا ... و يآب
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گرگـان بـه ذهـن     يجخلـ  يآب و خشك يرو واسطه پس است كه در نگاه اول به ييها از دغدغه يبخش

  .شود يمتبادر م

گرگان محل مناقشه كارشناسـان   يجخل ياضطرار يا يبحران يطها شرا معضالت، تا مدت ينباوجودا اما

خـارج شـدن    يشد تا برا يلرگان تشكگ يجنجات خل يكارگروه مل يتدرنها كه ينو مسئوالن بود تا ا

  .اضطرار راهكار مشخص كند يطاز شرا اي يروزهگوهر ف

   

  كانال آشوراده مخالفت كرد يروبيال يبرا يبا مصوبه كارگروه مل زيست محيط

 يجانجام مطالعات نجات خل 1395در سال : گرگان اظهار كرد يجنجات خل يطرح مطالعه و اجرا مدير

 يليونم 19و  يلياردم يكگلستان ابالغ شد و حدود  يا به آب منطقه يتومان يلياردم گرگان با اعتبار پنج

در كـارگروه   تـدا شـده بـود، اب   يشنهادكانال آشوراده كه توسط مشاور پ يروبيال. يافت يصتومان تخص

  .مصوب شد يجنجات خل يراهكار در كارگروه مل ينهم 97مصوب و سپس در خردادماه  يتخصص

خـروج از حالـت اضـطرار و     يبـرا  يگرگان بـه مطالعـات فـور    يجخل كه يناشاره به ابا  ينور محمد

و پـس از آن هـم    يدرسـ  يـان بـه پا  يمطالعات فـور  1396در سال : داشت، گفت يازمطالعات جامع ن

 43گرگان انجام و شرح خدمات در هفت مولفه آماده شد كه به  يجبه خل يمنته يها رودخانه يروبيال

  .داشت يازعتبار نتومان ا ياردليم

تا سـال  : شد يادآورشده بود،  انجام مطالعات جامع مولفه نخست شرح خدمات آماده كه ينا يانبا ب وي

گلسـتان   يوقت استاندار يو با حضور معاون عمران يگرگان در كارگروه مل يجموضوع نجات خل 96

 شـد، گلسـتان   يا منطقـه  آب يكـه متـول   1396اما از سال  گرفت، يقرار م يمورد بررس) يرضا مروت(

و  ياسـتاندار  ي،ا بـا حضـور مسـئوالن آب منطقـه     يموضوعات مربوط بـه آن در كـارگروه تخصصـ   

سـواحل   يركلو مـد  يـايي و معـاون در  يدانشگاه يددو استان گلستان و مازندران و اسات زيست يطمح
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  .گرفت يقرار م يمطرح شد و راهكارها در آن مورد بررس... و زيست يطسازمان حفاظت مح

گرگـان در سـه    يجنجـات خلـ   يموضوع چگـونگ : گلستان افزود يا شركت آب منطقه يدفتر فن مدير

كانال آشوراده كـه   يروبيقرار گرفت و ال يمورد بررس يجلسه كارگروه تخصص 9و  يمل يتهجلسه كم

 ينهمـ  97مصوب و سـپس در خردادمـاه    يشده بود، ابتدا در كارگروه تخصص يشنهادتوسط مشاور پ

  .مصوب شد يجنجات خل يكارگروه مل رهكار درا

داده  يشنهادپ يينها ينهكانال آشوراده را به عنوان گز يروبيصراحت ال هرچند مشاور به: ادامه داد نوري

در مصـوبه   يـل بـه چـه دل   دانـم  يكانال بحث شده بود، اما نم ينا يروبيال يو در جلسات مختلف رو

 زيسـت  يطمحـ  رشد و حاال دوستان د يدگرگان ق يجخل يشرق يها از كانال يكي يروبيال يكارگروه مل

مطرح بود و حاال كه قـرار اسـت طـرح     »يچاپاقل«كانال  يروبيابتدا بحث ال كنند يدر جلسات اعالم م

  .يمآن مخالف ياست و با اجرا يكانال آشوراده انجام شود، مصوبه منتف

   

  يستيمگرگان ن يجخل ياياح مخالف

 ارتباط يگرگان را ب يجو نجات خل ياءاح يبرا زيست يطقب سازمان حفاظت محگام رو به ع يبرخ اما

 يسـي ع( زيست يطسازمان حفاظت مح يسو معتقدند نامه مخالفت رئ دانند يپشت پرده نم هاي يبا الب

 هـاي  در كانـال  يروبـي بـر مخالفـت بـا هرگونـه ال     يمبنـ ) ياسالم( يراه و شهرساز يربه وز) يكالنتر

طـرح بـه    يـن ا يمازندران با اجرا زيست يطنامه مخالفت مح يهشب يارگرگان بس يجلخزر و خ يارتباط

  .است يكالنتر

 يركلگرگـان را از مـد   يجخلـ  يهـا  كانـال  يروبـي با ال زيست يطمخالفت سازمان حفاظت مح موضوع

 يايمخالف اح زيست يطمح: اظهار كرد يو محمدرضا كنعان يمشد ياگلستان جو زيست يطحفاظت مح

 يزبلكه در حوضه آبخ يست،ن ياگرگان در در يجمشكل خل يماما معتقد يست؛ن يروبيگان و الگر يجخل
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 يلفـرد تبـد   منحصـربه  يسـتم اكوس يـك را به  يانكالهگرگان و تاالب م يجكه خل يزيچ. است دستباال

  .باالدست است يزحوضه آبخ يرينو آب ش ياآب شور در يبكرده، ترك

قطع شده بـود، امـا    يابا در يجارتباط خل 1375در سال  يده و حتبو يشههم يجنوسانات خل: افزود وي

توسـعه  . باالدسـت اسـت   يزدر حوضه آبخ ها يتكرده، مجموعه فعال يدرا تشد يطكه امروز شرا يزيچ

 هـم  وابسـته بـه آن    هـاي  يـت و فعال ييو روستا يشهر يها توسعه سكونتگاه پروري، يآبز ي،كشاورز

  .متأثر شده است يجخل يفيتند و هم كك يداآب كاهش پ يتباعث شده كم

 زيسـت  يطمحـ  يبـرا  يجخل ياياح ياآنچه در نجات : كرد يدگلستان تأك زيست يطحفاظت مح مديركل

 يجباور است كه تراز خل ينبر ا زيست يطسازمان مح. است يفيتبلكه ك يست،ن يتمهم است، فقط كم

شود  يهتخل يابه سمت در يجو آب خل ممكن است معكوس عمل كند يروبيباالتر  و ال يانسبت به در

  .موضوع است ينهم يروبيبا ال زيست يطمخالفت مح يلدل هك

 ينانجـام شـود چنـ    يروبـي الزم را بدهد كـه اگـر ال   ينتضم يما به مشاور اعالم كرده: كرد يحتصر وي

مشـاور   قرار اسـت . را متقبل شود محيطي يستو خسارت ز يروبيال ينهو اگر افتاد، هز افتد ينم ياتفاق

  .به ما اعالم كند يو استاندار يمطالعاتش را به استاندار يا نامه يط يطور رسم به

و اگر درخواسـت   يمكانال آشوراده ندار يروبيال يبرا يهنوز درخواست رسم: خاطرنشان كرد كنعاني

 يجـه نت يطور رسـم  و سازمان به يمطالعات مشاور را بررس يجاستان و سازمان نتا يكارشناس يمت يايد،ب

  .كند يرا اعالم م

بلكـه   يست،از راهكارها ن يكي يروبيو ال يستن يگرگان بحران يجخل يطاكنون شرا هم: متذكر شد وي

 يو به دنبـال حقابـه دائمـ    يمدر حوضه باالدست را حل كن يفيتو ك يتتالش شود مشكالت كم يدبا

  .يمتاالب باش يبرا
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  شد يشنهادانال آشوراده پك يروبيال محيطي يستمالحظات ز يلبه دل تنها

كانـال آشـوراده را بـه توسـعه      يروبـي بـا ال  زيسـت  يطمخالفت سـازمان حفاظـت محـ    يا عده هرچند

و ارائـه   ييپروژه شناسا يراما مد دهند، يآشوراده ارتباط م يدر گلستان و گردشگر ياييدر هاي يتفعال

فقط  ادهكانال آشور يروبيرد كه الدا يدتأك يانكالهگرگان و تاالب م يجنجات خل ياضطرار يراهكارها

  .شده است يشنهادپ محيطي يستمالحظات ز يترعا يلبه دل

گرگـان و تـاالب    يجنجـات خلـ   ياضطرار يو ارائه راهكارها ييپروژه شناسا: گفت ينظرعل مصطفي

اجـرا شـد، چراكـه     يجو خلـ  يـا در يقطع نشدن راه ارتبـاط  يبرا ييبا هدف ارائه راهكار اجرا يانكالهم

آلوده شدن آب به خـاطر   محيطي، يستو مشكالت ز يزگردگرگان و بروز ر يجشدن خل مال خشكاحت

 يا تنهـا مسـأله  . وجود داشت يجوامع محل يآب و زندگ يفيتو ك يمياييش يفاضالب و كودها دورو

ـ  شـد  يكه باعث م شـود، مسـائل    يشـنهاد كانـال آشـوراده پ   يروبـي و آشـوراده، ال  يكانـال چاپـاقل   ينب

  .شود يانجام م يادر بستر در يدستكار ينتر بوده، چراكه كم يمحيط يستز

 كـرد،  يمـ  يـف تعر يجو خل ياتبادل آب در يبرا يراهكار يدشده با مطالعه انجام كه ينا يادآوريبا  وي

 آالت ينماشـ  بايسـت  يكانـال مـ   يـن بـاز كـردن ا   يهمان ابتدا رد شد، چراكه برا ينيكانال خوز: افزود

رد شـد،   گزينـه  ينا. حركت كنند يانكالهزبانه م يرو) يبردار خاك يزاتو تجه يكيمكان يلب يون،كام(

  .يمداشته باش يساختمان ياتعمل يدر خشك توانيم يشده است و نم منطقه حفاظت يانكالهچراكه م

: ادامـه داد  يانكالـه گرگـان و تـاالب م   يجنجات خل ياضطرار يو ارائه راهكارها ييپروژه شناسا مدير

و  يهم بررس يكانال آشوراده و چاپاقل يروبيهمچون انتقال آب با لوله و پمپاژ و ال گرييد هاي ينهگز

 يبررسـ  يو هـم مهندسـ   زيسـتي  يطدر مطالعات هم از لحاظ مح. ها بحث شد در جلسات راجع به آن

 محيطـي  يسـت شود تا تبعـات و آثـار سـوء ز    يروبيال) آشوراده يا يچاپاقل(كه كدام كانال  يمكرده بود

  .يمشاهد باش يرت كم



89  

 يروبـي مازنـدران ال  يالتتوسط شـ  يكانال چاپاقل 1360تا سال  داد ينشان م ها يبررس: اضافه كرد وي

 يروبـي باز گذاشته شود و كانال آشـوراده هـم تـاكنون ال    ها يقتردد شناورها و قا يبرا يرتا مس شده يم

  .نشده است

 يـاهي پوشـش گ  يكانال چاپـاقل  محيطي، يستو ز يكيبر اساس مطالعات اكولوژ: كرد يحتصر نظرعلي

شـده از   رسـوب انجـام   هاي يبردار در نمونه. كولمه است يماه يگذار دارد و محل تخم يمتنوع و قو

 ايهـ  و گونـه  يـان آن ماه يو دسـتكار  كنند يآب كمك م يهبه تصف ياهانگ ينا يافتيمدر يكانال چاپاقل

  .دهد يقرار م يررا تحت تأث يجانور

 هـاي  يـت واسـطه توسـعه فعال   كانـال آشـوراده بـه    شود ياز جلسات مطرح م ير بعضد: متذكر شد وي

گونـه   ينكه اصالً ا يطيشده است، در شرا يشنهادآشوراده و بندرتركمن پ يرهو شناورها در جز يناوبر

 يشـنهاد پ ادهكانـال آشـور   يروبيو آشوراده، ال يكانال چاپاقل ينب شد يكه باعث م يا نبوده و تنها مسأله

  .شود يانجام م يادر بستر در يدستكار ينتر بوده، چراكه كم محيطي يستد، مسائل زشو

 يكانـال آشـوراده و چاپـاقل    يروبـي گزارش به تفاوت آثار سوء ال يدر انتها ينبنابرا: كرد يانب نظرعلي

مصـالح حاصـل از    يـه انتخاب شود تـا مطالعـه كنـد تخل    يگريمشاور د يمداد يشنهادو پ يماشاره كرد

  .آثار سوء را به همراه داشته باشد ينتر چگونه انجام شود كه كم وبييرال

آشوراده و  يرهدر جز يگردشگر ينكردن بنادر گز و تركمن و همچن مبحث فعال كه ينبر ا يدبا تأك وي

خاطرنشان  يم،ا مباحث نپرداخته ينشده به ا اهداف مطالعات نبوده و در مطالعات انجام... بندرتركمن و

 گيرنـد،  يمـ  يميتصـم  هها چـ  كانال يناستفاده از ا يچگونگ يبرا يروبيمسئوالن بعد از ال كه ينا: كرد

  .كند ينم يداما ارتباط پ ياست و به كار مهندس يريتيبحث مد

بـا اشـاره بـه     يانكالهگرگان و تاالب م يجنجات خل ياضطرار يو ارائه راهكارها ييپروژه شناسا مدير

 يـن گرگـان از ا  يجخلـ  يتكـه وضـع   يمارائـه كنـ   يبود كه راهكار ينا هدف از انجام مطالعات كه ينا
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 هشـد  از مـا خواسـته  : گفـت  يم،كنـ  يريجلـوگ  هـا  يآلـودگ  يوعنشود و از راكد شدن آب و ش تر يموخ

 محيطـي  يستز يتممكن است وضع يروبيال يما كرده يدشده هم تأك در مطالعات ارائه. يمضمانت بده

  .كند يم يريآن جلوگ يفعل يتاز بدتر شدن وضع يقينطور قطع و  به گرگان را بهبود ندهد، اما يجخل

نجات  يدر كارگروه مل) آشوراده يا يچاپاقل(گرگان  يجخل يشرق يها از كانال يكي يروبيال هرحال به

در ) 97 مـاه  يد(خـود بـه گلسـتان     يرهم در سفر اخ جمهور يسشده است و رئ يبگرگان تصو يجخل

گرگـان جـزو    يجخلـ  يـاي اعالم كرد اح يمحل يها نه در پاسخ به رسانهبا اصحاب رسا ينشست خبر

 زيسـت  يطمختلف با محـ  يها توجه خواهد كرد و در جلسه تر يشاست كه دولت به آن ب يمهم واردم

گـام رو   يروبيبا ال زيست يطشود و حاال مخالفت سازمان حفاظت مح يعموضوع تسر ينقرار شد كه ا

  .را با اماواگر مواجه كرده است اي يروزهاست كه نجات گوهر ف يبه عقب
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خبرگـزاري تسـنيم مـورخ     - روشن شده ينخطر در دشت ورام چراغ !يتختگوش پا يخبحران ب

09/06/1398  

  

قرار گرفته  يممنوعه بحران يها دشت يستكه در ل يطور روشن شده، به نيخطر در دشت ورام چراغ

كـه   دهـد  يرخ مـ  يرزمينـي مترمكعب افـت آب ز  يليونم 150آمار در تهران ساالنه  يناست؛ طبق آخر

  .است ينمترمكعب مربوط به دشت ورام يليونم 80حدود 

كـه   يطور روشن شده، به ينچراغ خطر در دشت ورام يم،تسن يخبرگزار يگزارش گروه رسانه ها به

 يليـون م 150آمار در تهران سـاالنه   ينقرار گرفته است؛ طبق آخر يممنوعه بحران يها دشت يستدر ل

و  ينمترمكعب مربوط بـه دشـت ورامـ    يليونم 80كه حدود  دهد يرخ م يرزمينيمترمكعب افت آب ز

  .است يارتهران و شهر يها مترمكعب مربوط به دشت يليونم 40

بـرق هـم    يهـا  دكل يدر سال گزارش شده كه ظاهراً برخ يمترسانت 36 يندر دشت ورام ينزم نشست

راه،  يقـات مركـز تحق  يشناسـ  مركز زلزله يرراستا، مد يندر ا! اند ها كج شده فرونشست ينبه خاطر هم

 وندر ز "شـورآباد "،"يزككهر" يرنظ يتيمراكز جمع ينكهبر ا يدبا تاك يشپ يچند يمسكن و شهرساز

 يو در حـوال  ينجنـوب ورامـ   يدر اراضـ : شست جنوب و جنوب غرب تهران قرار دارند، گفـت فرون

خـط بـزرگ    3آهـن و   كه خطوط راه يمفرونشست مواجه هست يدهبا پد يدر حال "آباد ينمع" يروستا

  .رخداد قرار دارند ينمنطقه در معرض مخاطرات ا يندر ا يفشار قو

  

  يست؟فرونشست دشت چ عواقب

) "آبـاد  ينمعـ " يروستا يو در حوال ينجنوب ورام يحدود اراض(گستره  يندر هم اللهي يتگفته ب به

از  "برق جنوب كشور يرويانتقال ن يدوركر"برق قرار گرفته است كه به نام  يسه خط بزرگ فشارقو
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ـ    "يخندق يشفرسا" يا "يتونل" يشاز فرسا يناش هاي يزشفرور. شود يم يادآن   اثيركه همزمـان بـا ت

بـر   يجـد  يـد تهد دهـد،  يدار رخ م مساله يها و در خاك يندر جنوب ورام ينزم اي يهناح فرونشست

  .است يهناح ينبرق در ا يرويبزرگ انتقال ن يها دكل يداريپا

 ينفت و گـاز  يها لوله يرو،مانند خطوط ن ها يرساختبر ز ينزم يزشاز فرور يبر خطرات ناش عالوه

 ينفرونشست زمـ  يلبه دل يزمردم ن يخطوط راه آهن، كشاورزو  كنند يمنطقه گذر م ينا يكه از حوال

 وشكـه ر  يبـه روش غرقـاب   يـاري از مزارع، هنگـام آب  يكيكه در  يا دچار مشكل شده است؛ به گونه

 يجـاد ا يناگهـان  يمتـر  6 يقاست، شكاف عم يرانكشور در كل ا يخشكسال يطدر شرا ينادرست ياربس

شب، با  يمهفراوان، ن يوجو پس از جست يخانواده و به داخل شكاف سقوط كرد و يشد و كشاورز

  .آوردند يرونب ينرا از دل زم يو يلجرثق

  

  هستند يممنوعه بحران ياممنوعه  يرانا يها درصد دشت 96از  بيش

سه نوع  كه ينا يانشركت آب و فاضالب استان تهران با ب يرعاملمد ياريراستا، محمدرضا بخت ينا در

آزاد  يـران، ا يهـا  از دشـت  يتعـداد كمـ  : وجود دارد، اظهار كرد ينوعه بحراندشت آزاد، ممنوعه و مم

دشت . ندهست يممنوعه بحران ياكشور ممنوعه و  يها درصد دشت 96از  يشب يگربه عبارت د. هستند

هـا در دشـت    عمق سطح آب چـاه  كه ينبر ا يدبا تاك يو.است يممنوعه بحران يزاستان تهران ن ينورام

است كه مدام در حال افت  يمعن ينبه ا يدشت ممنوعه بحران: است، گفت يدهتر رسم 300به  ينورام

كشـور محسـوب    يو قطـب كشـاورز   شـده  يمـ  يقبـل كشـاورز   يها از سال يندر دشت ورام. است

 يهـا  بـه سـفره  آب   يشـتري و فشـار ب  يافته يشافزا يزن يتها جمع سال يندر ا يگرد ياز سو شود، يم

  .باعث شده دشت دچار مشكل شود وارد شده است و يرزمينيز

 ينقبال رودخانه جـاجرود، آب دشـت را تـام   : شركت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد مديرعامل
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به سمت شرب تهران آمـده و   يشترآب رودخانه ب يافت يشتهران افزا يتاما به مرور كه جمع كرده يم

  .بگذارد يرتاث يندشت ورام يباعث شده است كه رو

  
  

  ينمقابله با فرونشست دشت ورام يبرا يرووزارت ن اقدام

بـه هـدف    يـرو وزارت ن: داد يحتوض ينحل مشكل دشت ورام يبرا يرودرباره اقدام وزارت ن بختياري

دو  شـود،  يمـ  يـد را كه از شهر تهران تول يقصد دارد پساب يندر دشت ورام يرزمينيجبران افت آب ز

  .منتقل كند ينكانال به دشت ورام

 80كـه  حـدود    دهـد  يرخ مـ  يرزمينـي مترمكعب افت آب ز يليونم 150در تهران ساالنه  يو گفته به

 يارتهران و شهر يها مترمكعب مربوط به دشت يليونم 40و  ينمترمكعب مربوط به دشت ورام يليونم

  .است



94  

 -ينـده  سـال آ  20گهر تا  ياچهدر ؛ مرگرو به زوال است يثبت جهان يقدم يكگهر در  ياچهدر

  10/06/1398ه سبزينه مورخ نشرين

  

 يشو آمـا  يـدار لرسـتان در كـارگروه توسـعه پا    محيطي يستز يها تشكل يندهو نما زيست يطمح فعال

 يرينآب شـ  ياچهدر ينتر عنوان بزرگ گهر به ياچهدر: لرستان گفت ياستاندار يستز يطو مح ينسرزم

كـه   آن داما باوجو يرد،قرار بگ يونسكو يدر فهرست ثبت جهان تواند يم يانهو خاورم يرانا يو كوهستان

 دهنـد،  يهـا انجـام مـ    ها و سـازمان  دستگاه يكه برخ ياست، اقدامات يدر شرف ثبت جهان ياچهدر ينا

  .يردرا نگ يثبت جهان ييديهتأ ياچهدر ينكه ا شود يم باعث

 يپلماسـي دنبـال د  كشـور امـروز بـه    كـه  يـن با توجه به ا: گفت »ينهسبز«وگو با  در گفت يانيكاو حميد

تبـع آن بـا جـذب     و بـه  يمكشـور را بـاال ببـر    يجنبه گردشـگر  يقطر يناز ا يماست تا بتوان يفرهنگ

 ثبـت  يـت گهر كـه قابل  ياچهمثل در يوجود مناطق يم،داشته باش يبه كشور، ارزآور تر يشگردشگران ب

از  تـوانيم  يگهـر مـ    ياچـه همچـون در  يآثار يما با ثبت جهان. هستند يژهتوجه و يارمنددارند، ن يجهان

ـ    يـل دل ينبه هم يم؛بر آن داشته باش يبهتر يريتو مد يمها بهتر محافظت كن آن از  يش،از چنـد سـال پ

 هاي يكار اما ندانم يم،ا را انجام داده هايي يگيريگهر پ ياچهدر يثبت جهان يبرا ربط، يذ يمجار يقطر

  .اتفاق بزرگ شود ينمانع ا تواند يافراد م يبرخ

   

  يشدن در فهرست آثار جهان ثبت يگهر، شرط الزم برا ياچهدر بكرماندن

شـرط الزم و  : دكـر  يحشـود، تصـر   يگهر ثبت جهـان  ياچهدر كه ينا يالزم برا يطدرباره شرا يانيكاو 

بماند، اما متأسـفانه   يصورت بكر باق كه امكان دارد، به يتا حد ياچهاست كه در يناقدام ا ينا ياساس

را  ياقـدام  ره محيطي، يستو مقررات ز ينقوان يمباحث و حت ينبدون توجه به ا ربط يذ يها سازمان
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گهر تحـت عنـوان    ياچهدر يمتر  10در  زيست يطسازمان مح كه ينازجمله ا دهند؛ يخودسرانه انجام م

شـده اسـت و    يلتبـد  يدولتـ  يـان آقا يسرا مهمان ساز كرده كه امروز به  و شروع به ساخت باني، يطمح

سـؤال   يـن ا يط،شـرا  يـن ا ودباوج! شود يجا برگزار م در آن يمهمان المال يتب هاي ينهكه با هز يمشاهد

ــا ياقتصــاد مقــاومت يتكــه در وضــع  شــود يمطــرح مــ و  هــا ينــهروســت، هز آن روبــه كــه كشــور ب

آن هـم در فاصـله    گيـرد  يصـورت مـ   يبا چه هدف كند، يم زيست يطكه سازمان مح هايي وپاش يختر

  !گهر؟ ياچهدر يمتر10

ساخته شده است كه  يريتحت عنوان جاده عشا يگودرزاز سمت ال يا جاده يگرد ياز سو: افزود يو 

انـد؛    جـاده شـده   يـن سـاخت ا  شدن يند و خواستار منتفا بارها با آن مخالفت كرده زيست يطفعاالن مح

 احـداث در منطقـه   زيستي يطپاسگاه مح يكاند تا  بارها درخواست داده محيطي يستفعاالن ز ينهمچن

كـه   يمكننـد؛ امـا متأسـفانه هـر روز شـاهد      يريگهـر جلـوگ   ياچهسمت در شود تا از ورود خودرو به

 ينو بـه همـ   يستها ن آن يهم رو يكنترل يچو ه كنند يحركت م ياچهسمت در به تري يشگردشگران ب

 يجادا يرجاده تحت عنوان جاده عشا ينا يگر،به عبارت د. اند را آلوده كرده ياچهاز سمت باال، در يلدل

مسـئوالن   يبرخـ  ياحداث شـده اسـت كـه از سـو     ينگاه گردشگر يك يشده، اما در عمل در راستا

بارش برف و بوران از  يلدل داشته و هر سال هم كه جاده به قبل وجود يها در سال يگودرزشهرستان ال

حضـور   يبـرا  را يرجـاده و مجـدداً مسـ    يبا بولـدوزر و لـودر اقـدام بـه بازسـاز      يعاًسر رود، يم ينب

منطقـه بـا احشامشـان     يرسـال اسـت عشـا    يهـا  است كه سـال  يدرحال ينا! كنند يگردشگران آماده م

منطقـه را   يدماه حق حضور در منطقه را دارند و بعد از سه ماه با و كالً سه روند يسمت ارتفاعات م به

 20شـده،   حفاظـت  نطقـه در م يرماهـه عشـا   حضور سـه  يلدل دارد كه به يچه لزوم ينترك كنند؛ بنابرا

  !شود؟ يجادجاده ا يلومترك

 شـده خـارج و بـه    گهر از حالت منطقه حفاظـت  ياچهموضوع كه در ينا يانبا ب زيست يطفعال مح اين
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رونـد ادامـه    ينبراساس نظر كارشناسان اگر ا: شده است، خاطرنشان كرد يلتبد يمنطقه گردشگر يك

  !خواهد رفت يناز ب يندهسال آ 20تا  يتاًگهر نها ياچهداشته باشد، در

   

  قرار دارد يثبت جهان يطهشدن از ح گهر در آستانه خارج درياچه

ثبـت   ينـد هـم دربـاره فرآ   يونسـكو با  يهمكار ييرانانجمن ا يو گردشگر فرهنگي  يراثكارشناس م 

 هـا  يـن دو دسته از ا: شود يم يمبه چهار دسته تقس يعيطب يراثم: گفت »ينهسبز«گهر به  ياچهدر يجهان

 حـث ب يو شناساندن آن بـرا  ييشناسا يهستند كه متول زيست يطشده مح در مناطق چهارگانه حفاظت

 ياسـت؛ دو منطقـه هـم بـرا     زيسـت  يطظـت محـ  برعهـده سـازمان حفا   يثبت در فهرست آثار جهـان 

 ياراتتحت پوشش ضوابط و اخت ي،قرارگرفتن در فهرست جهان يبرا يونسكوبه سازمان  يشنهاددادنپ

اسـت، موضـوع    زيست يطگهر لرستان جزو مناطق چهارگانه مح ياچهدر. است فرهنگي يراثسازمان م

قرار  زيست يطسازمان حفاظت مح ريتياست كه تحت مد يعيطب يراثم تر يشندارد و ب ختسا انسان

صورت است  ينو روند كار به ا يمدار يفرهنگ هاي يوستپ يثبت جهان يها دارد؛ اما چون در پرونده

دارنـد،   يخيو تـار  يگهـر وجـود دارد، عقبـه اجتمـاع     ياچهكه در اطراف در ييمثال روستاها يكه برا

عنـوان جامعـه    روسـتاها بـه   يـن ا شـود  ير، نمگه ياچهدر يعيطب يراثم يدر پرونده ثبت جهان ينبنابرا

 يو انجمـن همكـار   فرهنگـي  يـراث سـازمان م  كه ينبا توجه به ا يجهحضور نداشته باشند؛ درنت نفع يذ

ننـد   توا يمـ  زيسـت،  يطحوزه دارند، در كنار سازمان محـ  ينرا در ا يتجربه الزم و كاف يونسكوو  يرانا

  .هر كمك كنندگ ياچهدر يكردن پرونده ثبت جهان جمع يبرا

 ياچهدر: كرد يحگهر وجود دارد، تصر ياچهدر يكه بر سر راه ثبت جهان يدرباره موانع يروانياحسان ا 

آن احراز شـده   يكه ارزش برجسته جهان ياستدن چشمه ياچهدر ينتر و بزرگ يعياثر بكر طب يكگهر 

 شـود؛  مـي  يت آثـار جهـان  در فهرس ياچهدر ينمانع ثبت ا يرمسئوالنهغ يها دخالت ين،باوجودا. است
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. كنـد  يمـ  يـب را تخر ياچهدر يماياست كه منظره و س يانسان يوسازها ها ساخت دخالت ينازجمله ا

 يونسـكو  يسازمان جهان يبرا يهيتوج گونه يچاست كه ه يموارد يگراز د ياچهدر ينكردن آب ا آلوده

  .كند يم يآن را منتف شدن يندارد و ثبت جهان

صورت  عموم به يامكان دسترس يعنيشود؛  ياختصاص ياچهاز در يبردار حوه بهرهاگر ن: افزود ايرواني

 يكش جاده ينهمچن. شدن آن ضربه خواهد زد يدر چارچوب برقرار نباشد، به بحث ثبت جهان يقانون

و  كنـد  يآن را مخدوش مـ  يرامونپ يعتطب يعي،بكر طب يطمح ينبه ا يساتانتقال تأس ياچه،سمت در به

  .خارج شود يثبت جهان يطهاز ح ياچهدر شود يباعث م

   

  است يرطبيعيها غ كوه ينارتفاع و ب ينگهر در باالتر ياچهشدن در آلوده 

 اي ينهبه ثبت رسانده، زم يعيطب يا فرهنگي يراثدر حوزه م يهر استان كه اثر: خاطرنشان كرد يروانيا 

بلكـه در   ي،تنهـا در سـطح ملـ    نـه  خود را يعيو طب يفرهنگ يآن منطقه قدرت و غنا كه ينا يشده برا

تبـع آن   و به بردبهره ب يبحث توسعه گردشگر يبرا اي ينهعنوان زم عرضه كند و از آن به يسطح فرامل

 يكه ثبـت جهـان   يبه حفاظت از اثر يجهان يريتمد يگر،د ياز سو. شود يجاددر منطقه ا ييزا اشتغال

  .است يثبت جهان يطموارد از بركات و شرا ينشده كمك خواهد كرد و همه ا

پـس از   هـاي  يلو پتانسـ  يطها، شـرا  ارزش ينبا ا يچندان ييآشنا يا ممكن است مردم منطقه: افزود او

و تار  يرهمنطقه را ت يندهآ يكار انجام دهند كه براثر ندانم ينداشته باشند و متأسفانه حركات يثبت جهان

هـا   چارچوب يدبا يم،كن همگهر فرا ياچهدر يانثبت جه يرا برا يمقدمات يماگر قصد دار ينكنند؛ بنابرا

انتقـال   يعـت و عاشـقان طب  نفـع  يو جامعـه ذ  يانمربوط است، به متول يرا كه به ثبت جهان يو ضوابط

افـراد   يو آمـوزش، آگـاه   يرسـان   با اطالع ينهمچن. يايدن يشپ يتا نادانسته در روند كار مشكل يمبده

 يقطر ينو از ا يمده يشافزا كنند، يم وآمد محدوده رفت يندر ا صورت آماتور ناآشنا با منطقه را كه به
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  .يمكن يريجلوگ ياحتمال يها و دخل و تصرف ها يباز تخر

متأسـفانه  : خاطرنشـان كـرد   يونسكوبا  يهمكار يرانيانجمن ا يو گردشگر يفرهنگ يراثم كارشناس

شـاهد   يم،گهر داشـت  ياچهدر انجمن، از يسرئ يدي،همراه محمدرضا مج كه به يديسال گذشته در بازد

 يـن اسـت كـه ا   يشرشد كرده و در حال افزا ياچهدر اطراف در ياديز يها و جلبك يزارهاكه ن يمبود

هـا   كوه ينارتفاع در ب ينكه در باالتر اي ياچهگهر دارد، آن هم در ياچهدر يجد ياربس ينشان از آلودگ

  !دور از ذهن است يارشدن آن بس قرار دارد و آلوده

 يابيو ارز يكه اصوالً كارش بررس) IUCN( يعتحفاظت از طب المللي ينب يهاتحاد: كرد يدتأك انيايرو

و  يگهـر وارد شـود و شـروع بـه بررسـ      ياچهبه منطقه در كه ينمحض ا است، به ياثر نامزد ثبت جهان

كـه   يزهايوسـا  ساخت ياچه،آب در يآلودگ يزارها،ن ينكه با ا يبرخورد ينمنطقه كند، در نخست يشپا

كـه در اطـراف    ييها وتصرف موجود در منطقه و دخل يرساختو ز يساتجا صورت گرفته، تأس در آن

خـود نـام خواهـد بـرد و      يسـت در ل يعنوان موارد منف ها به رو شود، از آن صورت گرفته روبه ياچهدر

 يبت جهانث ستگهر را در فهر ياچهعنوان در يچبه ه يفعل يطبا شرا يونسكو يابكه ارز يدمطمئن باش

  .قرار نخواهد داد

   

  رامسر يونگهر، برخالف قانون كنوانس ياچهدر يمتر 20ساز در  و ساخت 

كـه دولـت    ياز زمـان : خصوص اظهـار داشـت   يندر ا يزآواگشت ن محيطي يستمؤسسه ز يرعاملمد 

 يوجود آمده است؛ برا گهر به ياچهدر منطقه در ياريكار آمده، مشكالت بس يرو يفعل محيطي يستز

گردشگران  يسطح دسترس يلتسه يو درواقع برا يرنام عشا به يجاده دسترس يك يشمثال چند سال پ

متأسـفانه  . كردنـد  ينينشـ  عقـب  يكمـ  زيست يطفعاالن مح هاي يگيريبه آن منطقه احداث كرد، اما با پ

ـ  هـر سـال آن منطقـه را آوار    يربه بهانه تردد سه تا چهـار خـانوار عشـا    زيست يطمسئوالن مح  يردارب
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 قـه منط يـب كـه در تخر  سازند يوآمد گردشگران آماده م رفت يو درواقع جاده موردنظر را برا كنند يم

اسـت،   يگـودرز گهـر از ال  ياچـه سرچشـمه در  كـه  يـن باتوجه بـه ا  يگر،د ياز سو. اثرگذار است ياربس

  .اند شده ياچهآب در يگردشگران در منطقه باالدست منشأ آلودگ

 يمتـر  150رامسـر، تـا فاصـله     يونطبق قـانون كنوانسـ  : گفت »ينهسبز«وگو با  احسان پارسا در گفت 

ـ     و ساخت توان يعنوان نم يچسواحل به ه  يمهـرداد فتحـ   يشساز انجام داد، اما متأسـفانه چنـد سـال پ

اقدام بـه   ها، يونكنوانس يناستان لرستان، برخالف تمام ا زيست يطكل اداره حفاظت مح يرمد يرانوند،ب

 ينشـن  عقـب  يما كم هاي يگيريگهر كرد كه با پ ياچهدر يمتر 20تا10در فاصله  يتسوئ يك ريزي يپ

منطقـه،   بانـان  يطسـكونت محـ   يبـرا  يتحت عنوان محل يش،كردند و دست نگه داشتند، اما دو سال پ

مستقر  بانان يطاست كه مح يدر حال ينكرد، ا ياچهدر يمتر 20در  يتياقدام به احداث سوئ يمجدداً و

شده  زيست يطمسئوالن مح هاي يمهمان  يبرا يجا تنها محل را ندارند و آن يتسوئ يدكل يطقه حتدر من

  .يما خاص بوده هاي يمهمان  يجا بارها شاهد برگزار است و در آن

را  ياچـه در يستيقصد داشتند كه منطقه ز زيست يطاقدام، مسئوالن مح ينپس از ا: كرد يحپارسا تصر 

اقـدام را   يـن ا كـه  يـن و اعـالم ا  زيسـت   يطكنند كه با اعتراض فعـاالن محـ   ليتبد يبه منطقه گردشگر

بهانـه   ننشستند و حـاال بـه   يافراد از پا ينا ين،ا باوجود. كردند ينينش عقب يكرد، كم يمخواه يا رسانه

. كننـد  يكش منطقه را برق ينو گردشگران، قصد دارند ا بانان يطرفاه مح يگهر برا ياچهبه در يكش برق

بـه   وجـه  يچدارد و بـه هـ   يديسال اسـت كـه پنـل خورشـ     10است كه منطقه مذكور  يطيدر شرا ينا

انجـام   يبـرا  يـاز موردن برقبتوانند  كه ينا ياست برا يادعاها بسترساز ينندارد و فقط ا يازن يكش برق

اون رفته است كه براساس اخبار موثق، معـ  يشپ ييكار تا جا ينا. خود را فراهم كنند يعمران يكارها

. يـرد بـه منطقـه را بگ   يكشـ  داده است كه از تهـران مجـوز بـرق    يدخود دستور اك يركلاستاندار به مد

 يـق طر يناز ا يجهكنند، درنت يلتبد دشگريمنطقه را به منطقه گر ينمتأسفانه مسئوالن چون نتوانستند ا
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كه منطقـه در سـكوت    فتدا ياتفاق م يهم وقت يشانها وارد شوند و اقدام كنند و تمام برنامه خواهند يم

 يزولـه بسـته و ا  ينوع وجود ندارد و به يچندان يكه به منطقه دسترس ييزپا يلدر اوا يعنياست؛  يخبر

 ياچـه در شود يدخل و تصرف در منطقه كه باعث م ينبه ا وطمرب يخبرها يبترت ينشده است تا به ا

تا بتواننـد   يفتدراه ن يب نشود و جنجالها بازتا رسانه يقاز طر يرد،قرار نگ يگهر در فهرست آثار جهان

  .كار خود را انجام دهند يدر سكوت كامل خبر

دورود و در منطقـه   يشـرق  در جنـوب  يكوهسـتان  ياچـه در يـك گهـر   ياچـه در ،»ينهسـبز « گـزارش  به

قـرار   يـا از سـطح در  يمتر 350كوه در استان لرستان است كه در ارتفاع دوهزار و  شده اشتران حفاظت

 هسبب نداشـتن را  به يشمعروف است، تا چند سال پ» كوه اشتران يننگ«كه به  ياچهدر ينا .گرفته است

 محيطـي  يسـت بود و فعـاالن ز   دست انسان به دور مانده به يو آلودگ ياز خراب ياديتا حد ز رو ينماش

 يطـ  يـن ا اند؛ باوجود ثبت شود، انجام داده يگهر در فهرست آثار جهان كه ينا يبرا ياديز هاي يگيريپ

الزم  يطشـرا  رود ميآن  يمب كه يطور شده، به ينديمنطقه دستخوش اتفاقات ناخوشا ينا يراخ يها سال

  .را از دست بدهد يثبت جهان يبرا
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؛ روستاها در بروجرد است ي شدنخال يلدال ينتر مشكالت مرتبط با كمبود و بحران آب از عمده

  10/06/1398نشريه سبزينه مورخ  - وجردبر يبخش مركز يروستا 178روستا از  16شدن خالي

  

. شود يجمله توجه  نم ينچرا به ا دانيم ياما نم ايم، يدها شنجمله ر ينا يشه؛ هم»است ياتح يهما آب«

 يهـا  از آن بـه لـب   يا جرعـه  يدنكه امروز رس يمرا ندانست ينعمت بزرگ خداوند ينقدر ا يروزگار

 طنقـا  يدر برخـ  درپـي  يپ هاي يسال سال خشك ينپس از چند. آرزو شده است ييروستا يكخشك 

آب  يا جرعه يدننوش يبدل شده و حت ييانهمه روستا يبرا ييافتندست ن يايكشور، امروز آب به رو

مانـده   يبر دل اهـال  كرد، يم يرا در روستاها جار يآبادان يخروشان كه روزگار يها گوارا از دل قنات

  .است

در روسـتاها،   يداشتغال و تول ينهرفتن زم يندنبال آن از ب و به آبي يو ب يسال خشك يراخ يها سال يط 

 شـدن  يمهـم از علـل خـال    يـن ا يزمهاجرت به شهرها شده كه در بروجرد ن يرگرفتن س منجر به شتاب

  .روستاها از سكنه است

از سـكنه   يروستا خـال  16 ي،بخش مركز يروستا 178 ينمسئوالن، از ب يبروجرد بنا به گفته برخ در

  .ستاها استرو ينا شدن يخال يلدال ينتر هستند كه مشكالت مرتبط با كمبود و بحران آب از عمده

 گوينـد  يكارشناسـان مـ   كـه  يطـور  مواجه است، بـه  يآب كم يبا مشكل جد يزبروجرد ن يناناشتر بخش

آب مواجـه   يبـا كمبـود جـد    ينانباعث شده تا اشـتر  يدر بخش كشاورز يژهو آب به رويه يمصرف ب

آب مواجـه   مكـرر  يمنطقه مردم در تابستان امسال با قطع يناز ا ييها در بخش يحت كه يطور شود، به

  .ستنده

شـهرها   يههـا در حاشـ   و انباشـت آن  كننده يدتول يتشدن جمع كم يبه معنا ييروستا يتجمع شدن كم

  .اند، ندارند را كه به آن مهاجرت كرده يا توان تطابق با جامعه يو اقتصاد ياست كه از نظر اجتماع
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  از سكنه است يلرستان خال يروستا 430

روسـتا   415استان سه هزار و  يزمان برنامه و بودجه لرستان، تعداد روستاهابه گفته معاون آمار سا بنا

  .از سكنه هستند يخال يزآن ن يروستا 430سكنه و  يروستا دارا 985است كه دو هزار و 

و  يليـون م يك 95سال  ياستان بنا به سرشمار يتكل جمع: افزود يرنابه ا باره يندر ا ينينورالد حسين

نفـر و تعـداد    908هـزار و   134و  يليـون م يـك آن  يشـهر  يـت ر است كـه جمع نف 649هزار و  760

  .نفر است 896هزار و  623 يزن ييروستا يتجمع

 ياستان بنا به سرشمار ييروستا يتتعداد جمع: شد يادآورآمار سازمان برنامه و بودجه لرستان  معاون

  .نفر است 51هزار و  759و  يليونم يكاستان  يشهر يتنفر و تعداد جمع 416هزار و 677 90سال 

كـه   دهـد  ينشان مـ  95و  90سال  ياستان در دو سرشمار ييو روستا يشهر يتجمع يسهواقع مقا در

نفر كاهش  520هزار و  53 يزانبه م 90نسبت به سال  95سال  ياستان در سرشمار ييروستا يتجمع

  .است يافته

كه آهنگ مهاجرت از روستاها به شهر شدت  است ينا آيد يبرشمرده بر م يآمار يها داده يناز ا آنچه

و  ييروسـتا  يـت تا بتـوان جمع  يشيداند يا آن چاره يبرا يداست كه با يخود زنگ خطر ينگرفته و ا

 هـاي  طـرح  يجاز نتـا  تـري  يشب يدواريكارشناسان با ام يهرچند برخ. موجود را حفظ كرد كننده يدتول

 يصورت كه با انجام اقدامات ينبه ا گويند، يم در روستاها سخن يشتيو مع يرساختيمختلف توسعه ز

  .مهاجرت معكوس را محقق كرد توان يم يموثر حت

   

  بروجرد وجود دارد ياز سكنه در بخش مركز يخال يروستا 16

 يروسـتا دارا  154 ي،بخـش مركـز   يروسـتا  178مجمـوع   يناز ب: گويد يبروجرد م يمركز بخشدار
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ها سكونت داشـته   از سال ممكن است در آن يدر فواصل يزن از سكنه يخال يسكنه هستند و روستاها

  .بروجرد وجود دارد ياز سكنه در بخش مركز يخال يروستا 16باشند كه در مجموع تعداد 

مشخص است كـه اگـر   : مختلف اضافه كرد يها در بخش ييبر توسعه روستا يدبا تأك يگودرز فاطمه

ت از شهر به روستا صورت گرفته، نه به علت صورت مهاجر به يمهاجرت معكوس يراخ يها سال يط

  .و آرامش روستاها بوده است يحيبه جهت جنبه تفر تر يشاشتغال و رفاه در روستاها، بلكه ب

 يـت بـا تقو : مختلف در روستاها اظهار داشـت  هاي ينهبا اشاره به ضرورت موضوع آموزش در زم وي

از مشـكالت از جملـه    ياريبس توان يمختلف م يها در جنبه ييانالزم به روستا يآموزش و ارائه آگاه

  .را كاهش داد ياجتماع هاي يبآس

   

  بوده است ييانعلت مهاجرت روستا ينتر مهم يآب كم يرسال اخ 10 در

مهـاجرت   يلدال ينتر مشكالت مربوط به كمبود آب از عمده يرسال اخ 10 يط يباًتقر: افزود گودرزي

ـ    يخـوب  يهـا  گذشته بارشسال  كه ينبوده است و با ا ييانروستا  تـوان  ينمـ  يلـي خ ياتفـاق افتـاد، ول

 يبخـش مركـز   يبتواند مشكالت مربـوط بـه كمبـود آب در روسـتاها     ها بارش ينبود كه ا ينب خوش

  .را مرتفع كند روجردب

روسـتا   10: ادامه داد ييبروجرد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عمران روستا يمركز بخشدار

 يزانـي ها م هر كدام از آن ياند و برا شده ييها انجام نشده شناسا در آن يشاخص يار عمرانكه تاكنون ك

  .اعتبار در نظر گرفته شده است

با : شد يادآورمشكالت در روستاها است،  ينتر از مهم يكي يمحل يها نزاع كه ينبا اشاره به ا گودرزي

گ روسـتاها و از جملـه سـنت صـلح و     در فرهنـ  دار يشـه مثبت ر يها از سنت يبرخ توان يآموزش م

در كـاهش   ييهـا  سنت ينچن يتكرد كه تقو يترا تقو يو كدخدا منش يديسف يشسازش بر اساس ر
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  .است يرگذارتأث ياز مشكالت در حوزه اجتماع ياريبس

   

  آب يو مشكل جد اشترينان

ـ  كـم  يبا مشكل جد يزبروجرد ن يناناشتر بخش امسـال در  تابسـتان   كـه  يطـور  مواجـه اسـت، بـه    يآب

ـ  ينآب مواجه شدند كه در ا يمردم با مشكل قطع ييها قسمت  يخصوص مسعود فالح، معاون عمران

 هـا  بـارش  يـن ا تر يشامسال در بروجرد اتفاق افتاد، اما ب يخوب يها بارش: گويد يبروجرد، م يفرماندار

و در  يرسـراز  تدسـ  يينپـا  يهـا  صورت رواناب به استان همچون سد، به هايي يرساختنبود ز يلبه دل

نكـرده   يجـاد منطقه ا زميني يرز  آب يها در سفره يچندان ييرتغ ينشد؛ بنابرا يرهها ذخ آن يپشت سدها

  .است

 يدر بخـش كشـاورز   يـژه و و به يمردم چه در مصارف خانگ تر يشاست كه ب يدر حال ينا: افزود وي

 يناندر بخـش اشـتر   يدشد يبآ عامل بروز مشكل كم ينو هم كنند يمصرف م رويه يصورت ب آب را به

  .شده است يناندر شهر اشتر يو حت

 يانب يم،ما همچنان با كاهش سطح آب مواجه هست كه ينبر ا يدبروجرد با تأك يفرماندار يعمران معاون

  .يردمورد توجه قرار گ يطور جد كنترل مصرف آب به يراهكارها يدبا: كرد

دوسـت در   همچنان كشت محصـوالت آب : گفت يكشت محصوالت كشاورز يبا انتقاد از الگو فالح

كشـت امسـال خـارج     يهمچون برنج و هندوانـه از الگـو   يشهرستان بروجرد ادامه دارد و محصوالت

  .نشده است

   

  دست يينپا يدر روستاها يآب و كم يسنت هاي خانه سفره

انـد،   كـرده ها حوضچه درسـت   كه از آب رودخانه يسنت يها خانه وجود سفره: گفت يناناشتر بخشدار
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با مشكل  دست يينپا ياز روستاها ياريآب هدر برود و در مقابل بس ياديز يارباعث شده تا مقدار بس

  .مواجه شوند يدشد يآب كم

با : اظهارداشت يبوم يردوست توسط كشاورزان غ كشت محصوالت آب يهبا انتقاد از رو يصارم مقداد

همچون برنج و هندوانه در  يه كشت محصوالتب يربوميخوب امسال كشاورزان غ يها توجه به بارش

  .منابع آب ما است يبرا يجد يدياند كه تهد پرداخته يناناشتر

مشـكل   يـن ا: افـزود  يناناز اشتر ييها چند روز گذشته در بخش يآب ط يبا اشاره به مشكل قطع وي

سال گذشته  يط نينااست كه اشتر ينبروجرد حل شد، اما نكته قابل توجه ا يموقع آبفا به يبا همكار

  .آب مواجه نبود يبا مشكل قطع وقت يچه يم،كه داشت ييها با وجود كمبود بارش

ها وارد مداد شـد و فعـالً بـا     از چاه يكيبروجرد  يبا تالش شركت آبفا: شد يادآور يناناشتر بخشدار

  .يستيممواجه ن يناندر اشتر يمشكل تنش آب

حلقـه چـاه    5/2بـا   يناندر شـهر اشـتر  : روجرد گفتب يشركت آب و فاضالب شهر يربه گفته مد بنا

پـس هـر    يما داشته يباور غلط كه سال پرباران يناما امسال با ا يم،مواجه نبود يآب با مشكل كم گاه يچه

  .آب مواجه شد يبا مشكل قطع يناناشتر يم،آب مصرف كن توانيم يم خواهيم يطور م

بـا  : اظهارداشـت  كنيم، يمصرف م يدپذيرتجد يها از آباز اندازه  يشب كه ينا يانبا ب يحداد اهللا حبيب

در  يـژه و نشـده اسـت و بـه    يجـاد ا يچنـدان  ييرتغ يرزمينيدر منابع آب ز يامسال ول يها وجود بارش

  .يممواجه هست يآب كم يبا مشكل جد ينانمحدوده اشتر
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دوال دوال از  يديم،رسـ  "زاگرس"به  يوقت: لنگ يمورت/يمرا بهشت كن يابانب|»يزداريمعجزه آبخ«

  11/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - !يمگذشت "جنگل انبوه" ينا

  

علت  زاگرس به هاي-متأسفانه جنگل ينكها يانجنگلها و مراتع با ب يقاتمؤسسه تحق يعلم يئته عضو

: گويد يلنگ م يموركه ت كند ياشاره م يخيشده، به گزارش تار يبشدت تخر انسان به يجايتصرفات ب

  .يمبگذر "جنگل انبوه" يندوال دوال از ا يمناچار شد يديم،رس "زاگرس"به  يوقت

  نظرات  يكشاورز ياقتصاد 09:35 - 1398شهريور  11

  ــ بخش ششم »يزداريمعجزه آبخ«پرونده  ي؛اقتصاد يژهو هاي يكارگروه بررس يم،تسن خبرگزاري

  
  

ـ  يدفوا. »جنگل، كه جهان خواهد مرد يردبم يدنگذار« | اشاره فـراوان   ياربسـ  يو كاركردهـا  شـمار -يب

انسـان   يـات و رمـز ح  ينزمـ  هـاي  -يهرمثابه  سبب شده است جنگلها به يزآبخ هاي -ها در حوزه جنگل

داشته  ردر كشو يدر توسعه جنگلكار تواند يم ياديز ياركمك بس يزداريباره آبخ ينشود و در ا يتلق

دكتـر خسـرو    يبـا آقـا   ييدر كشور، گفتگـو  يو جنگلكار يزداريارتباط متقابل آبخ يينتب يبرا. باشد

بـا اشـاره بـه     يطالب. و مراتع، انجام داديمها -جنگل يقاتمؤسسه تحق يعلم يئتعضو ه ي،ثاقب طالب
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 يـاي و اح حفـظ : است، خاطرنشان كـرد  يزدارياز اقدامات عمده و مهم در آبخ يكي يجنگلكار ينكها

 يـب تخر يـاهي انسان، پوشـش گ  يجايخاطر دخالت ب كه به يدر مناطق يژهو جنگلها و حفاظت از آن به

از  اي -خالصـه . در كشور باشد يزداريآبخ يطرحها يتهايدر صدر اولو يدرفته است، با ينشده و از ب

  :است يرشرح ز به يو هاي-يدگاهد

 اسـت   يزدر باالدست حوزه آبخ ياهيپوشش گ يجادا يزداري،آبخ ياتعمل ياقدام برا مهمترين

  .باشد يزداريآبخ هاي-يتدر صدر اولو يدرختكار يدو با

 يـزداري و آبخ يجنگلكـار  ياتملدر ع يمهم و مؤثر يارنقش بس توانند -يم يخيتار مطالعات 

  .داشته باشند

 يـب شـدت تخر  انسان، بـه  ها و تصرفات بيجاي-علت دخالت زاگرس به هاي-جنگل متأسفانه 

  .دارند يو حفاظت جد ياءبه اح يازشده است و ن

 درصـد آب   40غرب كشور از آن جهت است كه  هاي-زاگرس و جنگل يزحوزه آبخ اهميت

  .ندك -يم ينو تأم يمكشور را تنظ

 از آن دارنـد و از عوامـل مهـم     يو خسارات ناش يالبدر كنترل س يمؤثر يارنقش بس جنگلها

و  يكشـاورز  ينهـاي آن بـه زم  هـا و تبـديل  -جنگـل  -يكـاربر  ييـر در كشـور، تغ  يلوقوع سـ 

  .است يالسازيو

 ياربسـ  يـا در دن يجنگلكـار  ينـه هستند كـه در زم  ييو دانمارك از كشورها يكره جنوب كشور 

  .اند -كردهموفق عمل 

 باره عزم  يندر ا يدو با يردشكل گ يمردم يجبس يو درختكار يجنگلكار يدر كشور برا بايد

  .وجود داشته باشد يو اراده مل

  :نماييم -يجلب م يدكتر ثاقب طالب يجالب با آقا يادامه نظر مخاطبان را به مشروح گفتگو در
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 يـايي و مزا يدچه فوا يجنگلها دارا يكي،حاظ اكولوژل به ييدعنوان سؤال اول بفرما دكتر، به يآقا: تسنيم

  هستند؟

سـه نـوع    يخشـك دارا  يستماكوس. يو خشك يآب: يمدار يستمدو اكوس يطور كل گفت به يدابتدا با در

اثـرات متقابـل    يسـتمها دارند كه در اطراف اكوس يعناصر ينهاهر كدام از ا. است يابانجنگل، مرتع و ب

 يـد كـه جنگلهـا تول   يـن اسـت از جملـه ا   يـادي ز ياربس يايو مزا يدفوا يجنگل دارا يستماكوس. دارند

جنگلهـا  . كننـد  -يم يريجلوگ اي -گلخانه يگازها يدرا دفع، و از تول اكسيدكربن يو د كنند يم يژناكس

 يرآن را گرفت و آن را ز يرتبخ يو بتوان جلو يمرا حفظ كن ينزوالت آسمان يمما بتوان شود -يباعث م

حفـظ خـاك و    نگلهـا، ج يگـر كـاركرد د . كرد و در مواقع ضـرورت از آن اسـتفاده نمـود    يرهذخ ينزم

آب، هـوا، غـذا،    هـا در توليـد  -گفت جنگل توان يطور خالصه م به. خاك است يشاز فرسا يريجلوگ

  .دارند يمردم نقش مهم و مؤثر ييغذا يتوحش و امن ياتحفظ ح

  

  يرند؟در خدمت هم قرار گ توانند يدو چطور م ينو جنگل چگونه است و ا يزداريرابطه آبخ: تسنيم

از آن  يماسـت كـه مـا بتـوان     يو تكنولـوژ  يـك تكن ينـوع  هـا، -يسـتم اكوس يريتمـد  يبرا آبخيزداري

 يـن بـر اسـاس ا  . منـد شـويم   -و از منـافعش بهـره   يماسـتفاده كنـ   يو دائم يدارصورت پا به يستماكوس

 -و از هـدررفت آب  يمرا حفـظ كنـ   ياننـزوالت آسـم   يـد منـاطق با  ياريدر بسـ  يك،و تكن يتكنولوژ

 يجـاد مختلـف و ا  يمثـل سـاخت سـدها و بنـدها     يزداريآبخ ياتمنظور عمل ينو بد نيمك جلوگيري

 ينامـا مهمتـر  . و هدررفت آب داشـته باشـد   يرتبخ يريدر جلوگ ينقش مهم تواند -يم ياهيپوشش گ

آب در  يـان كه جر يياست؛ آنجا يزدر باالدست حوزه آبخ ياهيپوشش گ يجادا يزداري،آبخ ياقدام برا

 يلتـا سـ   يردآب شدت بگ يماجازه نده ياهيپوشش گ يجادو ا يبا درختكار است،حال شدت گرفتن 
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انجـام شـده اسـت،     يـزداري كـه در آبخ  يخـوب  ياز كارهـا  يكـي بـاره   يـن در ا. شـود  يجـاد مخرب ا

ه است و نمونـه آن در  شد يتهدا ينزم يراست كه به ز هايي-ها منابع آب آبخوان. است داري -آبخوان

مجبـور بـه مهـاجرت شـده      ييانروستا يالب،علت وقوع س منطقه به يندر ا. ردفسا وجود دا يگانگرابا

به بهشت  يلشده، اآلن آن منطقه خشك، تبد انجام يالبو پخش س داري-آبخوان ياتبا عمل يبودند ول

  .شده است ياباندر دل ب

  

را  يابـان داد مثالً ب ييرتغ يگريد يستمرا به اكوس يستمياكوس ييزدارآبخ ياتبا عمل توان -يم ياآ: تسنيم

 يبـه جنگـل، تبعـات و عوارضـ     يابانب يلتبد يافسا آ يگانبه جنگل كرد و با توجه به مثال گرابا يلتبد

  داشته باشد؟ تواند -يم

چـون   كـرد،  يلبوده است به جنگـل تبـد   يابانب يعيطور طب را كه به يستمياكوس توان -ينم يكل طور به

 يابـان ب ينخـاطر همـ   به جنگل نداشته باشد و به يلتبد يلاست، پتانس يابانكه ب اي -ممكن است منطقه

 يلو تبـد  يمسرسبز كن يزداريآبخ ياترا با عمل وعلف آب -يمثالً منطقه ب يماگر بخواه يول. شده است

 يلنطقه خشك، تـوان تبـد  م ينا ياآ: كرد يانجام داد و بررس يستيز يطمح يابيارز يدبا يم،به جنگل كن

شدن  يلتوان تبد اي -دهنده آن است كه منطقه كه نشان ياز موارد يكي ير؟خ ياشدن به جنگل را دارد 

 يخيسرسبز كرد، آن است كه مطالعات تار توان يآن منطقه را م يزداريآبخ ياتبه جنگل دارد و با عمل

مسئله صادق  يزن يزن يگاندرباره گرابا. باشدسرسبز و خرم بوده  ياماال يمانجام شود و ثابت شود در قد

بـوده اسـت كـه     يمنطقـه آبـاد و سرسـبز    يگاندر گذشته گرابا كنند -ينقل م يميقد ييانروستا. است

وجود درختـان   ينهمچن. رفت يناز ب يو خرم زيسب ينانسان ا يجايب هاي-خاطر دخالت متأسفانه به

نشـان از آن اسـت كـه     رسـد  -يم متر -يسانت 40تا  30ا كه اندازه آن ت يگان،گز در اطراف منطقه گرابا

در  يخينقـش مطالعـات تـار    يبـرا  يگـر مثـال د . بـوده اسـت   يو خرم يسرسبز يتظرف يمنطقه دارا
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 5و بلوچسـتان   يسـتان آمـده اسـت س   يخيتار ابعدر من. و بلوچستان است يستانمنطقه س يزداري،آبخ

 هـاي -شـن  يرصورت خشك درآمده و ز طور شده بهبوده است، حال چ يرانانبار غله ا يشهزار سال پ

 يشينهپ ينبا توجه به ا. بوده است يمياقل انسان و تغييرات -خاطر دخالت به ينروان دفن شده است؟ ا

 يـن كـرد و ا  يـا اح يـزداري آبخ يـات را بـا عمل  لوچسـتان و ب يستاناز مناطق س يبعض توان -يم يخيتار

  .در دست انجام است يقاتيتحق يباره طرحها ينمنطقه وجود دارد و در ا يندر ا يتقابل

  

نقـش   توانـد  -يمـ  يـزداري در آبخ شناسي يشينهو پ يخيگرفت مطالعات تار يجهنت توان -يپس م: تسنيم

  .داشته باشد ييمهم و بسزا

مطالعـات   يـن البته ا. است يخيمطالعات تار ينمرهون توجه به هم يزداريآبخ هاي-طرح يتموفق بله،

. مشـاهده كـرد   يخيتـار  هاي-ها، اسناد و گزارش -سفرنامه يخي،تار هاي-در كتاب نتوا يرا م يخيتار

 لـت ع زاگرس اسـت كـه امـروزه متأسـفانه بـه      يدرباره جنگلها يخيتار يگزارشها يناز ا يكينمونه 

ـ    5زاگـرس در   يجنگلها. شده است يبشدت تخر هها و تصرفات انسان، ب-دخالت  يشهـزار سـال پ

 يلنـگ وقتـ   يمـور ت«آمـده اسـت    ينچنـ  يخيدر منـابع تـار  . ن بلوط بوده استمملو و انبوه از درختا

بـه  " گويـد  -يتصرف خود درآورد، م را به يرانغرب ا خواهد -يو م كند -يم يرانبه غرب ا يلشكركش

 يدرختـان جنگلـ   يهاز سا يناش يكيو تار رفتيم -يدوال دوال راه م يددرختان با يركه ز يديمرس طقيمنا

كجـا و   يتوضـع  يـن ، ا»."كـرديم  -يدرختـان عبـور مـ    يفانوس به دست از البال يدبابود كه  يحد به

ت يـا عمل يو اجرا يتواند در طراح  يم يشينهپ ينا ينخب، ا! زاگرس كجا؟ يجنگلها يكنون يتوضع

فـرار   يآمده است آقامحمدخان قاجـار وقتـ   يخيتار هاي-در گزارش يزمثمرثمر باشد؛ و ن يزداريآبخ

دشت ارژن  هاي-از جنگل ياثر يگرمتأسفانه اآلن د. شود -يم يدشت ارژن مخف يهادر جنگل كند -يم

 اترو مطالعـ  يـن از ا. شـود  -يمـ  يـده د يرجنگلها آثار وجـود شـ   يناست كه در ا يدر حال ينا يستن
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  .مناطق مختلف داشته باشد يايو اح يزداريدر آبخ ينقش مؤثر تواند -يم يخيتار

  

لحـاظ   بـه  ييـد بفرما يد؛جنگلها اشاره كرد ينا يدشد يبزاگرس و تخر يدكتر، به جنگلها يآقا: تسنيم

در  توانـد  -يچگونـه مـ   يـزداري اسـت و آبخ  ييو كاركردها يدچه فوا ها داراي-جنگل ينا يكياكولوژ

  جنگلها مؤثر باشد؟ ينا ياياح

درصـد آب كشـور را    40دارد كـه   يـت اهم يحـد  غرب كشور آن به يزاگرس و جنگلها يزآبخ حوزه

زاگرس سرچشـمه   يغرب كشور مثل كارون از كوهها هاي -رودخانه ينمهمتر. كند يم ينو تأم يمظتن

جواب آن  شود؟ -يم ينآب چگونه تأم ينا: ينجاستخب، سؤال ا. ريزد يفارس م يجو به خل گيرد -يم

شدت بارش برف و باران كـه در  . آن و باران ها و مناطق كوهستاني-جنگل ياهي،با پوشش گ هاست ك

و آب  شـود  -يشدت توسط درختان و جنگلها دفع م ينا شود، -يو باالدست انجام م يمناطق كوهستان

صورت چشـمه   و به شود -يم يرزمينيز هاي -و جذب سفره كند -يباران آهسته آهسته در خاك نفوذ م

شـدت در   زاگرس بـه  يجنگلها يممتأسفانه اآلن شاهد هست يول. گيرد يمورد استفاده قرار م رودخانه يا

 يالبتـه متأسـفانه نـابود   . شـود  ينم يدهدر آن د اند و آثار تعادل اكولوژيكي -قرار گرفته يبمعرض تخر

 اننـد گسـترده باعـث معضـالت فـراوان م     يبتخر يناست و ا يادر دن يجنگلها معضل و چالش بزرگ

  .شده است يماقل ييراتو تغ يبارندگ هاي نظمي  يب ها،-يالبوقوع س ي،خشكسال

  

  يست؟جنگلها چ ينا ينابود يزاگرس، علت اصل هاي-با وجود كاركرد فراوان جنگل: تسنيم

 يجنگلهـا اقتصـاد   يـن نكته مهم توجه داشت كـه ا  ينبه ا يداست؛ با يمطامع و منافع ماد ياصل علت

 يستميو اكوس يارزش خدمات اكولوژ. ها نگريست-جنگل ينبه ا يبا نگاه اقتصاد توان يو نم يستندن

 وماول حفاظت شوند و د يدجنگلها با يناز خدمات چوب است و ا يشترمراتب ب اگرس بهز يجنگلها
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 يجنگلكار يزداري،آبخ ياترفته است با عمل يناز ب ياهيكه پوشش گ يياصالح شوند و در جاها يدبا

و  يـد و شـناخت مـردم از فوا   يزاگرس عدم آگاه هاي-جنگل يدر نابود يگرعلت د. و حفاظت شود

 برايجنگل، مردم  يتنسبت به اهم يعدم آگاه خاطر همين متأسفانه به. هاست-جنگل ينا آثار فراوان

درسـت   يـن و ا كننـد  -يخاك جنگل، آتش درست م يدرست كردن كباب، رو يو تفرج و برا يحتفر

 هـاي -يكروارگانيسمو م ها-ها، باكتري-رفتن موجودات زنده خاك مثل قارچ ينكردن آتش باعث از ب

رشـد درخـت مناسـب     يو برا رود يم ينو رفته رفته خاك جنگل از ب شود -يخاك م زنده موجود در

منشأ آن  يشترو ب شود -يجنگل م يآتش گرفتن درختان است كه باعث نابود يگرمسئله د. بود اهدنخو

خصـوص جوامـع    به مردم به يدبا يزداريمهم است و در آبخ يارآموزش بس ينانسانها هستند، بنابرا يزن

شـوند و   ها وارد-حفاظت كنند و اجازه ندهند دامها به جنگل يخوب زش داد تا از جنگلها بهآمو يمحل

  .ببرند ينجنگل را از ب هاي -ها و درختچه-نهال

  

  كشور مناسب باشد؟ يزآبخ هاي -حوزه يبرا تواند -يم يزدارينوع آبخ نظر شما چه به: تسنيم

و  يـاهي اسـتقرار پوشـش گ   يـزداري، آبخ يتلومسأله و او ينموجود كشور مهمتر يتتوجه به وضع با

 يخاك يمثل بندها و سدها يكيمكان هاي -سازه يجادالبته ا. است يزدر باالدست حوزه آبخ يدرختكار

 بـه نشـود تـا    يلو هرزآب تشك يالبتا س يمآب را كنترل كن يماز باالدست بتوان يدبا يخوب است ول

عامـل ترمـز در    يندر ارتفاعات، مهمتـر  يرختكارو د ياهياستقرار پوشش گ. مردم خسارت وارد كند

ـ  يـز در ارتفاعات و باالدسـت حـوزه آبخ   يداست و با يسطح هاي-آب يانجر كـه   ييجـا  ينو در اول

 يـاهي پوشـش گ  يـن ا. انجام شـود  ياهياستقرار پوشش گ ياتكرد، عمل يجادا ياهيپوشش گ توان -يم

 يـد باشد و در كاشـت درخـت با   يرمثمرغ يار مثم هاي-درخت ي،علف ها، گياهان -با درختچه تواند -يم

بـه اصـول و قواعـد     يـد با يـزداري در آبخ. منطقه انتخاب شود يممتناسب با اقل ياهيدقت شود گونه گ
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 يـن از جملـه ا . انجام شـود  ينهاده است توجه جد يعتكه خداوند با حكمت در طب يعتحاكم بر طب

مستقر شوند كه بـه سـرما مقـاوم     ياهانيعات گارتفا يدر باال يدآن است كه با يعتحاكم بر طب ولاص

بـزرگ   يدرختهـا  تر-يينكوچك و در مناطق پا يها و درختچه يكوتاه و بالشتك ياهانباشند معموالً گ

 هاي -ت برنامهاند، اولوي -رفته ينو جنگلها از ب ياهيكه پوشش گ يدر مناطق يدبا ينمستقر شوند، بنابرا

  .منطقه و حفاظت از آن باشد يممتناسب با اقل ياهيپوشش گ يايحفظ و اح يزداريآبخ

  

  ايد؟ -است كه در دانشگاه خوانده تحصيلي -تعصب رشته يااست  يبحث علم ينا ياآ: تسنيم

آمـوزش   يسـتم در دانشگاه اصول حاكم بـر اكوس  ينكهخاطر ا به يست؛ن اي -خاطر تعصب رشته به واقعاً

 يـت كار كجاسـت و اولو  يبع شويم يمتوجه م آيد يم يشپ يمشكل يوقت گيريم يم يادما  شود يداده م

 هـا و منـابع طبيعـي،   -در بحث جنگل يشگيريپ. يمكن يشگيريپ يدبا شود يگفته م يدر پزشك. يستچ

همـه   يمداشـته باشـ   يـاه گ. يـاهي داشتن پوشـش گ  يعني يستمحفاظت اكوس. است يستمحفاظت اكوس

خـاطر   متأسـفانه انسـان بـه   . خاك، انسـان  ،يستيتنوع ز يوانات،مثل ح يمرا كنارش دار يعتعناصر طب

كنـد،   -يم يالبه ساختمان و و يلو آن را تبد كند يجنگلها را قطع م ينمدت خود ا مطامع و منافع كوتاه

در  يـن ا بينيم، -ينم يگريد يزجز بنگاه امالك چ نور تا آمل، دور تا دور جاده به يننمونه فاصله ب براي

شده بـود اآلن   يدهكش ياجنگل بوده است و جنگل تا كنار در يروزمناطق  ينا ياست كه تمام يصورت

داده و  يكـاربر  هـا تغييـر  -جنگـل  ينمتأسفانه ا. متصل است ياوجود دارد كه جنگل به در يهم مناطق

 يـز ن يزارو شـال  يـوه بـاغ م  ينكه ا يشده است و هنگام يوهم غهاي-با يا يزاربه شال يلآهسته آهسته تبد

خسـارات   هـا  ي-كـاربر  ييـر تغ ينو همـ  شود يم يلتبد يالنباشد، فروخته و به و كشاورز يصرفه برا به

است كـه متأسـفانه امسـال     يلوقوع س راتخسا يبها،آس يناز ا يكيدنبال داشته است كه  را به يفراوان

  .كرد يلرا بر كشور تحم ياديكه خسارات ز يمبود هايي -يالبشاهد وقوع س
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از آن  يو خسـارات ناشـ   ها-يبو كاهش آس يالبدر كنترل س ثيريتأ ها چه-دكتر، جنگل يآقا: تسنيم

  داشته باشند؟ يدبا

در  شـود  -يجنگلهـا باعـث مـ   . از آن دارنـد  يو خسارات ناشـ  يالبقطعاً نقش مثبت در كنترل س جنگلها

از عوامل مهـم   يكي. نشود يلبه س يلتبد يدشد يشتاب باران گرفته شود و بارشها يز،باالدست حوزه آبخ

و غرب كشور  لشما هاي-جنگل يگلستان، مازندران و لرستان قطع درختان و نابود هاي-استان يراخ يلس

  .يمنداشت يلاز س يو خسارت ناش يبآس همه ينا رفت -ينم ينجنگلها از ب يناگر ا. بوده است

  

  مطلب قابل اثبات است؟ ينا يصورت علم به ياآ: تسنيم

كـه   يشده و جنگلها سـالم بودنـد بـا منـاطق     يزداريآبخ ياتلكه عم يمناطق ينب يمكن يسهاگر مقا بله،

برخـوردار بودنـد    يشـتري ب يـاهي كه از پوشش گ يمناطق شويم -يرفته بودند، متوجه م ينجنگلها از ب

 عنـوان نمونـه چنـد سـال گذشـته اطـراف نكـا        اند، به -را متحمل شده يلاز س يخسارت ناش ينكمتر

بـار   بـه  يـادي ز يـب نكا وارد سـاخت و تخر  يساتبه تأس ياديز يباتفاق افتاد و آس يديشد يبارندگ

 يـب و تخر يببود، آسـ  يمناسبتر و بهتر ياهيپوشش گ يبه آن كه دارا يكنزد يزحوزه آبخ يآورد، ول

 هانجـام شـود متوجـ    يخياگـر مطالعـات تـار    يـن افزون بـر ا . شده بود يزمتوجه آن حوزه آبخ يكمتر

گلسـتان و   يراخ يلس ينو در هم يمنداشت يادز يبيحجم تخربا  يلس قدر يندر سطح كشور ا شويم يم

 40ـــ 30در  دادنـد  -يجـواب مـ   كرديم -يمناطق سؤال م يو اهال يرمردهااز پ يدانيصورت م لرستان به

  .يمنبود يدشد هاي-يالبس ينچن ينشاهد ا يرسال اخ

  

  يست؟چ يزآبخ هاي -در حوزه يالباز س يكاهش خطرات ناش حل شما براي -راه: تسنيم

و جنگلهـا نـابود    يـاهي كه پوشش گ حل آن است كه در مناطقي -راه ينطور كه اشاره شد مهمتر همان
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 يجنگلكـار  يو طرحها يمناطق با درختكار ينشمال، ا يزاگرس و جنگلها يشده است مثل جنگلها

 يـت اآلن جمع. شـود  يجـاد ا يمنظور در كشور نهضت درختكـار  ينا يبرا يدبا. و حفاظت شود ياءاح

درسـت   يو نگهـدار  يريتنفر است، اگر هر نفر دو درخـت بكـارد و مـد    يليونم 80حدود  ماكشور 

رقم  ينسال ا 10و در  يمكن يهزار هكتار را درختكار 50حداقل  توانيم، يدر هر سال م يرد،صورت گ

گسـترده در كشـور،    يدرختكـار  يبـرا  يـد با. است يخوب ياركه عدد بس رسد -يهزار هكتار م 500به 

 يروهاياستفاده از ن يتهاظرف يناز ا يكي. مختلف استفاده شود يتهايو از ظرف يدوجود آ به دميمر يجبس

مناسـب دو سـه ماهـه، بـه امـر       يبـا آموزشـها   توانند -يسربازان م ينا. است يفهمسلح و سربازان وظ

و  زمبه عـ  يازدر كشور، ن ينهضت درختكار گيري -شكل يالبته برا. بپردازند يو درختكار يجنگلكار

  .در همه اقشار ملت است ياراده مل

  

  موفق عمل كرده باشند؟ يكه در جنگلكار يمدار ييكشورها يادر دن ياآ: تسنيم

دوم همـه منـابع    يدر طول جنگ جهـان  ياست؛ كشور كره جنوب يكشورها كره جنوب يناز ا يكي بله،

 يجنگلكـار  يكشور بـرا  ينجنگ، ابعد از . شد يابانيكشور خشك و ب يباًنابود شد و تقر اش -يجنگل

 يرغـذا و سـا   يـه ته ينفـر كـه بـرا    يكجز  شد و رهبران آن كشور اعالم كردند از هر خانواده به يجبس

مشاركت داشته باشند و  يدر امر جنگلكار يدخانواده با يدر خانه بماند، همه اعضا يدبا يگرامورات د

خـود را جهـت    هـاي -از جنگـل  يارير بسكشو ينا. دانمارك است يگركشور موفق د. درخت بكارند

مانـده   يكشور بـاق  ينا هاي-درصد جنگل 3برد و فقط  يناز ب يو دامپرور يدر كشاورز برداري -بهره

  .است يدهدرصد رس 17به  يزانم ينكه انجام شده ا يريتياآلن با مد يبود، ول

  .يمگفتگو سپاسگزار ينانجام ا يشما برا يتاز عنا: تسنيم
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سـاالنه   ؛ فرسايشخبر داد »ينهسبز«وگو با  در گفت يزداريه حفاظت خاك و آبخپژوهشكد يسرئ

  12/06/1398نشريه سبزينه مورخ  - تن در هكتار خاك 4/16

  

  ياسمن بلوردي:  نويسنده

 ينتـر  مهـم : خاك اظهار داشـت  يشدرباره عوامل فرسا يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ رئيس

. است يريتبحث مد دهد، يم يشآن را افزا يزانكرده و م ييرخاك را دستخوش تغ يشكه فرسا يعامل

از آن بـه   يكـه بخشـ   افتـد  ياتفاق مـ  يزداريآبخ يها خاك در حوضه يشفرسا دانيد، يطور كه م همان

. بارش مـرتبط اسـت   يتو وضع يتوپوگراف يطشرا شناسي، ينعرصه، نوع خاك، نوع زم يعيطب يطشرا

كـه معمـوالً مقـدارش بـا مقـدار       افتـد  ياتفـاق مـ   يعيطب يشفرسا ينهم ا يعيطب يطهرحال در شرا به

مطـرح   ينزمـ  يرو يريتو بحث مد آيد يانسان م ياما وقت. كند يم يدر همان منطقه برابر يساز خاك

كـه بـه    آورد يوجود م را به يشيو فرسا كند يخارج م يتا حدود يعيرا از حالت طب يشود، فرساش يم

 يـن و در ا گيـرد  يبه خود م يشكل تصاعد يششدت فرسا يعني گويند؛ يم يدشوندهتشد يشآن فرسا

نـوع   يـل دل درواقـع بـه  . بـرود  ينعرصه كالً از بو ممكن است  شود يحالت است كه از كنترل خارج م

 گيرد يمختلف صورت م ياراض يكه رو اي يكاربر ييرو تغ دهند يكه در عرصه انجام م اي ورزي خاك

بـه   يكـه همگـ   گيـرد  يصورت مـ  يشرا نداشته باشند، فرسا ييرتغ ينا يلپتانس يو  ممكن است اراض

  .گردد يبرم ينانسان بر سرزم يريتبحث مد

صـورت سـاالنه    خـاك در هكتـار بـه    يشفرسا يزاندرباره م ،»ينهسبز«وگو با  در گفت كامي يكن داوود

وقـت   يـر مطرح و از طـرف وز  يقاتدرباره حفاظت خاك در سازمان تحق يا برنامه 1389سال : گفت

هـا برنامـه    از آن يكـي كننـد كـه    يـه را ته يراهبـرد  يهـا  برنامه 83ابالغ شد كه سال  يجهاد كشاورز

 يـين بحـث تع  يدر آن زمان من بودم كـه وقتـ   يبرنامه راهبرد ينا يمجر. حفاظت خاك بود ديراهبر



117  

و در آن  يمكرد يهكشور را ته يها رودخانه يآلودگ آمد، ما نقشه گل يشدر پژوهشگاه پ يشفرسا يزانم

 ريگيـ  زهانـدا  يـدرومتري ه هـا  يستگاهدر ا يروها را كه توسط وزارت ن بار رسوب معلق رودخانه يزانم

بـار    يـن كـردن آن بـه ا   سپس با برآورد بار كف و اضافه. يمكرد يآور طرح جمع يكدر قالب  شد، يم

مقـدار   يـن چراكـه ا  يم؛كـرد  يـين تع شـود،  يمربوطه رد مـ  يستگاهرا كه از آن ا يبار رسوب يزانمعلق، م

 يشفرسـا  يوقتـ  يعنـي تـر اسـت؛    كم يشفرسا يمقدار واقع يزاناز م شد، يرد م يستگاهكه از ا يرسوب

حـوزه   ياز آن بـه انتهـا   يگـري و بخـش د  كنـد  يم يداها رسوب پ از آن در دامنه يبخش افتد، ياتفاق م

معادلـه   يـك با استفاده از  يشفرسا يزانم يينتع يدرواقع برا. گويند يم »يده رسوب«كه با آن  رسد يم

در  يعنـي در آن زمان، . كرد بديلدر عرصه ت يشرا به مقدار فرسا يستگاها يآن مقدار بار رسوب شود يم

تن در هكتار در سال بـرآورد شـد كـه در     4/16طور متوسط  كل كشور به يش، مقدار فرسا1389سال 

  .شد يتن م يلياردجمعاً حدود دوم يزآبخ يها حوضه يها عرصه

   

  ياخاك در سراسر دن يشدر فرسا يراناول ا جايگاه

اتفـاق   يشتـن در هكتـار فرسـا    4/16جا  كه در همه يستمفهوم ن ينبه ا ينالبته ا: ادامه داد كامي يكن 

در شـخم در   يم،كـرد  يـري گ انـدازه  1383كه در استان زنجـان در سـال    يميد يمثالً در اراض افتد؛ يم

 ايشحساس فرس يتن در هكتار بود، اما در اراض 4/2حدود  يعنيهشت درصد  يشفرسا يبجهت ش

كـه حسـاس هسـتند،    ... در اسـتان گلسـتان، بدلنـدها و    يو لوسـ  يمـارن  يمثالً در اراض يم؛دار ييباال

و  كنـيم  يلحاظ م يستگاهموارد را برآورد و در بار ا ينا يوقت ينبنابرا دهد؛ يرخ م يبزرگ هاي يشفرسا

  .شود يتن در هكتار م 4/16طور متوسط  عدد به ينا آوريم، يدست م را به يشسپس فرسا

 يدبدان يدبا: رتبه چندم را دارد، گفت ياخاك در دن يشفرسااز نظر  يرانسؤال كه ا يندر پاسخ به ا يو

را  ياخـاك قـاره آسـ    يشاگر فرسـا  يعنيهم باالتر است؛  ياخاك قاره آس يشاز متوسط فرسا يرانكه ا
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ش خاك يحدود هفت تن در هكتار است، اما فرسا ياخاك در آس يشمتوسط فرسا يم،همگن فرض كن

كـم اسـت،    ياربسـ  يرمقـاد  يـن و اروپـا ا  يكادر آمر ينهمچن! است رت يشمقدار هم ب ينما از دو برابر ا

صراحت  به توان ياگرچه نم ينبنابرا رسد؛ يتن هم نم يكطور متوسط به  به يخصوصاً در اروپا كه حت

 يشفرسـا  يزانم يخاص يطدر شرا ياست، چون ممكن است كشور يا در چه رتبه يراناعالم كرد كه ا

 يكـاي آمر يشفرسـا  يـزان چند عـدد كـه از متوسـط م    ينباشد، اما در ا ييهم عدد باال اش يو باد يآب

  .در مقام اول قرار دارد يرانا يم،دار ياقاره اروپا و قاره آس يا،استرال ي،جنوب يكايآمر ي،شمال

خـاك را دارنـد    يشفرسـا  ترين يشكه ب يدرباره مناطق يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يسرئ 

را دارند؛ درواقـع   ييباال يشحساس فرسا ياراض شناسي، ينزم يالتلحاظ تشكاز : خاطرنشان كرد يزن

هـا در    در اطـراف جـاده   ينباالسـت؛ همچنـ   يشوجـود دارد، فرسـا   يوسندوره م يالتهرجا كه تشك

سـو،   يگراز د. است تر يشب يشفرسا رويم، يسمت جنوب كشور م كه از تهران به يريمثل مس دها،بدلن

و  كنند يرا برداشت م يشرو يها نازك خزه ياربس هاي يهال يان گلستان هم وقتدر است يدر منطقه لوس

در  قيخنـد  يشو فرسا گيرد يقرار م يشاست، آن مناطق در معرض فرسا اي يرعاقالنههم كار غ ياربس

 يخندق يشفرسا ياديز يرخراسان و فارس مقاد يها در استان ين،برا عالوه. كند يم يداجا گسترش پ آن

 يدر اراضـ  كـه  يطور است؛ به ينانسان بر سرزم يريتاز مد يناش ها يشفرسا  ينا تر يشه باز بك يمدار

  .شود يخارج م هو تمام خاكش از عرص خورد يرا م يسرطان اراض يكها مثل  خندق ينا يكشاورز

   

  يخراسان شمال يمد يتن در هكتار در اراض 100و  هزار يك فرسايش

انجـام   هايي يريگ و بجنورد اندازه يناطراف اسفرا ي،در استان خراسان شمال يراًاخ: ادامه داد كامي يكن 

 ييبـاال  يارآن منطقه نشان داده كه عدد بس يمد يرا در اراض يشتن فرسا 100و  هزار يكشده كه عدد 

 يبـردار  در همان سـال اول بهـره   يو حت آيد يوجود م به يدر اراض يوحشتناك يها خندق يعنياست؛ 
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  .افتد ياتفاق م يشمقدار فرسا ينا يمد يبه اراض يرتعم يشخم اراض

خـاك چقـدر    يشفرسـا  ي،سـال  و خشـك  يماقل ييرتغ يطسؤال كه با توجه به شرا يندر پاسخ به ا يو 

 يـن دارد كـه چطـور ا   يـن بـه ا  يبستگ ييغذا يتامن: كند، گفت يدكشور را تهد ييغذا يتامن تواند يم

سـخت   يطبا توجه به شـرا  يم،ادامه بده ياراض يريترا در مد ياگر روند كنون. يمكن يريتمنابع را مد

 يمنخـواه  يخـوب  يتوضـع ... و يـدرولوژيك ه ي،كشـاورز  هاي يو خشكسال يماقل ييررو مثل تغ يشپ

خـاك   يشچراكه هم فرسـا  دهد؛ يخودش قرار م يررا تحت تأث ييغذا يتمسائل امن ينداشت و همه ا

خشـك و   يكشـور  يـران كـه ا  ياست كه بـاوجود  ينهم يبرا. يلو هم س كند يم يداپ يشساالنه افزا

حـال  . يسـت ن يامر اصالً نشـانه خـوب   ينو ا كند يم يداپ يشافزا يلاست، اما هرساله دفعات س بآ كم

هـا در   آب ينا آيد؟ يها از كجا م آب يناست، پس ا يسال و خشك يستكه اگر آب ن جاست ينسؤال ا

امـا االن چـون    كـرد،  يمـ  يـدا نفوذ پ يرزمينيبود، به منابع آب ز تر يعيطب يطشرا كه ينابتدا با توجه به ا

 يعنـي  رود؛ يباال م يرواناب سطح يبضر يجههم خورده، درنت به يزآبخ يها حوضه يها عرصه يطشرا

 يلبـه سـ   يلو تبـد  كنـد  يمـ  يـدا پ يانجر ينسطح زم يكند، رو يدادر خاك نفوذ پ يدكه با يآب باران

كشـور   ييت غـذا يـ امن يبـرا  يچنـدان خـوب   يكند، دورنمـا  يداروند ادامه پ يناگر ا ينبنابرا شود؛ يم

  .متصور شد توان ينم

   

  خاك است يشاز فرسا يريراهكار جلوگ ينتر مهم يكپارچه، مديريت

حفـظ خـاك، حفـظ     يبرا: گفت يزخاك ن يشمقابله با فرسا يراهكارها برا ينتر درباره مهم كامي نيك

برداران،  بهره يداتباالبردن مقدار عا يطور كل مردم و به يبردار ن بهرهباالبرد ياهي،آب، حفظ پوشش گ

 يدبا ياهي،گ شو همه فعاالن بخش آب، خاك و پوش كند يكه زراعت م يها در مزرعه، كس اعم از دام

است كـه آن را   ينا يمانجام بده توانيم يبخش م ينكه در ا يكار ينتر مهم. انجام داد ياقدامات اساس
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 يريتمـد «تحـت عنـوان    يمدار يزداريدر آبخ يكه اصطالح يدجالب است بدان. يمكن ريتيدرست مد

است كه  يا برنامه قعجامع دروا يريتمد ينو ا »يزجامع حوضه آبخ يريتمد يا يزحوضه آبخ يكپارچه

و در  كنـد  يمـ  يـزي ر ها، برنامـه  بخش ينا هاي يلو براساس پتانس بيند يمنابع را در كنار هم م ينهمه ا

  .شود يها اجرا م بخش ينهر كدام از ا يزير پس از برنامه يتهان

 يـن اسـت و ا  يبخشـ  توسـعه  ينو همچن يريتنشانگر مد كنيم، يآنچه كه االن مشاهده م: ادامه داد وي

جـامع و   يريتامـا اگـر مـد    شـود،  يم يزن يگرد يها به بخش يانموجب ضرر و ز يگاه يبخش توسعه

تـر و   كـم  يـب كنند، روند تخر يتبرنامه فعال ينمربوطه در قالب ا يها و بخش يردصورت بگ يكپارچه

  .شود يو مستمرتر م يدارترپا... و ييغذا يتامن يدات،تول يدات،عا درنتيجه

 يـا انتقـال   ينو همچنـ  ينمداوم خاك سطح زمـ  رفتن ينخاك درواقع ازب يشفرسا ،»ينهسبز« گزارش به

. شـود  يمـ  يجـاد بـاد ا  يـا است كـه عمـدتاً بـا آب     يندر سطح زم يگربه نقطه د يا حركت آن از نقطه

آن ذرات خـاك از بسـتر خـود جـدا شـده و       ياست كـه طـ   ينديخاك فرآ يشفرسا يگر،عبارت د به

 يـن خاك ا يشفرسا يبمعا ينتر از بزرگ. شود يحمل م يگرد يدهنده به مكان عامل انتقال يككمك  به

. شـود  يو صحرا مـ  يابانب يجادباعث ا يجهتو درن دهد يخود را از دست م يزيخ حاصل يناست كه زم

بـه   توان يها م آن ينتر كه از مهم كنند يخاك مطرح م يشفرسا يبرا ياديز يلكارشناسان دال بين يندرا

 يـزان شـده، م  براسـاس آمـار اعـالم   . اشـاره كـرد   يننادرست انسان بر سـرزم  يريتو مد يعوامل انسان

 ياربسـ  يبا نرخ جهـان  يسهدر مقا يزانم ينتار است و اتن در هك 4/16 يرانخاك ساالنه در ا يشفرسا

  .دارد دنيامقام اول را در  يرانخاك ا يشگفته كارشناسان، از لحاظ فرسا به كه يطور به. باالست
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 - آب نـدارد  يم؛ هـورالعظيم تـاالب هـورالعظ   يدرصد 70 يريدولت درباره آبگ يها اشتباه داده

  13/06/1398نشريه سبزينه مورخ 

  

سـمت خوزسـتان    كه به يهمه آب نبود و آن يشب يسراب يمتاالب هورالعظ شدن يرابس يهم برا سيالب

  .بماند يانتظار باق ر حسرت حقابه، چشمنكرد تا هور همچنان د يرابشد، هور را س يرسراز

بـاران و آب،   يانتظـار  خسـته از چشـم  » هـور «تشنه و آب اسـت؛   گداز لب قصه جان يمهورالعظ قصه

امـا   يند،اش عطـش آن فروبنشـ   بر لبـان تشـنه   يها چشم به آسمان دوخته بود تا بلكه با نشستن آب سال

  .همه خواب بود و سراب ها ينا

گفته كارشناسـان و متخصصـان    به يبا ورود به ترسال يو تشنگ يسال سال خشك 20پس از  هورالعظيم

بـه سـكانس    رفـت  يامسال انتظار مـ  ماه ينفرورد يالبو س يدشد يو وقوع بارندگ يمنابع آب يريتمد

 سـد  يچـه و بازكردن در يالبباران، وقوع س يدهرچند با بارش شد. شود يرابباشد و س يدهرس يانيپا

بـود   ياآب در ينفرونشست، اما انگار ا اش يتشنه هور تر شد و تشنگ يها ب، لبآ يكرخه و رهاساز

  .شد يتر م بازهم تشنه نوشيد يكه هرچه هور از آن م

   

  از هور بدون آب نيمي

 يمتـاالب هـورالعظ   يطها و مراتع كشـور درخصـوص شـرا    جنگل يقاتمؤسسه تحق علمي يئته عضو

  .عمق است كم يارهم كه آب دارد، بس يآب ندارد و بخش يماز هورالعظ يمياز ن يشاكنون ب: گويد يم

ارتفاع  ينا: افزايد ياز هشت متر عمق داشته است، م يشدر گذشته هور ب كه ينا يانبا ب يشدرو محمد

  .جوار پرآب شود چهارم، پنجم و مناطق هم يها موجب شد تا حوضچه

آب در  يـداري تا موجـب پا  يمده يشافزارا در منطقه  يژهو يگرما يتظرف يدما با: كند يم يحتصر وي



122  

 يگـذار  و تخـم  يرينو رشـد در آب شـ   يدتول يبرا ها يحضور ماه يزار،رشد ن يتبخش و در نها ينا

  .شود يادياز ص يناش يجبران ضررها يپرندگان برا

 60تا قبـل از آغـاز دهـه    : شود يم يادآورها و مراتع كشور  جنگل يقاتمؤسسه تحق علمي يئته عضو 

 400هزار هكتـار آن در داخـل عـراق و     600بود كه  يمهكتار مساحت كل هورالعظ ميليون يكر بالغ ب

  .بوده است يراندر داخل ا يزهزار هكتار آن ن

ضربه را  ينساله، دولت عراق نخست هشت يليبا شروع جنگ تحم يرانمتأسفانه در ا: افزايد يم درويش

در باالدسـت بصـره زد و    يكشـاورز  هـاي  ينوسـعه زمـ  بهانـه ت  نام نهر صدام به نهر پنجم به يدنبا كش

  .شود يمنگذاشت آب دجله وارد هورالعظ

كه سد كرخه هنوز افتتاح نشده بـود، آب رودخانـه كرخـه     75تا سال  يگرد ياز سو: كند يم يانب وي

عد بتواند نفس بكشد و آب داشته باشد، اما متأسفانه ب يمبود كه سبب شده بود تا هورالعظ ييتنها مجرا

 يچه يراننه از سمت عراق و نه از سمت ا يگررفت و عمالً د يناز ب يزاز احداث سد كرخه آن مجرا ن

  .به هور وجود نداشت يحقابه ثانو

   

  مساحت كاهش

اتفـاق افتـاد، كـاهش     يمهـورالعظ  يبـرا  يـران كـه در ا  ياز اشـتباهات  يگرد يكي: كند ياضافه م درويش

آن به پنج حوضه بود  يبند قسمت يزهزار هكتار بود و دوم ن 120هزار هكتار به  400مساحت هور از 

  .رفت ينتاالب از ب يعيطب ياتكه عمالً حق ح

بسته  ينيكه با شركت چ يآزادگان در قرارداد ينفت هاي يدانم يتبعد از آغاز فعال: كند يم يحتصر وي

مناسب است،  ينفت هاي يتالفع يرا كه فكر كردند برا يطياكتشاف، مح يندتركردن فرآ ارزان يشد، برا

  .خشك كردند
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را كـامالً   ينفتـ  هاي يداناتفاق افتاد و بخش م ينهم يزن يمهورالعظ يدر سمت عراق: گويد يم درويش

  .قطره آب وارد آن بخش شود يك يخشك كردند و اجازه ندادند حت

مـدت   يـن ادر  يمعـراق در باالدسـت هـورالعظ    ينو همچنـ  يهسـور  يـه، دولـت ترك : دهد يادامه م وي

عـراق برسـد و    دسـت  يينهم وجود نداشت كه به پـا  يآب يگراجرا كردند و عمالً د يمتعدد يها طرح

  .كند ينرا تأم يمبتواند حقابه هورالعظ

 يـك امسـال   يبارنـدگ  يتوضـع : گويد يها و مراتع كشور م جنگل يقاتمؤسسه تحق علمي يئته عضو

و  ينفتـ  يـاد ز يسـات تأس يـران امـا چـون ا   افتـد،  ياتفاق م بار يكبود كه هرچند سال  ييفرصت استثنا

دو بخـش، از   يـن كـاهش خسـارت بـه ا    يجـا دارد، در راسـتا   در آن يپرورش مـاه  ياچهدر ينهمچن

وارد  يماز ورود بـه هـورالعظ   يشكردند تا آب پ يبرا تخر يمرز يواراز حوضچه اول د بلباالدست ق

العرب و اروندرود  عراق وارد شط يه نفتاز سمت غرب منطق يفرصت نسبتاً طوالن يبخش عراق و ط

  .شود

كـه   يآب اندك يزانو همان م يمرا از دست داد يخيكار فرصت تار ينمتأسفانه ما با ا: كند يم يانب وي

آب  يتونل شـكافته شـد و مقـدار    يكحوضچه دوم و سوم  ينب زيست يطاعتراض فعاالن مح يلدل به

 يشـد و گردوخـاك و نمكـش بـاق     يرعمق كم آب تبخ يلدل وارد حوضچه سوم، چهار و پنجم شد، به

  .شد تري يشكه موجب مشكالت ب اندم

 يـداري نرسـند كـه پا   يآگـاه  يـن كه مردم خوزستان و مسئوالن بـه ا  يتا زمان: كند يم يحتصر درويش

 ي،نفتـ  يكـه حفـار   يدارد و تا زمان يمهورالعظ يبرا يدارحقابه پا ينبه تأم يها بستگ آن يزندگ يفيتك

را  بهبـودي باشـد،   يمتر از حقابه هورالعظ مهم يشانبرا يپرورش ماه هاي ياچهكشت برنج و درتوسعه 

  .بود يمشاهد نخواه ينهزم يندر ا

سـازمان حفاظـت از   : گويـد  يم زيست يطسازمان حفاظت مح يمردم يها سابق دفتر مشاركت مديركل
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ـ  يداكرد و ب يكار كم يارتاالب بس يريتمتأسفانه در بحث مد زيست يطمح و  يـت متوجـه اهم  تـر  يشپ

  .اتفاق رخ نداد ينكه ا شد يتاالب ارزشمند م ينارزش ا

   

  سمت عراق آب به خروج

ـ   زيسـت  يطسازمان حفاظـت محـ   ياييدر زيست يطمح معاون خواسـتار مسـدودكردن    ازايـن  يشهـم پ

سـمت بخـش    شده بود تـا از خـروج آب بـه    يمتاالب هورالعظ يمرز يكدر دا يجادشدها يها شكاف

از  يمدر هـورالعظ  يمـرز  يـك ها و دا جاده يدناست كه برچ يدر حال ينشود؛ ا يريهور جلوگ يراقع

  .بوده است يراخ يها در ماه زيست يطمطالبات فعاالن مح

رودخانه كرخه در هشت نقطه  ياندر زمان طغ يمرز يكدا: گويد يم باره يندرا زاده يجاناله احمدرضا

  .آب نرود يرگرد به زو سوسن يعرف يشكافته شد تا شهرها

همچنـان آب   يم،هـورالعظ  يرانـي و كـاهش عمـق بخـش ا    يالبكردن س اكنون با فروكش: افزايد يم او

بـا مشـكل مواجـه     يطشرا ينكه درصورت ادامه ا شود يم يهسمت عراق تخل ها به شكاف ينتاالب از ا

  .شويم يم

درصـورت وجـود   : كنـد  يمـ  يحتصـر  زيسـت  يطسازمان حفاظـت از محـ   ياييدر زيست يطمح معاون

كامل تاالب وجود  يريامكان آبگ يم،و دو هورالعظ يكمخزن شماره  يندر جاده ماب يكاف يرگذرهايز

  .داشت

 يشـهرها  يگرفتگـ  از آب يريجلـوگ  يناچار بـرا  به يرگذرها،ز يننبود ا يلدل به: گويد يم زاده الهيجان

سـمت بخـش    شكسته شد تا آب بـه  يك،در مخزن شماره  يمهورالعظ يمرز يكو سوسنگرد، دا يعرف

  .تاالب برود يعراق

كرخـه و   يهـا  رودخانـه  يـان طغ يدر پ: شود يم يادآورخوزستان  زيست يطسابق حفاظت مح مديركل
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 يـري طور كامل آبگ به يباًهكتار تقر يليونم 7/1و عراق با وسعت  يراندر ا النهرين ينب يها دجله، تاالب

  .اند شده

 يزهها شـامل هورالهـو   تاالب ينا: دهد يها ادامه م تاالب ينا يا ماهواره يرتصاوبا اشاره به  زاده الهيجان

تـاكنون   1975و هورالحمار اسـت كـه بعـد از سـال      ي، هور مركز)يمهورالعظ يو عراق يرانيبخش ا(

  .ثبت نشده بود النهرين ينب يها تاالب يرياز آبگ يريتصاو ينچن

 يهـا  تـاالب  ي،چنـد پـروژه مهندسـ    يبا اجرا ينام حسصد 2000تا  1991از سال : كند ياضافه م وي

شـده بـود     ها خشك تاالب يندرصد ا 90در حدود  2002در سال  كه يطور را خشكاند، به النهرين ينب

كه اتفاق افتاد نشان داد كه چقدر ما در حق تـاالب   يليزمان با آغاز س ها هم تاالب ينا يكه آغاز خشك

خـود را   يهـا  سـازه  ينحـو  بود كه نشان داد صنعت نفت به يلس يناو درواقع  يمجفا كرد يمهورالعظ

  نخواهد شد يجار يمنطقه آب ينهرگز در ا كرده يكرده كه فكر م يطراح

 توانـد  ياگر پر از آب باشد، مـ  يمهورالعظ: كند يم يدخوزستان تأك زيست يطسابق حفاظت مح مديركل

شب و روز را در خوزسـتان كـاهش    ياوت دماتف ينرا متأثر كند؛ همچن يهكتار ميليون يكپهنه  يك

  .ننداز آن آگاه باشند و استفاده ك زيست يطفعاالن مح يداست كه با يياستثنا يفرصت يندهد كه ا

   

  در هور مديريت سوء

كار هور را بـه   تدبيري يو ب يريتمعتقد است سوءمد يزخوزستان ن يبحران استاندار يريتمد مديركل

  .هاست يريتسوءمد يقربان رسانده است و هور جا ينا

 يرهايها و سوءتدب از غفلت يناش زيست يطمشكالت امروز در حوزه مح: گويد يم زاده يحاج كيامرث

  .حوزه است ينگذشتگان در ا

 هـاي  ياستگذشته براثر س ياندر سال يمچهار و پنج تاالب هورالعظ يها حوضچه: افزايد يم زاده حاجي
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  .استخراج نفت خشك شدند يغلط برا

 يالبشدند و در س يريو آبگ يستاديمدو حوضچه ا ينا يريآبگ يبرا يدر دولت فعل: كند يم يانب وي

بـوده   ينزمـ  يخـاطر توپـوگراف   بـه  يزن مانده يشد كه پنج درصد باق يريدرصد تاالب آبگ 95 يزن يراخ

  .است

بـه همـه    يتعامل ارشد استان نگاه يريتمد: دهد يخوزستان ادامه م يبحران استاندار يريتمد مديركل

هرچند كه  ينيمدوره و دولت افتاده، بب ينرا كه در ا هايي يتاست كه واقع ينها دارد و انتظار ما ا بخش

  .وجود دارد يزن ييها نقص يممعتقد

تمـاس   يبحران خرمشهر گفته بود كه در پ يريتدر جلسه ستاد مد يشپ يچند يزخوزستان ن استاندار

بـه   يالبنشـدن از ورود سـ   مـانع  يبـرا  يواست مذاكره بـا طـرف عراقـ   خارجه درخ يرمقام وز با قائم

 يبررسـ  يبـرا  يو عراقـ  يرانـي طـرف ا  يـان م ياسيس يداريتماس د ينا يخوزستان انجام شد و در پ

  .انجام شد عموضو

عنـوان   عراق به يمهورالعظ 21بازكردن كانال  يموافقت برا: گويد يم ينهزم يندر هم يعتيشر غالمرضا

  .مذاكره دوجانبه است ينا يجاز نتا يكي

اسـتعالم از   يبـا بنـده بـرا    يزمـان بـا انجـام مـذاكرات، تمـاس تلفنـ       در آن زمـان هـم  : افزايد يم وي

بـازكردن   يالزم بـرا  يكننده درخواست شد تـا همـاهنگ   مذاكره يئتبرقرار شد كه از ه يمانها خواسته

  .انجام شود يمهورالعظ 21كانال 

 ينا شدن ييخواسته موافقت كرد و درصورت اجرا ينبا ا يطرف عراق: كند يم يانخوزستان ب استاندار

 يترا به رودخانه دجلـه هـدا   يهمترمكعب بر ثان 300با حجم  يآب توان ي، م21مصوبه و بازشدن كانال 

  .كرد

مخزن بـزرگ   يك: دهد يدر عراق ادامه م يزگردر يها از كانون يگرد يكيبا اشاره به تركردن  شريعتي
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 يرا بـرا  ياواخـر مشـكالت   يـن هم هست و ا يزگردر يها از كانون يكيعراق وجود دارد كه در خاك 

 خـزن م يـن درخواست شد تا آب بـه ا  يمذاكره از طرف عراق يندر ا. كرده بود يجاداستان خوزستان ا

  .موافقت كرد يزكار ن ينا شدن ييشود و عراق با اجرا يرهاساز

شـود تـا از آن    ياجازه دهد آب در نهر عدن رهاسـاز  يراقطرف ع كه يندرخواست ا: كند يم يانب وي

 يزاندرخواست موافقت نشد؛ هرچند م ينجلسه مطرح شد كه با ا يندر ا يزن يزدبه اروندرود بر يقطر

  .در اوضاع نداشت يچندان يرنبود و تأث ياديمقدار ز شد، يمنتقل م يقطر ينكه از ا يآب

مضـرات انتقـال آب،    يگـر از د: گويـد  يانتقال آب مـ  يها حخوزستان با اشاره به مضرات طر استاندار

  .يزگردهاستمولد ر يها كانون يشافزا

درصـد   35كاهش آب خشك شـدند و حـدود    يلدل درصد مراتع استان به 50: كند يم يحتصر شريعتي

  .داشت يدر خوزستان را درپ يزگردهاها خشك شد كه بروز ر درصد تاالب 14تا  12مزارع استان و 

كشور  يو برا دهد يخود قرار م يراستخراج نفت را هم تحت تأث يكه حت يموضوع: دهد يامه ماد وي

  .شود يمسأله فقط به خوزستان ختم نم يناست و ا يآثار مخرب انتقال آب مل كند، يم يجادمشكل ا

   

  تاالب يريتمد يبا عراق برا يهمكار لزوم

تـاالب   ياقتصاد يگذار ور هم درباره ارزشكش زيست يطسازمان حفاظت مح يها دفتر تاالب مديركل

كـه تنهـا    دهد يرا ارائه م يرمستقيميو غ يممستق يعتاالب در سال خدمت وس ينا: گويد يم يمهورالعظ

در مسـائل   يرمسـتقيم طـور غ  به يگراست و بخش د ياقتصاد يممستق هاي يريگ اندازه از آن قابل يبخش

 يـن كـه ا  شود يم ينهبه اعداد، ارقام و هز يلانداردها تبدها و است است كه با روش يو اقتصاد ياجتماع

  .هزار دالر هكتار در سال است 14 يمهورالعظ يبرا يزانم

مـذاكرات و  : افزايـد  يتـاالب مـ   يريتمـد  يبـا عـراق بـرا    يدربـاره همكـار   يمـي باقرزاده كر مسعود
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 هـاي  ينهكشور در زم دو ينب يا نامه دوطرفه صورت گرفته و تفاهم يدهايشده است، بازد ييها صحبت

  .مختلف منعقد شده است

مشـترك پرنـدگان    يبه سرشمار توان يگرفته م مشترك صورت يها ازجمله برنامه: شود يم يادآور وي

مراسـم روز   يو برگزار يكارشناس هاي يتو فعال يعلم يعنوان كارها گرفته، به  كه در دو طرف انجام

صـورت گرفتـه كـه     يمـذاكرات  يزخصوص آب هم ن صورت مشترك اشاره كرد و در تاالب به يجهان

  .هور را پابرجا نگهدارند توانندب

بخـش   يراخ يها خوشبختانه بارش: گويد يم زيست يطسازمان حفاظت از مح يها دفتر تاالب مديركل

 ينامه و كارهـا  تفاهم ياجرا يبرا ها يگيريكرد، اما كماكان پ يراباز كل هور را در دو طرف س ياديز

  .ادامه دارد ينهزم ينا مشترك در

 يمدر هـورالعظ  يطرحـ  هـا  يبوم يآگاه يجلب مشاركت و ارتقا يدر راستا: افزايد يم يميكر باقرزاده

 يمطالعـات اجتمـاع   يهم با دانشگاه خرمشهر منعقد شده، برا يقرارداد يندر حال انجام است، همچن

  .است يهدر حال ته يبرنامه جامع ينهزم ينكه در ا ياقتصاد

ـ   يدص يها مثالً در ارائه پروانه يهم با مردم محل ييصورت اجرا ما به: كند يم يانب وي  330از  يشبـه ب

در منطقه متفاوت  ها يبوم يازها و ن كه خواسته يريددر نظر بگ يدالبته با يم؛كرد يهمكار ياداننفر از ص

 يكنند و برخ يكشاورزو  دتاالب را شخم بزنن هاي يهحاش تر يشاست؛ مثالً كشاورزها دوست دارند ب

مواقـع   يكنند كه در برخ ياديآب داشته باشد تا بتوانند ص يشهمندند كه تاالب هم و عالقه يادص يگرد

  .متضاد باشد تواند يها م خواسته

از  يكـي   يـن و ا كنـد  يمـ  تر يچيدهپ ياررا بس ها يموضوع كار با بوم ينا: كند يم يحتصر يميكر باقرزاده

صنف در نظـر گرفتـه    يكبا دقت انجام شود و  يداست كه با ياجتماع يارهاك هاي يژگيو و يفظرا

  .و عادالنه و براساس عرف محل فراهم كرد يكسان يدرا با يطنشود و شرا
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كـه   ييآمارهـا : گويـد  يهـم كـه خـود زاده هـور اسـت، مـ       ياسـالم  ياهواز در مجلس شورا نماينده

  .جالب است ياربس دهند يم يمدرخصوص هورالعظ

تـاالب آب اسـت و تـاكنون     يـن درصـد ا  70كـه   شود يها اعالم م در تمام زمان: افزايد يم يارس علي

  .نشده است يينپا ياآمار باال و  ينا يدرصد

 يـل دل شـد، امـا بـه    يموارد هـورالعظ  ياديآب ز ينفرورد 18امسال از اسفندماه تا : شود يم يادآور وي

  .ب پر نشدگرفته تاال صورت هاي يكش و جاده ها بندي يمتقس

است كه نشان دهند در همـه   يلدل ينبه ا بندي يمتقس ينا: دهد يمردم اهواز در مجلس ادامه م نماينده

  .هور آب وجود دارد يجا

دارد،  تري يشكه عمق ب ييها كه در بخش شود يموجب آن م ها بندي يمتقس ينا: كند يم يحتصر ساري

  .شود يتهدا يتر آب كم

آب اسـت و تنهـا بـا     يمدرصد هورالعظ 70 يطبق آمار و ارقام دولت: گويد ياهواز در مجلس م نماينده

آب شش برابر شد، اما تـاالب پـر    يورود يلزمان س كه يدرصورت يم،رو هست روبه يدرصد 30كمبود 

  .دولت در گذشته نادرست بوده است يها آن است كه تمام داده يانگرب ينا. نشد

 يكشـاورز  يسيوندر كم يرون يرو تاالب شادگان از وز يمهورالعظاز حقابه  يسؤال: دهد يادامه م ساري

  .مجلس خواهد آمد ينشدن به صحن علن قانع يلدل شد كه به يدهپرس
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يم؟ خاك در كشور را چگونه كاهش ده يشفرسا يدالر يلياردم10خسارت  |»يزداريمعجزه آبخ«

  17/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -

  

سبب  يرهو غ يرونق كشاورز يرزميني،ز يآبها يهتغذ يل،مانند كنترل س يزداريو آثار متعدد آبخ فوايد

  .شود ياد يدارتوسعه پا يسو به هينهز مطمئن و كم  يعنوان راه به يزداريآبخ يندشده از فرآ

  

 ي،از اصـول عملـ   يـري گ بـا بهـره   يـزداري آبخ يندفرآ يم؛تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 توانـد  يانسان مـ  يشتيمع يازهاين ينباشد، افزون بر تأم يكپارچههماهنگ و  يريتچنانچه همراه با مد

 يانسـانها  يزنـدگ  يفيتآمدن ك يينو پا عدالتي يب يستي،ز يها سامانه يبتخر يعي،منابع طب ياز نابود

 يـن از ا شـود،  -يم يرتعب يدارعنوان توسعه پا است كه از آن به يزيچ ينكند و ا يريجلوگ يندهحال و آ

  .است يداربه توسعه پا يلن يزداري،گفت در سطح كالن هدف از آبخ توان -يرو م

مـوارد   يـن است كه از جملـه ا  يمتعدد يدهااهداف، آثار و كاركر يدارا يزدر سطح خرد ن آبخيزداري

 يشاز فرسـا  يريجلـوگ  يرزميني،ز يها سفره يهآب و تغذ يرهذخ يالب،به كنترل رواناب و س توان -يم

جوامـع   يديتمنرضا يد،آب جد ينسدها، تأم ييكنترل رسوبات و حفظ كارا يابانزايي،خاك، مقابله با ب

 تـوان  -يم يد،آثار و فوا ينهر كدام از ا يبرا. شاره كردا يدولت ينسبت به نهادها يو اعتمادساز يمحل

طـور مختصـر    بـه  يادداشـت  يناهم مطالب در ا يكندر آورد و ل يررشته تحر را به ياديز يارمطالب بس

  :است يرشرح ز آثار و كاركردها به ينهر كدام از ا يبرا

  

  يالبرواناب و س كنترل

است كه هر سال در گوشه و كنار جهـان   يعيطرات طبخ يرانگرترينو و ترين-از جمله فراوان سيالب
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 يـان كـه م  يطـور  بـه  شـود  -يانسان مـ  يو ملزومات زندگ يبه زندگ يدسبب وارد شدن خسارات شد

در  يدر سـطح جهـان   ياقتصـاد  يانهايضرر و ز يزو ن يراز دو جنبه تعداد افراد تحت تأث يعيطب يايبال

نبـوده و طبـق    يمسـتثن  يلاز سـ  ياز خسـارات ناشـ   يـز ن يـران كشور ا. رتبه قرار گرفته است باالترين

گلسـتان، خوزسـتان،    يامسـال در اسـتانها   يلاوا يلوقوع س يگرفته خسارت مال صورت هاي-يبررس

اسـت كـه بـا عمـل      يدر حـال  يـن تومان برآورد شده است، ا يلياردهزار م 35لرستان و فارس، حدود 

كـه   يبترت ينكرد؛ بد يريجلوگ ها يالباز س ياريبس ها از وقوع با كنترل رواناب توان -يم يزداريآبخ

 يجـاد ا يرواناب يرد،مناسب با آن حوزه صورت گ يزدارياقدامات آبخ يزحوزه آبخ يكاگر از باالدست 

 راتكـه خسـا   شـود  -ينمـ  يليس يجهدر منشأ كنترل خواهد شد، در نت يجادنخواهد شد و در صورت ا

  .بار آورد به يريناپذ جبران

  

  يرزمينيز هاي -سفره يهو تغذآب  ذخيره

كشـور   يـز آبخ هاي -باعث شده دشتها و حوزه يرزميني،ز ياز منابع آبها رويه -يب هاي-برداشت امروزه

 يناز مهمتـر . يرنـد قرار گ يدشتها در معرض نابود ينبا خطرات و خسارات مختلف مواجه شوند و ا

قابـل   يننشست زم يدهپد يران،ناطق ااز م يارياست كه متأسفانه در بس ينخطرات، فرونشست زم ينا

 تـوان  -يمـ  ينكـه عـالوه بـر ا   يو اصـول  يـق صـورت دق  بـه  يزداريآبخ ياتبا انجام عمل. مشاهده است

مقابلـه   ينو نشست زمـ  يلهمچون س يعيطب هاي يدهبا پد توان يكرد، م يهرا تغذ يرزمينيز هاي -سفره

 لعمـ  يشو افـزا  ينآب در سـطح زمـ   يرهذخ يجا به يزداريآبخ. كرد و از شدت خسارات آن كاست

از  يريآنها، عالوه بر جلوگ يزشدر محل ر يننفوذ تك تك قطرات باران به داخل زم يقاز طر ير،تبخ

 يلتبد يشترو طول عمر ب يهپا يانبا جر يها باال را به رواناب يببا قدرت تخر يها رواناب يل،س يجادا

  .شود -يم يرزمينيمنابع آب ز يتب تقوسب يرزمينيز يها و با نفوذ آن به سفره كند -يم
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  خاك يشاز فرسا جلوگيري

متناسب بـا هـر حـوزه، باعـث      يريتيو مد يولوژيكيو ب يكيبا انجام اقدامات مكان يزداريآبخ عمليات

 يلصـدها سـال تشـك    يذرات خاك كه هر كدام از آنها ط ييجا ساختمان خاك شده و از جابه يتتقو

 كـه اسـت   يتحائز اهم يشتراز آنجا ب يرانمثل ا يمسأله در كشور ينا. نمايد -يم يريشده است جلوگ

 يش،فرسـا  يـزان م ينتن در سال برآورد شده است كه ا يلياردم 2حدود  يرانخاك در ا يشفرسا يزانم

ـ  يحفاظت خاك كشور، خسارت و ضرر مال يطبق گزارش برنامه راهبرد دالر در  يليـارد م 10از  يشب

حـوزه   دهـد  ينشان مـ  يآب يشموجود فرسا يتوضع يبررس. كرده است يلسال بر اقتصاد كشور تحم

ـ  يشهكتار است و متوسط فرسا يليونم 125حدود  يآب يشفرسا يدر قلمرو بخيزآ  7/16معـادل   يآب

  .دارد ياديز يارتن در هكتار فاصله بس 6تا  5 يتن در هكتار است كه با شاخص جهان

  

  سدها ييرسوبات و حفظ كارا كنترل

از انتقـال رسـوبات بـه     ينكـه ها عالوه بر ا آبراهه يردر مس يكيمكان ياتانجام عمل يقاز طر آبخيزداري

باعـث   كنـد،  -يمـ  يريجلـوگ  يو مسـكون  يكشـاورز  ينهـاي و وارد شدن خسارات بـه زم  دست يينپا

بـه   يانيامـر كمـك شـا    يـن كند كه ا يرياز پرشدن حجم مخزن سدها توسط رسوبات جلوگ شود -يم

 يـزان با كـاهش م  يزدارياقدامات آبخ ينهمچن. كند -يسدها م ييكارا يشها و افزاسد يدمف رحفظ عم

كنتـرل رسـوبات   . شود -يآب م يآب و كاهش شور يفيتك يشرسوبات باعث افزا يرشو گ يشفرسا

از عوامـل مـؤثر    يكياست؛ از آنجا كه  يرگذارتأث يزبرق سدها ن يددر تول يزداري،آبخ ياتبا انجام عمل

بـرق سـدها، رسـوبات     يـد مورد اسـتفاده در تول  يلها و وسا دستگاه يدكاهش عمر مف و خورندگيدر 

در حـال  . مؤثر باشد يزن يندفرآ يندر ا تواند -يم يزداريگفت كه آبخ ينچن توان -يرو م ينهستند، از ا

  .شود يم يدتول يبرقاب يبرق كشور توسط انرژ يدرصد از كل انرژ 15حاضر حدود 
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  يبيابانزاي با مقابله

 ينسـرزم  يـب تخر. است زايي ياباناست، ب يركه بشر با آن درگ محيطي يستاز مشكالت ز يكي امروزه

چــالش  ينعنــوان ســوم بــه يرينوهــوا و كمبــود آب شــ آب ييــربعــد از دو چــالش تغ يابــانزايي،ب يــا

 يـده پد. باشـد  -يمـ  ينمطـرح اسـت كـه فعاالنـه در حـال تكـو       يكـم و  يستدر قرن ب محيطي يستز

 يامـدهاي آثـار و پ  يـن دنبال داشته است كه از جمله ا را به يناگوار يامدهايآثار و پ يادر دن ييزا-يابانب

و بـروز   يـه سـوء تغذ  هـا، -يمحو آباد ياهي،پوشش گ يبتخر يستي،به كاهش تنوع ز توان -يناگوار م

 يـت كاهش امن خانماني،-يو ب يآوارگ ي،مهاجرت گروه ومير، -مرگ ي،فقر، قحط يشافزا ها،-يماريب

  .اشاره كرد يفرهنگ يو ساختارها يشتينظامات مع يو فروپاش ييغذا

هـا و   و درازمدت درخـت  ينسنگ قاعده، يب يدنبر يران،در ا يابانزايياز آنجا كه عمده علل و عوامل ب 

 هـاي -سـوزي  -آتـش  يـق از طر يـاهي پوشش گ يدامها، امحا يراصوليو غ يطوالن ها، چراي -درختچه

اسـت، انجـام    يرزمينـي ز يو ممتـد از آبهـا   يدشـد  بـرداري  -بهـره  يـز ر و نو مكر يرعمديو غ يعمد

 يهـا  حـوزه  يريتيو اقـدامات مـد   يومكانيكيب يولوژي،ب يكي،مكان ياتمثل عمل يزداريآبخ ملياتهايع

متناسب  ياهياستقرار گسترده پوشش گ. داشته باشد يابانزاييدر مقابله با ب ينقش مؤثر تواند -يم يزآبخ

 يابـانزايي بـا ب  ابلـه مهـم مق  ياز راهكارهـا  يزداري،آبخ ياتهر منطقه با انجام عمل يوهوا بو آ يمبا اقل

  .آيد يشمار م به

  

  يدآب جد تأمين

بـارش سـاالنه    يزانطور متوسط م به. است يدآب جد ينتأم يزداري،آبخ يگرد ياهداف و كاركردها از

آب  يـزان م يـن درصـد از ا  80 تـا  70مترمكعب است كـه متأسـفانه حـدود     يلياردم 400كشور حدود 

 يـره حفـظ و ذخ  يـق از طر يزدارياقدامات آبخ. شود يهدر رفته و از دسترس خارج م يرصورت تبخ به



134  

 يـر از شـدت تبخ  شـود  يباعـث مـ   ين،و نفوذ آن به داخـل زمـ   يزشقطرات باران در محل ر تكتك 

 يـر كـاهش تبخ  يـات عمل يقو انجام دق يزداريگفته كارشناسان و متخصصان، با آبخ به. شود يريجلوگ

كشـور   يرزمينيو ز يمترمكعب به منابع آب سطح يلياردم 100محدود، تا  يبازه زمان يكدر  توان -يم

  .دنبال خواهد داشت را به ييغذا يتو امن يامر رونق كشاورز ينافزود و ا

  

  يزداريآبخ ياتعمل بودن ينههز و كم بودن گسترده

در  كـه  يـن بـودن آن اسـت و ا   ينـه هز داشتن و كـم  ياقتصاد صرفه يزداريآبخ ياتعمده عمل يدفوا از

 يمسـبز، تـرم   يفضـا  يجـاد آب، ا ينكم و با اهداف مختلف مثل تـأم  ينهاز مناطق كشور با هز ياريبس

. انجـام داد  يـزداري آبخ يـات عمل تـوان  -يمـ  يگردشـگر  هـا و مراتـع و حتـي   -جنگـل  ياهيپوشش گ

جنگلهـا   ي،كشـاورز  يز مساحت كشور شامل اراضدرصد ا 90تا  80حدود  دهد -ينشان م ها-يبررس

 يـل دل بـه  يلحاظ اقتصاد به يزداريآبخ ياتعمل. يرندقرار گ يزداريآبخ يريتتحت مد تواند يو مراتع م

 يليـون م يـك طور متوسط حدود  به هر هكتار آبخيزداري،. بودن، كامالً مقرون به صرفه است- ينههز كم

آن  ينـه واقـع شـوند كـل هز    يزداريآبخ يريتهكتار تحت مد يليونم يكدارد و چنانچه  ينههز تومان

  .كه مقرون به صرفه است شود يتومان م يلياردم 1000

  

  يو اعتمادساز يجوامع محل رضايتمندي

كشـور نشـان    يزآبخ هاي -در حوزه يزداريشده، انجام هزاران پروژه موفق آبخ انجام هاي-يبررس طبق

تحقـق اهـداف    يـل دل دنبال داشته است و بـه  را به يجوامع محل يترضا يشترينها ب پروژه ينا دهد -يم

در  غيـره، آب و  سـازي  يرهآب، ذخ ينتأم يالب،در سرتاسر كشور مثل كنترل س يزداريآبخ هاي -پروژه

عمـده   يلاز دال. دنبال داشته است را به يجوامع محل يصددرصد يتمنديرضا ينقاط كشور حت يبرخ
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نداشـته   يبا منافع جوامع محل يگونه منافات يچه يزداريقدامات آبخآن بوده كه ا يجوامع محل يترضا

 يو اراضـ  دشـو  يـه تخل يـد روستا با ينسد بزرگ، چند يكاحداث  ياست كه برا يدر حال يناست، ا

همـراه   به يو روان ياسيس ي،فرهنگ ي،آثار مختلف اجتماع تواند -يم ينآب رود و ا يرآنها ز يكشاورز

در  يـز ن يدارو اشتغال پا يمحصوالت كشاورز يدباعث رونق تول يزداريآبخ ينداشته باشد، عالوه بر ا

  .مناطق شده است ينا
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ـ  يايدر يرو؛ آبن يربا ابالغ معاون وز خبرگـزاري مهـر مـورخ     -رسـد   يعمان به شرق كشور م

20/06/1398  

  

سـه   ينا يا آب منطقه يها عمان را به شركت يايآب از در يصتخص يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

  .استان ابالغ كرد

 400 يـرو وزارت ن يصتخص يتهبراساس مصوبه كم  يرو،مهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

كشور قرار گرفت تـا   يسه استان شرق ياردر اخت كردن يرينو ش ييزدا نمك يمترمكعب آب برا يليونم

  .مناطق منتقل گردد ينبه ا يبخش خصوص يبا همكار

طرح انتقال آب از سواحل چابهار كه با حضـور اسـتانداران    يدر نشست بررس يخامس زاده يتق قاسم

از  يو جمعـ  ياسـالم  يمجلـس شـورا   ينـدگان و بلوچسـتان، نما  يسـتان س ي،و جنـوب  يرضو خراسان

 ركشـو  يرزمينيمتر مكعب از مخازن آب ز يلياردم 5.5 يانهسال ينكهصنعتگران برگزار شد،  با اشاره به ا

مترمكعـب   يليـارد م 134به  يرزمينيز يها سفره يتجمع يدر حال حاضر كسر: ادامه داد شود، يكسر م

  .يمدار يرپذ يدجدمتر مكعب آب ت يلياردم 100است كه هر سال كمتر از  يدر حال يناست؛ ا يدهرس

كشور مناسـب   يآب يطندارند، شرا يداركشور هنوز آب پا يهزار روستا 10: ادامه داد يرون يروز معاون

 يريتمـد  يـت و اولو يممصـرف را كنتـرل كنـ    يـد در ابتدا با يابيم؛ب ينهزم يندر ا يحل راه يدو با يستن

  .رددا ياردرصد آب را در اخت 90است كه حدود  يمصرف در بخش كشاورز

 يـد و مازنـدران با  يالنگـ  يهـا  براساس مصوبه دولت كشت برنج بـه جـز اسـتان   : خاطرنشان كرد وي

استان كشور  17كشت برنج در  يدبا يا مصوبه ينكه چرا با وجود چن ينجاستكند؛ سوال ا يداكاهش پ

  .دو برابر شود

خواهـد   يشرا افزا يرزمينيز يها مخزن سفره يروند كسر ينادامه ا ينكهبر ا يدبا تاك يرون يروز معاون
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  .كوچك است يروستاها و شهرها يشترب يهتخل يتوضع ينا يجهنت: داد، خاطرنشان كرد

 يمصرف، اسـتفاده از پسـاب، بازچرخـان    يريتآب شرق كشور مستلزم مد ينتأم ينكهبا اشاره به ا وي

مصرف  يريتبا مد يتراه است و اولو ينانتقال آب آخر: كرد يحاقدامات است، تصر ينا يرآب و نظا

  .است يخصوصا در بخش كشاورز

 ياب بـرا  يمستقر شوند تا به آسان يادر يكيدر نزد يعصنا يكنيمم يهتوص:  عنوان كرد يخامس زاده تقي

  .يمرا دار يكنون يطاز استانداران هم درخواست در نظر گرفتن ابعاد و شرا. شود ينآنها تام

و مصـرف هفـت    يمآب شـرب مشـكل نـدار    ينتـام  يبرا :كرد يدتاك يرووزارت ن يآب و آبفا معاون

 يريتبـه سـمت مـد    يدوجود تالش ها با ينبا ا يول يكنيم،م ينتام يقبخش را به هر طر ينا يدرصد

  .كند يداپر مصرف ها سوق پ
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بـه كمـك مهـار     ؛ بارنـدگي گردوغبار خوزسـتان نسـبت بـه گذشـته     يها كانون يتبهبود وضع

  23/06/1398سبزينه مورخ  نشريه - خوزستان آمد يزگردهاير

  

آن  يدتول ياست كه در حال حاضر، كانون اصل محيطي يستبحران ز يكخوزستان  يزگردهاير بحران

 يدرا تشد يطو شرا شود يم يرانازجمله عراق وارد خاك ا يههمسا ياست كه از كشورها يزگردهايير

ـ  يهـا  تـاالب  يو نـابود  يـران در ا يمتاالب هورالعظ يجنوب يها بخش. كنند يم  قدر عـرا  النهـرين  ينب

 يشافـزا  نيرادر ا يردر چند سال اخ يزگردهاگردوغبارها و ر. هستند يزگردهار يدتول ياصل يها كانون

از  يششدن ب با انتقال آب و خشك. و عراق است يرانا يها شدن تاالب است كه علت آن خشك  يافته

بـه كـانون    ها بتاال ينخوزستان، ا يها درصد تاالب 40از  يشعراق و ب يها هكتار از تاالب يليوندوم

 يزگردهـا مقابله با ر. تهاس تاالب يايمعضل، اح ينحل ا يها برا حل از راه يكيشده و  يلتبد يزگردر

  .است ساله ينچند يا مقابله يازمندمدت ندارد و ن راهكار كوتاه

گردوغبـار خوزسـتان    يهـا  كـانون  يتامسال وضـع : گفت باره ينمقابله با گردوغبار درا يستاد مل دبير

  .گذشته بهتر است يها نسبت به سال

شـرق   گردوغبار جنوب يها قاط از كانونن يالبته در برخ: كرد يانعصر ب يرگانيب  يطهماسب محمد علي

 يتـه موضـوع در كم  يـن بودن خاك خشك شدند كه ا نامناسب يلدل شده به كشت يها نهال ياهواز، برخ

و  هـا  جنگـل  يقات،مؤسسه تحق يقها مكلف شد از طر و سازمان جنگل يمقابله با گردوغبار بررس يمل

  .يردامسال قرار گ يگزينجزو تعهدات جا رفته ينباز يها و مقدار نهال يينمناسب را تع ييمراتع، جانما

مثـال كاشـت كهـور در     يخـاص خـود را دارد؛ بـرا    يكياكولـوژ  يازهـاي ن ياهيهرگونه گ: افزود وي

 يطشـرا  يـد كـرد؛ با  ييـد تأ يـا  يصورت كامل نف به توان ينم ينهعنوان تنها گز گردوغبار را به يها كانون

  .شود يو خاك بررس ينزم يطبا توجه به شرا ياهيهر گونه گ يكاكولوژ
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كـل اعتبـارات گردوغبـار كشـور بـه       سوم يك 98در سال : كرد يانمقابله با گردوغبار ب يستاد مل دبير

اسـتان كشـور    20اعتبـارات در   يـع امسال توز يباًاست كه تقر يدر حال ينا يافته؛خوزستان اختصاص 

  .انجام شده است

رقـم   يـن اسـت كـه از ا   يـال ر يليـارد م 150ع هفت هزار و شده در مجمو اعتبارات ابالغ: ادامه داد وي

  .خوزستان در نظر گرفته شده است يآن برا يالر يلياردم 360دوهزار و 

 يهـا  دستگاه يهماهنگ يرا در خوزستان برا يزگردنشست ستاد مقابله با ر يبرگزار يرگانيب طهماسبي

 يـف تعر 97با گردوغبار در اعتبارات سـال   مقابله يبرا ياقدامات: كرد و گفت يانب ينهزم يندر ا يمتول

صـورت   را بـه  ددر خوزستان نتوانسـتند اقـدامات خـو    يلوقوع س يلدل ها به دستگاه يشده بود كه برخ

كـه در   يطيمربوطـه بـا همـان شـرا     يـي اجرا يها ضرورت دارد كه دستگاه رو ينكامل انجام دهند؛ ازا

  .كنند يلده تعهدات خود را تكمكه قبالً داده ش ينامه آمده و با اعتبار موافقت

انـد،   درصد تعهدات خـود عمـل كـرده    60از  يشخوزستان به ب يياجرا يها دستگاه كه ينا يانبا ب وي

است كه در عمل از تعهدات خود عقـب   ييها خوزستان ازجمله استان يعياداره كل منابع طب: ادامه داد

و  اهـواز  يشـهردار  ينمانده است؛ همچنـ  يقاداره كل با ينهزار هكتار از تعهدات ا 10است و هنوز 

  .ها را به سرانجام برسانند آن يددارند كه با ياقدامات يزخوزستان ن ياداره كل هواشناس

 920و اختصـاص   شـده   يكـار  نهال يها آب عرصه ينمقابله با گردوغبار با اشاره به تأم يستاد مل دبير

بـا   يـدواريم ام: كـرد  يـان در خوزسـتان ب  يفيورشـر كانـال پ  يفرع يها كانال يلتكم يبرا يالر يلياردم

 يها كانال يلو تكم ياعتبار بحث مربوط به كانون گردوغبار شماره چهار از نظر آبرسان يناختصاص ا

 ينشـدن از آب شـرب بـرا    منظور اسـتفاده  به يندر پخش آب انجام شود؛ همچن يكار نهال يبرا يفرع

 اي يتـه شـد كم  يشـنهاد كانال در دستور كار قرار گرفته و پاحداث دو  شده يكار نهال يها عرصه ياريآب

شـود تـا    يلو مؤسسـه جهـاد نصـر تشـك     يعـي با حضور سازمان آب و برق خوزستان، اداره منابع طب
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 يـر كانال كوت ام يموجود رو هاي يفونس يبترت به يفيها در كانال پورشر كانال ينا يلبا تكم يجتدر به

  .برداشت نشود يروت اماز كانال ك يشده تا آب يآور جمع

   

  يماز االن به فكر مقابله باش بايد

اداره كـل بـر مسـأله گردوغبـار در      ينا كه ينا يانبا ب يزخوزستان ن يبحران استاندار يريتمد مديركل

خوزستان در حوزه مقابله با گردوغبار ملزم  به انجام  يها دستگاه يتمام: خوزستان نظارت دارد، گفت

ها قـرار داده   ار آنيكه در اخت ياز اعتبارت ماه ينه هستند و اكنون پس گذشت چندحوز ينتعهدات در ا

  .شود ياقدامات واكاو ينا يدشده، با

مجدد به وقوع  يبا آغاز وزش باد، گردوغبار با منشأ خارج يكنزد يندهدر آ: افزود زاده يحاج كيامرث

انـد،   باران نداشته ينسنگ  خوزستان بارشمثل عربستان و عراق مانند استان  يچراكه مناطق يوندد؛پ يم

  .يمرو نشو آن روبه زا يناش يتا هنگام وقوع آن با مشكالت يماز االن به فكر مقابله باش يدلذا با

امسال :  كرد يانب يگردوخاك توسط اداره كل هواشناس بيني يشبر باالبردن توان و دقت پ يدبا تأك وي

برسد كـه   يبه فصل يطشرا يدو نبا پذيريم ياز گردوغبار را نم ياتفاقات ناش يناز ا كدام يچه يتمسئول

  .يممسائل را حل كن يمنتوان

كانون گردوغبـار شـماره چهـار از آب     يازبه سه سال است كه آب مورد ن يكنزد: ادامه داد زاده حاجي

  .امر متوقف شود ينا يدكه با شود يم يهشرب ته

 كـه  ينباوجود ا: كرد ياندر استان خوزستان ب 98 ينروردو ف 97بهمن  يلو س يبا اشاره به بارندگ وي

 يداخلـ  يهـا  كـانون  يوارد كـرد، امـا در كنـار آن برخـ     يبه كشاورزان خوزسـتان  يخسارات يراخ يلس

 ياز سـو . يمرا شـاهد بـود   يتر كم يامسال گردوغبار با منشأ داخل كه يطور گردوغبار كنترل شدند، به

 يـدات با تمه كه يطور به يم،شلتوك داشته باش سابقه يتا كشت بموجب شد  يو بارندگ يلس ينا يگرد
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هزار هكتار كشت شلتوك در خوزستان انجام شد  200حدود  ها، ينآب از زم يهشده، پس از تخل انجام

  .واقع بود زده يلهزار هكتار از آن در مناطق س 150كه 

كشـت   يـژه و كشت تابسـتانه و بـه   يشافزا كه ينا يانخوزستان  با ب يبحران استاندار يريتمد مديركل

ـ  : داد يحتوضـ  يرنـد، بگ يا تـازه  يهشلتوك موجب شد كشاورزان روح مـردم خوزسـتان    تـر  يششـغل ب

در خوزسـتان   يكـاري نكنـد، بحـران ب   يـدا رونـق پ  ياست، لذا  اگر آب نباشـد و كشـاورز   يكشاورز

  .شود يمضاعف م

را ازجملـه عوامـل   ... هـا و  البنـدادن حقابـه تـا    يعـت، انسـان در طب   يكـار  دسـت  ي،سـال  خشك وي

مانند نهر بحره كه جهاد نصـر در   يالبپخش س هاي يلمس يبرخ: خواند و گفت ها  يلمسدودشدن مس

 يخصوصـ  يهـا  بر تصرف شـركت  ها عالوه بسته شده بود؛ در رودخانه يراخ يلآن تصرف كرده، در س

در حوزه شهرسـتان كـارون و    ريشكن يها از شركت يكيمثال  يبرا يم؛شاهد بود يزرا ن لتيتصرف دو

تصرف صورت  ها يلدر مس صورت ينبد يوقت. واقع شده است يالبالقعر پخش س  در خط شهر يرينش

  .پيوندد يبه وقوع م يزن يالبس گيرد، يم

 يمتأسـفانه در برخـ  : كـرد  يـان هـا ب  پـروژه  محيطـي  يسـت ز هاي يوستپ يبر اجرا يدبا تأك زاده حاجي

 يهـا  شركت شود؛ ينم يترعا محيطي يستز  هاي يوستمشاهده شده كه پ يا و منطقه يمل يها پروژه

  .را اجرا كنند محيطي يستز هاي يوستموظف هستند پ يا و منطقه يمل

   

  يبحران يها گردوغبار با پخش آب در كانون تثبيت

معاونـت   زيسـت  يطو محـ  يشفرسا ي،سال آب، خشك هاي يستاد توسعه فناور يردب يمي،ابراه نادرقلي

گـرد   يدهپد: كرد يانب يزگردهامهار ر يدرباره سازكار دولت برا يزن ي،جمهور ياستر يو فناور يمعل

 يهـا  و اسـتان  يافـت سـپس گسـترش   . آغـاز شـد   يرانا يغرب جنوب يها در استان 82و غبار از سال 
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 يزگردهـا ر يركشور تحـت تـأث   يتعمده جمع يراخ يها سال يكه ط يا گونه را دربرگرفت؛ به تري يشب

  .اند قرار گرفته

اسـتان   يـن كه در نقاط مختلف ا يزگردهاورود ر يلدل ، استان خوزستان به1395ماه  در بهمن: افزود وي

 يـده، پد يـن ا ياجتمـاع  يو تبعـات اقتصـاد   يا شد كه انعكاس رسانه يديپخش شد، دچار بحران شد

  .مطرح كرد باره  ينرا درا يهشدار بزرگ

 يبرا تري يشب يتبا جد يياجرا يها سازمان ي،مقام معظم رهبر يدا تأكاتفاق ب يناز ا  پس ي،و گفته به

  .پرداختند يدارپا يراهكارها يافتن يبرا يچالش، به بررس ينحل ا

 يقـاتي و تحق يمطالعات يها طرح يعنوان مجر ها و مراتع به جنگل يقاتمؤسسه تحق: ادامه داد ابراهيمي

كاشـت   يولوژيـك، ب يـات داره كل منابع استان خوزسـتان عمل ا ينهمچن. آمد يدانها به م حل و ارائه راه

ـ   يعنـوان مجـر   يزشد و مؤسسه جهاد نصر ن يعيمنابع طب يها طرح يريتنهال و مد آب  أمينطـرح ت

 يشـنهادهاي هـا و پ  برنامـه  يهپس از آن مقرر شد كل. كرد يافتگردوغبار را در يبحران يها عرصه يبرا

  .شود يياجرا يتاًمصوب و نها يزگردر يو مل ياستان يتهكم بيبا تصو ربط يتوسط مراجع ذ شده يهته

بـا   يـت در نها: كـرد  يـان ب زيسـت  يطو محـ  يشفرسـا  ي،سال آب، خشك هاي يستاد توسعه فناور دبير

 يو علمـ  يـي اجرا يهـا  و مشاركت دستگاه يوزارت جهاد كشاورز يتو با محور يجادشدها ييافزا هم

با هـدف پخـش    يا پروژه زيست يطو مح يشفرسا ي،سال كآب، خش هاي يازجمله ستاد توسعه فناور

 يفيهمنصوره و شر يهورها يريهزار هكتار و آبگ 42گردوخاك در وسعت  يبحران هاي نونآب در كا

  .شد يفتعر

در  يشـورورز  يلوتپـا  يگردوغبـار، اجـرا   يـت كردن و تثب مرطوب يلدل طرح به ينا يمي،ابراه گفته به

  .به اجرا درآمد يجاندر منطقه هند يالبو پخش س زدايي بانياب يلوتو پا يككانون شماره 

از  يشخــود، پــ يــيو اجرا يوظــائف ســتاد يدر راســتا يــزداري،حفاظــت خــاك و آبخ پژوهشــكده



143  

گرفتن بحـران، در قالـب پـروژه     شدت بيني يشبا پ يزگردها،مسائل و مشكالت مربوط به ر يريگ شكل

و در ادامـه   يرا بررسـ  يدهپد ينبعاد و مخاطرات اا 1388از سال   UNCCمشترك با سازمان ملل و 

گردوغبار  يزشخ يو خارج يداخل هاي-سنجش از دور كانون هاي يتبا استفاده از قابل 1394در سال 

  .كرده است يبند و پهنه ييشناسا زيست يطسفارش ستاد مقابله با گردوغبار سازمان حفاظت مح را به

پـس از  . قـرار داده شـده اسـت    ربـط  يمراجـع ذ  يـار در اخت يردمو ها تحقيق-ها و ده پروژه ينا نتايج

سـازمان   يبـا همكـار   يـزداري گردوغبار، پژوهشكده حفاظت خـاك و آبخ  يدهگرفتن بحران پد شدت

پـروژه   يـك در قالـب   يجمهـور  ياسـت ر يو فنـاور  يو معاونت علمـ  يزداريها، مراتع و آبخ جنگل

در كـانون شـماره هفـت در     يننـو  يكـرد بـا رو را  يهكتـار  هـزار  يـك  يلوتپا ياسمحور در مق دانش

  .دهنو اجرا كرده است يروستا يجان،شرق شهرستان هند شمال

   

  پراكنده اجتناب شود يصرفاً دولت يها پروژه ياجرا از

 ييـر و تغ يسـال  و مسئول كارگروه خشـك  يماقل ييرو تغ يسال خشك يانجمن علم يسرئ يفي،شر فرود

 يـن در ا ي،معاونـت علمـ   زيسـت  يطو محـ  يشفرسـا  ي،سال ، خشكآب هاي يستاد توسعه فناور يماقل

گردوغبـار، ابهامـات و سـؤاالت     يـده مخاطرات و خسارات پد بودن يبا توجه به جد: خصوص گفت

 هـاي -شـده و نـوع نهـال    كارگرفتـه  بـه  يهـا  نـوع روش  يـداري، پا بودن، يدر اقتصاد شده متعدد مطرح

و بـروز  ) بـودن  يراقتصـادي و غ يـداري ناپا ها، ينههز يلدل عدم ضرورت به كاشت كهور به(شده  كاشته

و  يقـات تحق يـي كـه بـه مـوازات اقـدامات اجرا     شـود  يم يهمترتب توص ياسيو س يمشكالت اجتماع

  .شود يياجرا يمطالعات

 يتكـانون گردوغبـار اسـتان خوزسـتان، وضـع      يتتثب يها برا الزم است قبل از انجام طرح: افزود يو

نظـام   يندر نظر گرفته شـود؛ همچنـ   يمنابع مل ياراض ينطرح، رفع معارضدر  يتملك اراض يت،مالك
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و  يـان مشاركت بوم يا يبخش خصوص گذاري يهبا مشاركت و سرما االمكان يطرح حت يآت يبردار بهره

  .پراكنده اجتناب شود يصرفاً دولت يها پروژه يشود و از اجرا بيني يشپ يطشرا ينواجد

   

  متوقف شود يدبا پاشي مالچ

گردوغبـار در داخـل و خـارج كشـور      يـده پد يـزش خ يها سهم عوامل و عرصه كه ينا يانبا ب ريفيش

مختلف متفاوت خواهد بـود،   يها سهم آن در سال يمي،اقل يطنبوده و وابسته به شرا يينتع دقت قابل به

 رجهـت بـاد در فصـول مختلـف گردوغبـار موجـود د       ييرتداوم گردوغبار، تغ يلدل به: خاطرنشان كرد

  .گردوغبار شوند يجادمنشأ ا توانند يها بالقوه م جا شده و همه عرصه جابه يصورت چرخش به ياراض

بـالقوه قابـل اسـتفاده در     يلنامتعارف و نسبتاً شور در اسـتان خوزسـتان پتانسـ    يها آب: ادامه داد وي

ر غـرب  د يهكتـار  50خصـوص، پـروژه    يـن در ا. روند يشمار م به يچندمنظوره شورورز يها پروژه

  .برد يكار  م گردوغبار دشت آزادگان به هاي-كانون يتتثب يطور فعال برا استعداد را به ينا يزههو

 هـا -يگردوغبار در استان خوزستان با استفاده از انواع فنـاور  هاي-كانون يتتثب يبرا: ادامه داد شريفي

ردوغبـار، بـا اسـتفاده از    گ هـاي -و كنتـرل كـانون   ييدلتـا  يو توسعه جامع اراض ياءاح يياز مدل الگو

عنوان پروژه موفق در منطقه شهرستان  باران به يرسطوح آبگ يننو هاي-و روش يدار آبخوان ياتتجرب

بهـره   يالبيسـ  ييشـو  و آب ياز بارش فصل يدار،ارزان، پا يجي،ترو يدهنو و روش يروستا يجان،هند

  .برده است

و  يشفرسـا  ي،سـال  آب، خشـك  هـاي  يفنـاور ستاد توسعه  يماقل ييرو تغ يسال كارگروه خشك مسئول

 ياراضـ  يبـرا  زدايـي  يابـان پرماكالچر چندمنظوره ب يننو يها پروژه: گفت يمعاونت علم زيست يطمح

كـه قـبالً    يـزداري پژوهشكده حفاظـت خـاك و آبخ   يشنهاديپ يها از پروژه يگرد يكيعنوان  به ييدلتا

قـرار   يجمهـور  ياسـت ر فنـاوري ـ  يمـ عل زيسـت  يطو مح يشفرسا يسال ستاد آب خشك ييدتأ وردم
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  .شده است يشنهادپ يزداريها، مراتع و آبخ اجرا به سازمان جنگل يگرفته و برا

 يجـاد و عـدم ضـرورت بـه ا    يرمشـاركتي و غ كـارمحور  يمـان در نگـاه پ  يدنظرتجد: عنوان كرد شريفي

ـ  يازبودن ن و موقت يمشكالت اجتماع يجادا يلدل به زدايي يابانب يانتقال آب برا يمعظ يها كانال و  يآب

معاونـت   ييـد و تأ يـد نداشته باشد، مورد تأك يزهكش يستمكه س چنان ياراض كردن ياييامكان شور و قل

  .بوده و قابل اجراست يعلم

 محيطـي  يسـت و مخـاطرات ز  ينـه هز يـل دل به يپاش است اقدامات موسوم به مالچ يضرور ي،و گفته به

  .حذف شود يبعد

 يـت منظـور تقو  شـده بـه   انجـام  يياجرا يها پروژه ياثربخش يابيو ارز ييراتتغ يشپا: ادامه داد شريفي

  .است ييدها مورد تأ در آن يكردهارو يبرخ ييركردن نقاط ضعف و تغ نقاط قوت و برطرف

در دهـه   يران،شده در ا شناخته يطياز مخاطرات مح يكيعنوان  گردوغبار به يدهپد ،»ينهسبز« گزارش به

 ياريسوء بس يامدهايكرده و پ يدشدت تهد غرب و شرق كشور را به غرب، جنوباز  ييها بخش يراخ

و نقـد   يمختلف مورد بررسـ  يها گردوغبار در حوزه يدهداشته كه عوامل، ابعاد، انواع و آثار پد يدر پ

در  يزگردهـا گردوغبـار و ر  يـن ا يـزان مـداوم م  هاي يامسال با بارندگ رسد ينظر م به. قرار گرفته است

همه همت خـود   ياست مسئوالن و كارشناسان و مراكز علم يضرور يتر شده، ول خوزستان كماستان 

  .يرندكار گ قبل به يطبازنگشتن به شرا يرا برا
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  24/06/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - تهران يمخازن سدها يتوضع ينآخر

  

سـدها نسـبت بـه     يربه گفته مسئوالن ذخـا  يكهبه طور يد؛به سدها بخش يا بهاره جان تازه هاي سيالب

نرمـال،   يهـا  نسبت بـه سـال   يطشرا يبه طور كل. يافت يشمترمكعب افزا يلياردم 16گذشته  يسال آب

ـ    شـدن  يكدر حال حاضر در حال نزد. است يخوب يطتهران شرا يمخصوصا در سدها  يبـه سـال آب

  .شد يمخواه يدجد ياز مخازن وارد سال آب يو با حجم خوب يمهست 98-97

اعـالم كـرد،    يدر خردادمـاه سـال جـار    يرون يركه وز يطبق آمار يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

ـ      يسـدها  يرذخا يمترمكعب يلياردم 16 يشبهاره موجب افزا هاي يالبس  يكشـور نسـبت بـه سـال آب

 همم يها از تاالب ياديموجب شده است تا تعداد ز يرمناسب چند ماه اخ هاي يو بارندگ گذشته شده

ـ  . شوند يريبودند آبگ يدهرنگ آب به خود ند يمتماد يانكشور كه سال ياتيو ح  يشدر حال حاضـر ب

  .اند درصد پر شده 100تا  45 بين …بامدژ، هامون و يم،تاالب بزرگ كشور همچون هورالعظ 40از 

و نسبت بـه   101گذشته  يتاكنون نسبت به دوره مشابه سال آب ي،جار يبارش از اول سال آب تتغييرا

 يحجـم آب موجـود مخـازن سـدها در سـال جـار       ييراتتغ. درصد بوده است 39بلندمدت  يانگينم

ـ  يبه مخزن از ابتدا يحجم آب ورود ييرات، تغ50نسبت به زمان مشابه سال گذشته   يجـار  يسال آب

سـال   ياز مخازن سدها از ابتـدا  يحجم آب خروج ييراتو تغ 247ن مشابه سال گذشته زما بهنسبت 

  .درصد بوده است 180نسبت به زمان مشابه سال گذشته  يجار يآب

  

  يركشور در سه ماه اخ يآب موجود مخازن سدها حجم

) مترمكعـب  يليـون م 40072(كل كشور در خردادمـاه   ياساس حجم آب موجود مخازن سدها ينا بر

به  يحجم آب ورود. درصد كاهش داشته است 2.35) مترمكعب يليونم 41040(نسبت به ماه گذشته 
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كـل   يمخـازن سـدها   يدرصد و حجم آب خروج 49كل كشور نسبت به ماه گذشته  يمخزن يسدها

  .درصد كاهش داشته است 35 گذشتهكشور نسبت به ماه 

) مترمكعـب  يليـون م 36380(1398ال سـ  يرمـاه ت يـان كل كشور تا پا يآب موجود مخازن سدها حجم

ـ  يبـه سـدها   يحجم آب ورود. درصد كاهش داشته است 9.2) 40072(نسبت به ماه گذشته   يمخزن

كل كشـور نسـبت بـه     يمخازن سدها يدرصد و حجم آب خروج 52كل كشور نسبت به ماه گذشته 

  .كاهش داشته است ددرص 13.635ماه گذشته 

 326( يمردادماه سـال جـار   يانكل كشور تا پا يمخازن سدهاحجم آب موجود  يزآمار ن ينآخر طبق

) مترمكعـب  يليـون م 380هزار و  36( ، نسبت به ماه گذشته )مترمكعب يليونم 642هزار و  32هزار و 

كل كشور نسبت به ماه گذشـته   يمخزن يبه سدها يحجم آب ورود. درصد كاهش داشته است 10.3

درصـد كـاهش    20كل كشور نسبت به ماه گذشـته   يمخازن سدها يدرصد و حجم آب خروج 41.7

  .داشته است

  

  هستند؟ يتهران در چه حال يسدها مخازن

 يليـون م 993تهـران حـدود    ياز آن اسـت كـه مخـازن سـدها     يگزارش، آمارهـا حـاك   يناساس ا بر

 يـان، لت يسـدها . اسـت  يشترمترمكعب ب يليونم 330مترمكعب آب دارند كه نسبت به سال قبل حدود 

 20حـدود   ياسـم  يـت درصد پر هستند و سد الر بر اساس ظرف 90تا  85كرج و طالقان حدودا ماملو 

  .درصد آب دارد 45تاكنون  ياز زمان بهره بردار يريآبگ يتاساس ظرف بردرصد، اما 

 يـه، حدود شش متر مكعـب در ثان  يانسد لت يه،سد كرج حدود هفت تا هشت مترمكعب در ثان ورودي

سد ماملو حدود چهار مترمكعب و سد الر حـدود هفـت    يه،ترمكعب در ثانسد طالقان حدود هشت م

  .است يهمترمكعب در ثان
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و نسبت بـه   101گذشته  يتاكنون نسبت به دوره مشابه سال آب ي،جار يبارش از اول سال آب تغييرات

 يحجـم آب موجـود مخـازن سـدها در سـال جـار       ييراتتغ. درصد بوده است 39بلندمدت  يانگينم

ـ  يبه مخزن از ابتدا يحجم آب ورود ييرات، تغ50ه زمان مشابه سال گذشته نسبت ب  يجـار  يسال آب

سـال   ياز مخازن سدها از ابتـدا  يحجم آب خروج ييراتو تغ 247زمان مشابه سال گذشته  بهنسبت 

  .درصد بوده است 180نسبت به زمان مشابه سال گذشته  يجار يآب
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نشـريه سـبزينه مـورخ     - ها طرح يقتعل يافت؛ احتمالن اختصاص يهاروم ياچهبه در ياليامسال ر

24/06/1398  

  

 محيطـي  يسـت فاجعـه ز  يـن ا محيطـي  يسـت و عواقـب ز  يهاروم ياچهشدن در دهه از بحران خشك سه

  .است يافتهاختصاص ن ياءستاد اح يها ادامه طرح يبرا ياليبحران امسال ر ينبا تداوم ا يول ذرد؛گ يم

 يو هشـدارها  يـه اروم ياچـه نقل از مهر، بعد از سه دهه بحران خشك شـدن در  به »ينهسبز«گزارش  به

سـاله   10يدر بـازه زمـان   ييها طرح يفو تعر ياچهدر يايستاد اح يلبا تشك 93در سال  محيطي يستز

  .كند يدانجات پ ياز حالت بحران بوم يستز ينمقرر شد ا

 يهاروم ياچهدر يو بهبود نسب ياءستاد اح يها طرح بر يها مبن دولت يغاتيمدت مانور تبل يندر ا هرچند

 يـاري طـرح آب  يازجملـه اجـرا   يخـوب  يهـا  بود؛ امـا طـرح   يرچشمگ ياقدامات عمل يتاز واقع يشب

در دسـت   يـز ن... و ياچهدر ياصل يها رودخانه و سرشاخه يروبيال اي، زهحو ينفشار، انتقال آب ب تحت

  .اجراست

در  يـه اروم ياچـه در يـاي خصوص دو سال گذشته دولت با وجود قرار دادن اح به يراخ يها اما در سال

 يـه اروم ياچـه در يـاي سـتاد اح  يهـا  تـداوم طـرح   يبـرا  يـالي ر يچخود ه ينخست انتخابات يها وعده

 يـه اروم ياچـه در يرحمت الهـ  يها بارش يهامسال در سا يژهو به يردر دو سال اخ. است نداده يصتخص

خشك شدن خـارج نشـده و هنـوز     ياز حالت بحران بوم يستز ينهنوز ا يول است؛ يافته ينسب بهبود

  .كند يم يدبحران مردم منطقه را تهد ينا يانبارعواقب ز

سـتاد   ياسـتان  يسبا رئ ييوگو گفت يهمارو ياچهدر يايستاد اح يها طرح يتوضع ينآخر درخصوص

  .خوانيد يم يلكه در ذ يما انجام داده غربي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياياح

امسال : گفت يراخ يها ستاد در سال يندرخصوص اقدامات ا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان رئيس
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اعتبارات  ينعدم تأم. يابد يصستاد اصالً مصوب نشده است كه تخص ينا يها تداوم طرح يبرا يالير

ـ  يـن هـا خواهـد شـد و ا    طـرح  يقتعل يموجب ركود و حت يازمورد ن در رونـد پرداخـت و    نظمـي  يب

  .شود يم يهاروم ياچهدر ياياح يزها و ن طرح يبند اعتبارات موجب عقب افتادن زمان خصيصت

تومـان بـه    يليـارد م 200بـر   بـالغ  يامسال اعتبـار  يورماهمقرر بود تا شهر كه ينا يانسرخوش با ب فرهاد

 يـالي اعتبار تنها در حد حرف و وعده بود و متأسفانه تاكنون ر ينا: عنوان كرد يابد،ها اختصاص  طرح

  .است ها اختصاص داده نشده به طرح

ها اختصـاص داده شـد،    صورت اوراق به طرح تومان به يلياردم 500 يزسال گذشته ن كه ينا يانبا ب وي

ـ  يـن ها خواهد شد و ا طرح يقتعل يموجب ركود و حت يازتبارات مورد ناع ينعدم تأم: گفت  نظمـي  يب

اچـه  يدر يـاي اح يـز ها و ن طرح يبند اعتبارات موجب عقب افتادن زمان يصدر روند پرداخت و تخص

  .شود يم يهاروم

 شـود،  يمـ  يـق تعل ياءستاد اح يها طرح يابدن يصاگر اعتبارات امسال تخص كه ينبر ا يدبا تأك سرخوش

هـا را   طـرح  يتوقـع تـداوم اجـرا    يـي اجرا يها از دستگاه توان ينم يابدن يصتخص ياگر اعتبار: افزود

  .داشت

بـه   يـالي مكـرر، ر  هـاي  يگيريامسال با وجود پ كه ينا يانبا ب يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان رئيس

منطقـه   يجو يطبه شرا با توجه: است، افزود اختصاص داده نشده يهاروم ياچهدر يايستاد اح يها طرح

 يـي اجرا هـا  حطـر  يـاز اعتبـارات مـورد ن   يـق عدم تزر يلدل است و به ياندر استان رو به پا يفصل كار

  .اند نشده

   

  رو به اتمام است يهاروم ياچهدر يايستاد اح يها طرح ياجرا يكار فصل

 يـه اروم ياچـه بـه در  يوسـ  يطرح انتقال آب از سد كـان  ييروند اجرا يتوضع يندرخصوص آخر وي
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اسـت كـه از محـل صـندوق      يـه اروم ياچهدر يايپروژه ستاد اح ينتر طرح بزرگ ينا: خاطرنشان كرد

ـ   ينهتومان هز يلياردم 100و  هزار يكدر دست اجراست و تاكنون  يتوسعه مل  يـز امسـال ن  يشـده، ول

  .است يافتهطرح اختصاص ن ينتداوم ا يبرا ياعتبار

اسـت،   شـده  يـي از آن اجرا يلـومتر ك 30اسـت كـه    يلومترك 36تومل  ينطول ا كه ينا يانبا ب سرخوش

 يـه اروم ياچـه در يـاي در اح يكه نقـش مهمـ   شود يم يبردار آماده بهره 99سال  يلطرح اوا ينا: گفت

  .خواهد داشت

و  شود يها متوقف م طرح يسال امكان ادامه اجرا دوم يمهدر ن يجو يطبا توجه به شرا: اضافه كرد وي

طـور   بـه  يـاء نشوند و ستاد اح ييها اجرا باعث شده كه تاكنون طرح يزن يازات مورد ناعتبار يقعدم تزر

  .يستمسأله مطلوب ن ينشده عقب بماند كه ا يبند از برنامه زمان يكل

بـا زمـان مشـابه سـال      يسهدر مقا يلومتريك 840 يشبا افزا ياچهدر ينگستره ا كه ينا يانبا ب سرخوش

 92متـر و   271و  هزار يكاكنون  ياچهدر ينتراز ا: افزود يد،رس ترمربعيلومك 254هزار و  گذشته به سه

  .است 1397از زمان مشابه سال  تر يشب متر يسانت 106برآورد شده كه  متر يسانت

خـود   يـك سال به تراز اكولوژ 10قرار است ظرف مدت  ياءستاد اح يها در قالب طرح يهاروم درياچه

ـ   1380از اواسط دهه  ياچهدر ينبرسد، ا تـا سـال    المللـي  ينشروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمـار ب

  .درصد از مساحت آن خشك شد 80حدود  يالديم 2015
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خبرگـزاري   - كـاهش تـراز آب خـزر    علـت  كرد؛ يحتشر شناسي يانوساق يمعاون پژوهشگاه مل

  24/06/1398همشهري آنالين مورخ 

  

معتقد است،  يو علوم جو شناسي يانوساق يپژوهشگاه مل يمعاون پژوهش و فناور: ينآنال همشهري

در حوضه ولگا بوجود  ياست كه بر اثر كاهش بارندگ يعيخزر عمدتا طب يايكاهش تراز آب در يلدل

  .تآمده اس

  
  

  كاهش تراز آب خزر علت

و  يماقلـ  ييـر تـراز آب، تغ  يطها در شـرا  چالش«كارگاه  يهدر حاش يزادهعل يددكتر حم يسنا،گزارش ا به

خـزر   يـاي در: گرگان برگزار شـد، گفـت   يعيكه در دانشگاه منابع طب» گرگان يجدر خل يانسان يتفعال

كه  آيد يم يينتراز آب پا يب باال و گاهتراز آ يو گاه گذارد يخودش را پشت سر م يعينوسانات طب

  .است يميآن عوامل اقل يلدل ينتر مهم

 80و  يا رودخانـه  يدرصد آبده 90به خزر، ولگا است كه  يرودخانه ورود ينتر بزرگ  :كرد يانب وي
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  .كند يم ينبه خزر را تام يدرصد كل آب ورود

خـزر اسـت،    يـاي آب بـه در  كننـده  ينتام ينتر آب رودخانه ولگا كه مهم يهرگاه ورود: افزود عليزاده

  .آيد يسطح آب خزر باال م يابد، يشافزا يو هرگاه ورود يينسطح آب خزر پا يابدكاهش 

بـه   يـر اخ يهـا  در سـال   :گفت يو علوم جو شناسي يانوساق يپژوهشگاه مل يپژوهش و فناور معاون

در حوضه ولگا مصـرف آب   بوده اما يمصرف آب صعود يو كشاورز يصنعت هاي يتانجام فعال يلدل

  .كرده است يداكاهش پ

: گفـت  يسـت، مصـرف آب در ولگـا ن   يشآمدن تراز آب خزر، افـزا  يينپا يلكه دل ينبا اشاره به ا وي

 55مصرف آب در حـوزه خـزر از حـدود     2018تا سال  يالديم 1991مطالعات نشان داده كه از سال 

  .كرده است ايدمترمكعب كاهش پ يلياردم 43مترمكعب به  يلياردم

تجربه  يزن 1356گرگان در سال  يجخل: كرد يحگرگان، تصر يجبا اشاره به كاهش سطح آب خل عليزاده

تراز آب خزر، خـودش را   يشخشك و نابود نشد و دوباره بعد از افزا يكاهش سطح آب را داشت ول

  .در آن رونق گرفت يستز يطكرد و دوباره مح يداپ

كـه   يطيدر شـرا : كـرد  يـد تاك يو علوم جـو  شناسي يانوساق ياه ملپژوهشگ يپژوهش و فناور معاون

فشـار   يـد مـا با  شـود،  يوارد مـ  يطبه مح ياديو فشار ز كند يم يرا ط يو پر آب يچرخه كم آب يعتطب

  .يمرا كم كن يانسان
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خبرگـزاري   -يم آب هست ينظام حكمران يازمندتعادل در مصرف ن يبرقرار براي:مقام مسئول يك

  24/06/1398مهر مورخ 

  

 يازمندتعادل در مصرف، ن يبرقرار يبرا:گفت يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه مديركل

  .يمآب هست ينظام حكمران

 يا اكنـون بـه مرحلـه    ينكـه با اشـاره بـه ا   ي،تراب يقهصد يرو،مهر به نقل از وزارت ن يبرگزارگزارش خ به

اصالح نظام موجود اقدام كرد،  يبرا يدبود و با يدآب از منابع جد يندنبال تام توان ينم يگركه د ايم يدهرس

شود  ينتدو يمدار ياركه در اخت يمنابع يزانهمان م يآب برا يصاست نظام بازتخص ياكنون ضرور: گفت

فراهم شود تا بـا همـان    يطيو شرا يمآب را داشته باش يصمدرن تخص يزير برنامه يدبا يگرد يو به عبارت

  .مختلف توسعه به اشتراك گذاشته شود يها بخش ينآب ب ينا يمتقس يمنابع موجود آب، چگونگ

  
شرب و توسعه صنعت، اكنون بـه   زهاييان يشتوسعه مانند افزا يها پوشش دادن به بخش يبرا: اضافه كرد وي

  .شود سازي يادهمورد توجه قرار گرفته و پ يآب به طور جد يصموضوع باز تخص يدكه با ايم يدهرس يا مرحله

در بخـش  . اسـت  يتحائز اهم ياربس ين،ب ينحقابه در ا يبحث مبادله و بازار و سامانده ي،گفته و به
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آب  ييكـارآ  يمكه اگر بتوان يا گونه است به يتحائز اهم يارآب اكنون بس ييكارآ يصنعت، بحث ارتقا

 يبرا يخال يبا رونق صنعت، جا توان يم يمچند باره آب را داشته باش يدر بخش صنعت با بازچرخان

  .باز كرد يدجد يازهايپركردن ن

د كشورمان اشاره كـر  يمنابع آب يتبه محدود يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه مديركل

مطرح و مـورد توجـه قـرار     يشتريب يتمنابع آب با جد يبحث بازچرخان يداساس با ينبر ا: و گفت

 باشـيم، آب در كشـور داشـته    يصمدرن تخصـ  يزير برنامه يدكه با ايم يدهرس يا اكنون به مرحله. يردگ

  .كرده است تر يرا جد يزير برنامه ينضرورت ا يد،جد يازهاين يراز

كـه در   يهنگـام : منابع آب اظهار داشـت  يموضوع حكمران يافتن يتاره به اهممقام مسوول با اش اين

است، در  يشترآن ب يداز تول يازآب موردن يزانكه م يمچالش مواجه هست ينكشور با ا يزآبر يها حوضه

 يـت حـائز اهم  ياربسـ  يصورت موضوع استقرار حكمران يندر ا شويم، يعمل با كمبود منابع مواجه م

 يگـر از منـابع آب و از طـرف د   رويه يب يها برداشت يلبه دل يراخ يها كه در سال هايييامدپ. شود يم

آنكـه بتـوان    يكه بـرا  رساند يم ينشده ما را به ا يجادحاصل از آن ا يها و چالش يماقل ييرموضوع تغ

  .يمكار كن ي،استقرار حكمران يدر منابع آب رو يدكرد،  با يجادتعادل در برداشت از منابع آب ا

كشـور از نظـر    يزآبر يها حوضه ينكها يانبا ب يرووزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه مديركل

بشدت با تنش مواجه  رود يندهزا يزاكنون در حوضه آبر: متفاوت هستند، افزود يكديگربا  يمكان يعتوز

حاضـر، حوضـه    لدر حـا  يگـر و از طـرف د  يافته يشافزا يمردم به منابع آب يازطرف، ن يكاز  يمهست

 يبـرا  ينبنـابرا . دهـد  يآب شرب پوشش مـ  ينرا به لحاظ تام ينفر يليونم 5 يتجمع يك رود يندهزا

از مصـارف آب   يبخشـ  يـد آب صـنعت،  با  ينتـام  ينرو بـه رشـد و همچنـ    يـت جمع ينآب ا ينتام

بـا   مـل اسـت كـه در تعا   يسـتمي س يكبه  يازتعادل برقرار شود ن ينا ينكها يبرا. را كم كرد يكشاورز

  .آب است يمردم باشد كه آن نظام حكمران
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ها در اصفهان  آب ينا يتژرف در استان اصفهان داده نشده و وضع يها مطالعه آب يبرا يمجوز

نشـريه سـبزينه مـورخ     - ژرف يهـا  بـه آب  يدراز مصرف بهتر از دست يست؛ مديريتمعلوم ن

25/06/1398  

  

 يهـا  حـل  از راه يكـي به عنوان  يژرف در فالت مركز يها از آب يبردار بهره يبرا يقعم  چاه حفاري

كـه كارشناسـان نسـبت بـه آن نظـرات       يموضوع شود؛ يمطرح م يسال ز خشكا يمشكالت ناش يانپا

از جملـه در   ينمترمكعـب آب در اعمـاق زمـ    يلياردهـا كارشناسـان م  يبه اعتقاد برخـ . دارند يمتفاوت

بـه آب ژرف   يابي دست يبرا يقشده است كه با حفر چاه عم يرهذخ يرانا ياز فالت مركز هايي شبخ

چـاه ژرف در كشـور    ينحفـر دومـ   يبـرا  يخوب يدايتان، اصفهان را كاندو بلوچس يستاندر استان س

  .يمحوزه رفت ينموضوع به سراغ كارشناسان ا ينا تر يقعم يبررس يبرا. كنند يعنوان م

   

  است اي يچيدهژرف موضوع پ آب

امكـان استحصـال    يـا آ كـه  يـن اصفهان در پاسـخ بـه ا   يا آب شركت آب منطقه يزير دفتر برنامه مدير

ـ    يـرو وزارت ن: اظهـار داشـت   ير،خ ياژرف در استان وجود دارد  ياه آب  يـر درگ يشاز چنـد سـال پ

 ياقدامات جمهوري ياستر يو فناور يژرف شده و قرار بود با مشاركت معاونت علم يها موضوع آب

و بلوچسـتان اقـدامات    يسـتان معاونت به صـورت جداگانـه در س   ينخصوص انجام شود كه ا يندر ا

  .به آن وارد شد يها منتشر كه البته همان زمان شبهات در رسانه يزن يجيم داد و نتاانجا ياكتشاف

كه بتـوان در همـه نقـاط كشـور از آن      يكيبه صورت تكن يتاقدام در نها ينا يمي،گفته بابك ابراه به

  .است يامدهاستفاده كرد، درن

طور مسـتقل   كار به ينداشت ا يلمااستاندار اصفهان بود، ت زاده يكه محسن مهرعل يزمان: ادامه داد وي
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 يستانكه در س ياصفهان با مشاور يا انجام شود و ما به عنوان شركت آب منطقه يزدر استان اصفهان ن

 يـر در همان زمان وز اكند، ام ياصفهان را بررس يطتا شرا يموارد مذاكره شد كرد، يو بلوچستان كار م

منع كرد و تنهـا   يكموضوع استراتژ يناز ورود مستقل به ا كشور استانداران را يربه وز يا در نامه يرون

  .ژرف است يها آن هم در رده ستاد در حال مطالعه درباره آب يرووزارت ن

مطالعات كشور به چند بخـش   يناصفهان در ا يا آب شركت آب منطقه يزير دفتر برنامه يرگفته مد به

 يبا همكار يزن يو اقدامات گردد يكشور برم و شرق يانيبه فالت م تر يشموضوع ب ينشده كه ا يمتقس

  .آن منتشر نشده يجدر حال انجام است كه البته نتا يمشاور روس

 ي،گسـل  يهـا  مختلـف ماننـد آب   يهـا  انـواع آب : دانست و گفت اي يچيدهآب ژرف را موضوع پ وي

با  ها ينكه ا يدر حال كنند، يم يبند ژرف دسته يها آب يو شكافدار را تحت عنوان كل يدرز ي،كارست

 احيچند صب يبي،و مانند عربستان و ل يستندن يدپذيرتجد يليفس يها مثال آب يهم متفاوت است؛ برا

  .رود يم ينو از ب كنند ياز آن استفاده م

ژرف  يهـا  آب يتو وضـع  يمدر استان اصفهان مجوز مطالعه نداد يرتفاس ينبا ا كه ينا يانبا ب ابراهيمي

 ينزمـ  يرز كه ينها درباره ا كه صحبت يممطمئن هست: كرد يحتصر يست،شده ن در استان چندان شناخته

 يامـا بـرا   ،اسـت  ييگـو  گزافه كند يم ينچند صد سال آب استان را تأم ياآب است و چند ده  يايدر

  .كه تاكنون انجام نشده يمتحت عنوان آب ژرف دار يبه مطالعات يازن يقاظهارنظر دق

: كـرد  يانسابقه استحصال آب ژرف وجود دارد، ب يافته توسعه يكشورها در ياآ كه يندر پاسخ به ا وي

 گـذاري  يهموضوع سرما ينا يآب رو كم يو كشورها روند يموضوع نم ينپرآب به سراغ ا يكشورها

 شـته وجـود دا  يدپـذير در اعماق و تحت عنـوان آب تجد  ييها آب كه ينبه هر حال احتمال ا. اند كرده

  .يستآن چطور است، مشخص ن يفيتك كه ينباشد، هست، اما ا

   



158  

  باال ينهصرف هز يازمندن يزيكژئوف مطالعات

 يهـا  اصفهان، بـه مـوازات بحـث دربـاره آب     يا آب شركت آب منطقه يزير دفتر برنامه يرگفته مد به

قرار دارد،  ينژرف در عمق زم يها درست است كه آب كه ينبر ا يمطرح شده مبن يگريژرف بحث د

 يزهدرزهـا آب را كانـال   يـن و ا شـود  يمـ  يـه از ارتفاعـات تغذ  يقعم يها ها و گسل فشكا يقاما از طر

در حـد   هـا  يـن امـا ا  شـود،  يم يهتخل يگرياصفهان خارج و در منطقه د ينزم يرآب از ز ينو ا كند يم

  .باشد يادز يدحرف و اثبات آن سخت است و ابعاد مطالعات با

 يدپـذير آب تجد يندارند كه ا يدتأك كنند، يبت مخصوص صح ينكه در ا يافراد: خاطرنشان كرد وي

بـا   تـوان  ياما نم شود، يم يهتخل فارس يجعمان و خل يايبوده و در حال حاضر از استان خارج و در در

 كـه  ينا. اردبه مطالعه د يازاست و ن يزن ها در حد گمانه گسل يندرباره آن حرف زد و وجود ا يتقاطع

و  يمبودجـه اختصـاص بدهنـد تـا چـاه بـزن       يـد وجود دارد و تنها با ينزم يرفالن مقدار آب ز يندبگو

هم انجام نشـده   يا مطالعه ينوجود ندارد و چن جا يچه يارقام يناصالً چن يم،آب استحصال كن قدر ينا

  .است

 يهـا  چـاه  يحفـار : باال دانست و اظهـار داشـت   ينهصرف هز يازمندرا ن يزيكمطالعات ژئوف ابراهيمي

هـا بـه آب    از آن يكـي  يدو تازه شا برد يم ياديز ينهدارند، هز هزار يكتا  700 ينب يكه عمق ييشناسا

ـ  يآب را از عمق هـزار متـر   ينا يدو پمپ با يزاتپس از آن هم با نصب تجه. برخورد كند سـطح   هب

چـاه چنـد سـال بـه مـا آب       يـن ا يستمشخص ن ينهمچن. آن هم مهم است يفيتكه ك ياوريمب ينزم

  .دهد يم

 كـه  يـن بـر ا  يو بلوچستان مبنـ  يستاناندركاران استحصال آب ژرف در س دست يره به ادعابا اشا وي

 هـا  ينا: گفت كند، يم ينقدر بزرگ است كه تا دو هزار سال آب منطقه را تأم شده آن مخزن آب كشف

ـ   يـن ا يجنتا. آن حساب باز كرد يرو يليخ توان يو نم يستن يچندان مستند يها حرف  تكـار معاون
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امـا   يافـت، هـا   در رسـانه  يـادي در همان زمان بازتاب ز يستاندر س جمهوري ياستر يفناورو  يعلم

  .يدورود كردند، سر و صداها خواب تر يعلم يها كه دستگاه يزمان

تر از  استان اصفهان كم يمنابع آب كه ينا ياناصفهان با ب يا آب شركت آب منطقه يزير دفتر برنامه مدير

و  ينـه سـخت و پرهز  ينـدي و خارج از اسـتان فرآ  يگرآب از منابع د ينمتأ: مصرف است، گفت يزانم

 در يسـال  حل رفـع مشـكل خشـك    راه يور بهره يشو افزا يو كشاورز يمصرف خانگ ياصالح الگو

  ..استان اصفهان است

   

  است يدناپذيرژرف تجد آب

: صـوص گفـت  خ يـن در ا يـز استان اصـفهان ن  يستز يطكل مح اداره يانسان زيست يطاداره مح رئيس

ـ  آب ينچون ا يست،ژرف در استان اصفهان چندان مطرح ن يها به آب يابي بحث دست در  تـر  يشها ب

و  يـرو وزارت ن يطـه خصـوص در ح  يـن كشور وجود دارد؛ البتـه مطالعـه در ا   يو جنوب يمناطق شمال

 يـز ها ن آن قرار دارد و منشأ ينزم يهزار متر تا سه 500ها در عمق  آب ينا. است اي منطقه شركت آب 

  .دارد يعمود يا ياست كه چرخه افق يگسل يا يليفس

هـا جـزو    آب يـن ا يـل دل ينبه هم: ژرف افزود يها بودن آب يدناپذيربر تجد يدبا تأك قلي يصف حميرا

  .ها استفاده شود از آن يدهستند و تنها در زمان اضطرار با يكمنابع استراتژ

ـ منـابع آ  يرژرف مانند سـا  يها آب يگفته و به  يـن دارنـد و چـرخش آب اسـت كـه ا     يسـتم اكوس يب

در واقـع اگـر از   . چرخه انجام شـود  يندر ا ييتا تبادل حرارت و مواد غذا كند يرا حفظ م يستماكوس

  .چرخش تداوم دارد ينا يمآن رصد شود تا مطمئن شو يتوضع يدشود، با يبردار ژرف بهره يها آب

مـواد   يـا  يبه مـواد نفتـ   ياستان اصفهان آلودگ يستز يطكل مح اداره يانسان يستز يطاداره مح رئيس

  .دانست يرزمينيگردوغبار را از مشكالت منابع آب ز ينو هچن يافته يشفرسا



160  

 يليفس ياژرف  يها آب ينهدر زم ياست و كار تجرب يها در حد تئور صحبت ينا: كرد يدالبته تأك وي

  .نشده است يراندر ا

ها به وجود  گسل يرهرها شدن از ذخ يا يليفس يندهاير اثر فرآژرف د يها آب كه ينا يانبا ب قلي صفي

 يعـت طب يهـا بـرا   دانست كه پس از برداشت، جبران آن يقآبخوان عم يژرف را نوع يها آب آيند، يم

  .يستممكن ن

داشته  يرا در پ ينمانند فرونشست زم يمشكالت تواند يبرداشت آب ژرف م ياآ كه يندر پاسخ به ا وي

تا  50با عمق  يكشاورز يها و چاه يرسطحيز يها رونشست مربوط به برداشت آبخوانف: باشد، گفت

 ياربـاالتر و رفـتن بـه عمـق بسـ      ياربسـ  ينـه ژرف به صـرف هز  يها متر است، اما استحصال آب 300

  .دارد يازن تري يشب

 يطمحـ  يحتـرج : استان اصفهان خاطرنشان كرد يستز يطكل مح اداره يانسان يستز يطاداره مح رئيس

 يككه امكان دارد به منابع بكر دست زده نشود، اما درباره مسائل استراتژ يياست كه تا جا ينا يستز

  .اظهارنظر كنند يدهستند، با صالح يكه ذ يافراد

   

  خانه است يك يها ژرف در حكم ستون آب

كـه   يافراد: ژرف اظهار داشت يها درباره استفاده از آب  يزن يست،ز يطكهرم، كارشناس مح اسماعيل

ـ   ينندانسته باعث از ب كنند، يم يياظهارنظرها ينچن  يو اگـر الفبـا   شـوند  يكشـور مـ   يرفتن منـابع آب

  .كردند ينم يياظهارنظرها ينچن دانستند، يموضوع آب را م

هنگفت دانسـت   ينهرا مستلزم صرف هز ينبه سطح از اعماق زم يليفس ياژرف  يها آوردن آب كهرم

دارد و  ييبـاال  ينـه هـم هز  يمتـر  350اكنون استخراج آب از عمق  است كه هم يدر حال ينا: و افزود

  .شود يم تر يشب يارآن بس ينهرفت كه هز يينپا تري يشتا عمق ب يدبه آب ژرف با يدنرس يبرا
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هوا وجود دارد كه پنج درصد آن  ياديانسان مقدار ز يهدر ر كه ينا يانبا ب يستز يطكارشناس مح اين

االن كه  ينهم: كه انسان در حال غرق شدن باشد، ادامه داد يخارج شود مگر زمان يهز را يدنبا گاه يچه

كـه از چنـد    هـا  فرونشسـت دشـت   يكي يم؛مواجه هست يدهبا دو پد كنيم يژرف استفاده نم يها از آب

فروچاله كـه در   يگريفرونشسته است و د يرانا يها از دشت يميشده و ن يجادتا چند متر ا متر يسانت

بـه حـال    يمتر و با عمق پنج تا شش متر اتفاق افتاده است، وا 20متر در عرض  80به طول  يا طقهمن

  .يماستفاده كن يزاز آب ژرف ن كه ينا

 ينبنـابرا  ريـزد؛  يها خانه فـرو مـ   خانه دانست كه با برداشتن آن يك يها آب ژرف را مانند ستون وي

  .يمژرف دست بزن يها به آب يدنبا

وجـود   يليآن آب فسـ  يـر مناطق جهان است كـه در ز  ينتر از خشك يكي يناس يحراگفته كهرم ص به

آب صـحبت نشـده    يـن دربـاره برداشـت ا   گاه يچه محيطي يستباال و تبعات ز ينههز يلدارد، اما به دل

  .است

 يحدرباره وجود آب ژرف در استان اصفهان صورت گرفتـه، تصـر   يا مطالعه ياآ كه يندر پاسخ به ا وي

بوده است؛ مـثالً   يا اگر هم انجام شده باشد به صورت محدود و منطقه ير؛خ دانم يكه م ييجاتا : كرد

به وجـود آب   شناسي ينزم يدر واقع از ساختار طبقات. از منطقه لنجان آب ژرف وجود دارد يدر بخش

 يـر زكـه   يسـت ن طـور  ينها وجود دارد و ا در خُلل و فُرج سنگ تر يشها ب آب ينو ا برند يم يژرف پ

و بعـد آب را بـا    يـر خ يـا بروند تا متوجه شوند آب وجود دارد  يينقدر پا آن يدبا. باشد ياچهدر ينزم

  .به سطح منتقل كنند يگذار جمع و با پمپ يهواده

 ي،درصد آب در بخـش كشـاورز   92تا  90حدود  يراندر ا كه ينا يانبا ب يستز يطكارشناس مح اين

 يريتمـد  شـود،  يا سه درصد در بخـش شـرب مصـرف مـ    پنج درصد در بخش صنعت و حدود دو ت

 يـد با يدر كشـاورز : دانست و اضافه كرد يسال حل رفع مشكل خشك را راه يمصرف آب در كشاورز
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انجـام   يكـا اكنـون در اروپـا و آمر   كـه هـم   يمپاش استفاده كن و مه يباران ي،ا قطره ياريآب يها از روش

  .رسد يكار آب به همه م ينو با ا شود يم

 ينزمـ  يرو يوقتـ : كـرد  يـد دانسـت و تأك  يسـال  راه نجات از معضل خشك ينرا دوم يكار مرتع وي

كرد تا آب  يجادا ياهيپوشش گ يدبا ينبنابرا رود؛ يفرو نم ينآب به عمق زم شود، يم يخشك بارندگ

 ايـن با حفـر چـاه از    توانيم يشود، آن وقت م يهتغذ يرزمينيآب ز يها نفوذ كند و سفره ينبه عمق زم

  .يمآب استفاده كن
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 -يسـتند  پـروژه ن  يـن ا يرها درگ روس/ يرانيا يمانكارآب ژرف در زابل توسط پ ييمطالعه شناسا

  25/06/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

آب  ييهـا در مطالعـه شناسـا    روس: گفـت  يم،مورد آب ژرف در زابل دار يك ينكها يانبا ب يرون وزير

  .در حال انجام است يداخل يمانكارو كار توسط پ يستندن يرژرف درگ

  يستندپروژه ن ينا يرها درگ روس/ يرانيا يمانكارآب ژرف در زابل توسط پ ييشناسا مطالعه

سـئوال كـه در    يـن فـارس در پاسـخ بـه ا    يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت ياناردكان رضا

انجـام   يـران و اكتشـاف آب ژرف در ا  ييشناسا يبرا يها مطالعات قرار بود روس يازدهمدولت  يابتدا

 هكـ  يـم مـورد آب ژرف در زابـل دار   يك: گفت يرخ يااست  يفاقدامات همچنان بالتكل ينا يادهند آ

  .يستندان ن يرها درگ در حال انجام است و روس يرانيا يمانكارآن توسط پ ييشناسا يمطالعه برا

دهد و  يآب ژرف اقدامات خود را انجام م ييشناسا يمطالعات خود را برا يرانيا يمانكارپ: افزود وي

  .در حال انجام است يرانيا يمانكارپ يقمطالعات از طر

  

  ژرف يها آب يها در مطالعات اكتشاف سابقه حضور روس* 

روس  يهـا  شـركت  يلهژرف به وسـ  يفارس،اكتشاف آب ها يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

خصوص ارائه كـرده و   يندر ا ياظهارات متفاوت يزكارشناسان ن. مطرح شد يازدهمبار در دولت  يناول

 يـازدهم لـت  در دو يـان چ يتچ يددر دوره وزارت حم.كردند ييدتا ياهر كدام از ظن خود آن را رد و 

 يزيـك ژئوف يـاتي ها و پس از انجـام مطالعـات عمل   روس يدالر يليونم 250 گذاري يهبود با سرما رارق

منـابع   يدر جسـتجو  يحفار ياتعمل ين،زم ياز هزار متر يشژرف در عمق ب يها آب ييشناسا يبرا

  .يردشده كشور صورت بگ بندي يتآب در مناطق اولو يدپذيرتجد



164  

كـرده و   يـت ژرف حما يدر همان دوران از اسـتخراج و مطالعـه آب هـا    يروسابق ن يروز يانچ چيت

قرار گرفتـه موجـب    يدو ام يرژرف كه در دستور كار دولت تدب يها به آب يابياعالم كرده بود كه دست

قـرار   ينژرف از اعمـاق زمـ   يهـا  كشور خواهد شد و طرح اكتشـاف آب  يبرا يدارپا يمنابع آب ينتام

  .شود يياجرا يرانوس در ااست با كمك محققان ر

نامه  تفاهم يياتدر خصوص جز 94در امور آب و آبفا در آذر ماه  يرون يرمعاون سابق وز يدانيم رحيم

 ييشناسـا  ي ينـه هـا در زم  گفته بود كه قـرار اسـت كـه روس    يهبا روس يرانا يانامضا شده م يهمكار

  .داشته باشند يرانبا ا يتنگاتنگ يژرف همكار يها آب

 هـاي  يمت: در داخل كشور حضور دارند، گفت يخوب ينكار متخصص ينانجام ا يبرا كه ينا يانببا  وي

 يـات انجـام عمل  يانـد، امـا بـرا    شـده  ييكار شناسا ينانجام ا يدر داخل كشور برا يخبره و متخصص

  .يمهست يگرد يتجربه كشورها يازمندن يقعم يزيكژئوف

انجـام آن از تجربـه    يو بـرا  يمر را از صفر شـروع نكنـ  كه كا كند يحكم م يمعقل سل يداني،گفته م به

  .يماستفاده كن يهاند همچون روس آب ژرف موفق بوده ييشناسا يكه برا ييكشورها

  

  است يهنوز در دست بررس يستانچاه آب ژرف س يناكتشاف اول يجنتا* 

ردم زابـل در  مـ  ينـده اهللا دهمـرده نما  يـب ژرف حب يموافقت با طرح اكتشاف و استفاده از آب هـا  در

بـا   يرزمينـي ز  از رودخانـه  يبـردار  بهـره  يها برا باره با اشاره به تالش يندر ا ياسالم يمجلس شورا

 يبحث مربوط به پـروژه چـاه آب رژفـ   : اظهار داشت  يستان،متر مكعب آب در س يلياردم 100 يتظرف

  .ستآن  را شروع كرده ا جمهور يسرئ يو فناور يمعاون علم ياست كه سورنا ستار

چاه هـم انجـام    هاي يچاه آب را آغاز كردند كه حفار ينمربوط به ا يكارها يشپ ياز مدت: افزود وي

هـم   يخـوب  يجكه درباره آن به نتـا  شود يبار است كه انجام م يناول يموضوع برا ينشده است؛ البته ا
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  .اند يافتهدست 

استفاده  يبرا ينكها يانبا ب يزن ياسالم يآموزش مجلس شورا يسيونعضو كم يزاهد يمحمدمهد سيد

و  يسـتان چـاه در منطقـه س   يننخسـت : هزارمتر است اقـدام شـده، گفـت    يك يرژرف كه ز يها از آب

  .است يشزده شده و آب آن در دست آزما يهزار متر 2بلوچستان و زابل در عمق 

برسد و اگـر   يهنبر ثا يترل 40به  يترل 10و از  يشچاه افزا ينحجم آب ا شود يتالش م: شد يادآور وي

  .دهد يدركشور رخ م يكند اتفاق بزرگ ييدوزارت بهداشت سالمت آن را تأ

 يمطالعات فعل: گويد ياصفهان هم م يواحد صنعت يجهاد دانشگاه يسرئ يموريت يباره مرتض ينا در

پهـن اسـتان اصـفهان     يهـا  و از جمله گسل يرانا يها گسل يادز ياراست كه با احتمال بس ينگواه بر ا

 يـادي ر زيااست و شواهد بسـ  يبردار دارند كه قابل بهره يدپذيرتجد ياز آب گسل يخوب ياربس يرهذخ

  .شده است يدهو شن يدهد) يگسل يها آب(ژرف  يها استان بر وجود آب يناز ا ييها در بخش

  

  دارد؟ ياقتصاد يهبرداشت آب ژرف توج* 

باور هستند برداشت آب از عمق  يناقدام بر ا يندر مخالفت با ا يزاز كارشناسان ن يوجود، برخ ينا با

 ينـه داشـته باشـد؟ هز   ياقتصـاد  يـه توج تواند يم يادر قالب آب ژرف آ يستاندر منطقه س يمتر 2500

 يـن ا اگـر خواهـد بـود؟ و    يزاناستحصال نفت است، چه م ينهآب كه مشابه هز ينو استحصال ا يدتول

كشـت   يداشته چه محصول ياديز ينهآن هز يده تولآب ژرف باشد قرار است با آن آب ك يمنطقه دارا

  داشته باشد؟ يشود كه صرفه اقتصاد
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ـ      30 خبرگـزاري تابنـاك مـورخ     - در تهـران  ينهزار چاه بـدون مجـوز عامـل فرونشسـت زم

26/06/1398  

  

هـزار چـاه    50به جـز  : گفت يراه، مسكن و شهرساز يقاتمركز تحق ينبخش زلزله و رانش زم مدير

هستند كه  يرزمينيز يها از آب يبردار هزار چاه فاقد مجوز در استان تهران در حال بهره 30مجوزدار، 

  .موثر بوده است ينسرعت فرونشست زم يشبر افزا

فرونشسـت   يـزان م يشافزا: گفت يرناوگو با ا شنبه در گفت روز سه ياله يتب ي، عل»تابناك«گزارش  به

  .در كشور به سه عامل مهم مربوط است كه دو عامل آن مربوط به رفتار غلط ما انسانها است ينزم

. يمروبـرو بـود   ينزوالت جـو  يربا كاهش چشمگ يردر چند دهه اخ يمياقل ييراتتغ يدر پ: افزود وي

كـه   ياسـت؛ مـورد بعـد    ينو فرونشست زم يرزمينيز يها آب يهكاهش تغذ يلاز دال يكي يدهپد ينا

  .آب است يها حفر چاه يهرو يب يشدست ما بوده افزا

امـا   يديمرسـ  يبه آب مـ  ينزم يمتر40اصفهان با حفر  ياردر دشت مه 78در سال : ادامه داد الهي بيت

كامال خشك شـده   يزها ن چاه ياست و آب برخ يدهمتر رس 200منطقه به  ينآب ا يها اكنون عمق چاه

  .است

بود امـا اكنـون بـه     ينزم يمتر 10سطح آب در  65در سال  يزهمدان ن يندر دشت فامن: ادامه داد وي

دانه خاك  رود يم يينخاك پا يها دانه يآب از البه ال يوقت. رفته است ينعمق زم يمتر 100از  يشب

 يگـر د دليـل كشـور   يهـا در دشـتها   حفـر چـاه   ينبرابنا. رود يم تر يينو پا يينپا ينانباشه و سطح زم

  .بوده است ينفرونشست زم

 يشعامـل افـزا   يرقـانوني و غ يانـه مخف يهـا  مجاز، حفر چاه يها گفت كه عالوه بر حفر چاه الهي بيت

  .بوده است ينسرعت فرونشست زم
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در  يزفاقد مجوز نهزار چاه  30هزار چاه با مجوز در استان تهران،  50از  يربه غ ياساس اظهارت و بر

  .است يرزمينيز ياز آب ها يحال بهره بردار

 يميقـد  ياريدر روش آب: دانست و گفت يگركشاورزان را مشكل د يآب از سو رويه يبرداشت ب وي

 يوزارت جهادكشـاورز  ينهزم ينرود؛ در ا يشود و هدر م يم يردرصد آب تبخ 90 يو مسنوخ غرقاب

با حداقل مصـرف   يننو ياريروش آب يقيتشو يها و اگر با روشدارد  يمهم ياربس يريتيمد يتمسئول

  .بود يدهحد به بحران نرس ينتا ا يناكنون مسئله فرونشست زم يمكرده بود يگيزنجا راآب 

نـوع كشـت و زرع در   : گفت يراه، مسكن و شهرساز يقاتمركز تحق ينبخش زلزله و رانش زم مدير

خشك  يمهاستان ن يا يدتخت جشم يدر حوال يست؛ وقتافزوده ا ينبر سرعت فرونشست زم يزن يرانا

 يـن است ا يعيآب بر هستند طب ياركه بس كاريم يرا م يمحصوالت يا دهيم يفارس مجوز كاشت برنج م

 يـده بـا رخـداد پد   يرزمينـي ز يهـا  آب در سـفره  يگزينيعـدم جـا   يلشود و به دل ينتام يدبا ياز آبين

  .شويم يفرونشست مواجه م

موضـوع دانسـت و    يـن حـل ا  يبـرا  يشرفتهپ يرا روش كشورها ينيزم يرآب ز يها سفره يهتغذ وي

از دست ما  يشد و باق يساز يرهسدها ذخ يقمترمعكب آب از طر يلياردم 90 يراخ يدر بارندگ: گفت

 يسطح يها وجود دارد كه آب ييكه با معظل فرونشست مواجه هستند روش ها ييرفت؛ در كشورها

  .آب نام دارد يچاهها يمصنوع يهكه روش تغذ كنند يم يتهدا يرزمينز را به ياز بارندگ يناش

صدا نه تنهـا در دشـت هـا     يزلزله خاموش و ب يكمثل  ينمسئله فرونشست زم: متذكر شد ياله بيت

  .آثار خود را نشان داده است يشهر يها بلكه در داخل گستره
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 6" يـزداري جلـس؛ درآمـد آبخ  در م يـزداري قانون جامع آبخ يبتوقف عج|»يزداريمعجزه آبخ«

  26/06/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - هست اش ينههز "برابر

  

حاصـل از   يمعتقد است بر اساس مطالعات، ارزش اقتصاد يزداريآبخ كارشناس حوزه ي،شهباز علي

  .آن است هاي --ينهاز هز يشتربرابر ب 6 يزداريآبخ

  

و  يعلمـ  يقاتاست كه در تحق ياز جمله مقوالت يزداريحاصل از آبخ يارزش و منافع اقتصاد |اشاره

كـه دربـاره ارزش    يمحـدود  يهـا  پـژوهش . كالن مورد غفلت واقع شده اسـت  هاي -گذاري ياستس

 يـات دهنـده آن اسـت كـه چنانچـه عمل     انجـام شـده، نشـان    يراندر ا يزداريآبخ يو اجتماع ياقتصاد

فراتـر از   ياربسـ  ييو دسـتاوردها  يجانجام شود، نتا ياز اصول علم گيري -در كشور با بهره يزداريآبخ

 »يشـهباز  يعل«دكتر  يآقا با يليتفص ييمهم، گفتگو ينا با توجه به. حد تصور به دنبال خواهد داشت

 يـات عمل ياجتمـاع  يو ارزش اقتصـاد  يخچـه تار يـت، بـا موضـوع اهم   يـزداري كارشناس حـوزه آبخ 

 يزداريآبخ يها از طرح يناش يارزش و منفعت اقتصاد يشانبه نظر ا يم؛انجام داد يراندر ا ياريزدآبخ

 يدار و آبخـوان  يـزداري آبخ ياتبا عمل يبه گفته شهباز ينهمچن. از آن است يناش هاي -ينهبرابر هز 6

مسـئله بـه    يـن كشور افزود كـه ا  يآب يهمتر مكعب آب در هر هكتار به سرما 1000ساالنه تا  توان -يم

 يـدار و اشـتغال پا  يملـ  يـد باعث رشد و رونق تول تواند -يبوده و م يتحائز اهم ياربس يلحاظ اقتصاد

  . شود يجوامع محل

  :است يرز يببه آن اشاره كردند به ترتمصاحبه  يندر ا يشانمطالب كه ا اهم

 يعـي، جـامع و  قانونمنـد از منـابع طب    يكپارچـه، هماهنگ،  يبردار و بهره يريتمد آبخيزداري 

  .است يزآبخ ي حوزه يك يو اقتصاد يانسان ي،كشاورز
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 يـره فقـط سـه كـاركرد ذخ    يهر متر مكعب برا يبه ازا يزداريحاصل از آبخ ياقتصاد ارزش 

و چهارصـد هـزار تومـان     يليـون م يـك كربن برابـر   يداكس -يد يرهذخ آب، كنترل رسوب و

  .است -محاسبه شده

 ينـه از هز يشـتر برابر ب 6 يزداريآبخ ياساس مطالعات انجام شده، ارزش و منفعت اقتصاد بر- 

  .از آن است يناش يها

 1398سـال   يـل و اوا 1397در اواخر سـال   يالباز وقوع س يناش يخسارتها ها-يبررس طبق 

  .تومان برآورد شده است يلياردهزار م 35حدود در 

 متر مكعب در هر هكتار  1000ساالنه تا حدود  توان-يم يو آبخواندار يزداريآبخ ياتعمل با

  .كشور افزود يآب يتبه ظرف

 را شـامل   يعيمنابع طب هاي -كه همه عرصه يزداريو آبخ يعيوجود قانون جامع منابع طب عدم

  .يردمدنظر مسئوالن قرار گ يداست كه با يقانون يبشود از جمله خألها

  .نماييم -يجلب م يشهباز يعل يبا آقا يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو ينجاا در

  

**********************  

  وجود دارد؟ يزچند حوزه آبخ يراندر ا يطور كل به چه معناست و  به يزحوزه آبخ: تسنيم

 ي،همه عناصر و اجزاء اقتصاد يناست كه در ب يا بسته يااز ب ياييعرصه جغراف ،-يزحوزه آبخ: شهبازي

ارتباط تمـام   يقروابط از طر ينوجود دارد كه ا هايي ها و واكنش -آن، روابط، كنش يعيو طب ياجتماع

 يبـه عبـارت  . ستخورده و مستحكم شده ا يوندكامالً پ يدرولوژيكشبكه ه يكنقاط و اجزاء حوزه با 

شـامل   هـا -يورود يهاست كه امكان كنترل كل يدهسامانه درهم تن يككامل تجسم  يز،حوزه آبخ يگر،د

روانـاب، رسـوب،    يـل شـامل از قب  هـا -يو خروج يهسرما يد،تول هاي -ه-نهاد ي،انرژ ي،نزوالت آسمان
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عملكـرد و   رزيـابي امكـان ا  يجـه سامانه فـراهم بـوده و در نت   ينمهاجرت ا يو حت يكشاورز يداتتول

  .آن وجود دارد يسهمقا

فـارس و   يجخلـ  يـه، اروم ياچهخزر، در يزحوزه آبر يرده اول به نامها ياحوزه كالن  6به  يرانا كشور

حـوزه   6 ينشده است، ا يمتقس) سرخس(، قره قوم )هامون(شرق  يمرز ي،عمان، فالت مركز يايدر

 كـه بـه واحـد    يـز آبخ هـاي  -حوزه ينكه تعداد آخر ييتا جا شود-يم يمتقس يكوچكتر هاي -به حوزه

  .باشد يم يزحوزه آبخ 1117نشده است،  يمتقس يكوچكتر

  

شـما از   يـف تعر ييـد ارائه شده است، لطفا بفرما يزداريكه از آبخ يمختلف يفهايبا توجه به تعر: تسنيم

  است؟ ييشامل چه مراحل و بخشها يزداريو آبخ يستچ يزداريآبخ

و  يريتمـد  يـزداري آبخ يلمـ ع يـف ارائـه شـده اسـت؛ تعر    يـزداري از آبخ يمختلف يفتعار: شهبازي

 ي حـوزه  يك يو اقتصاد يانسان ي،كشاورز يعي،و قانونمند از منابع طب يكپارچههماهنگ،  يبردار بهره

 يـزداري آبخ يتهـاي فعال. منابع آب و خاك حفظ شود يعني ياصل يهاست، مشروط بر آنكه سرما يزآبخ

. كـرد  يمتقسـ  يـي و اجرا يلعـات توان به دو بخش مطا يم ياست كه به صورت كل يربخشهاييشامل ز

. شـود  -يمـ  يمتقسـ  يـي اجرا يليتفص يهي،توج يه،خودش به سه بخش مطالعات پا يزن يبخش مطالعات

و روابـط   يزآبخ يها عناصر متشكله حوزه يادز يگستردگ يلبه دل يزداريآبخ يطرحها يبخش مطالعات

 يـاهي، مطالعـات پوشـش گ   يـل از قب يمختلفـ  يآنهاست، خودش شامل مطالعـات دانشـها   ينب يچيدهپ

 شـود  يم يشناس خاك ي،هواشناس ي،شناس ينزم ي،اجتماع ي،و رسوب، اقتصاد يشفرسا يدرولوژي،ه

 يـق تلف يكـديگر حاصل بـا   يجو سپس نتا يردانجام گ يياز مطالعات به تنها يككه الزم است ابتدا هر 

همـانطور كـه مشـخص     ت،يافـ مناسب و مطلوب دست  حلهاي -از مجموع آنها بتوان به راه اشوند، ت

  .مختلف فراهم است هاي -كارشناسان با رشته يبرا يكار ينهاست در بخش مطالعات زم
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است، كـه متناسـب بـا مطالعـات صـورت       يمتنوع ياربس ياتشامل عمل يزداريآبخ يياجرا هاي برنامه

احـداث   ر،يبداش ياراض يسكوبند يريتي،چون اقدامات مد يموارد. شود-يگرفته در هر منطقه اجرا م

فعـال،   هـاي -يو گـال  يلهامسـ  يـت ، حفاظـت و تثب  ينيزم يرآب ز يسفره ها يمصنوع يهبانكت، تغذ

  .است يزداريبخش آبخ يياجرا ياتاز جمله عمل يلكنترل س ياتو عمل يو نهالكار پاشيبذر

  

  يست؟چ يزداريآبخ ياتهدف از انجام عمل: تسنيم

از منـابع موجـود در هـر حـوزه      يحاستفاده صـح به صورت خالصه  يزداريآبخ ييهدف نها: شهبازي

 يفقط حفاظـت و نگهـدار   يزداريهدف آبخ. آن حوزه دچار مشكل نشود يداريكه پا يبه نحو يزآبخ

  .شده است يتوجه جد يزن برداري -مهم به بحث بهره يندر كنار ا يست،ن

  

  ورد توجه قرار گرفت؟م يزداريآبخ يچگونه است و از چه زمان يراندر ا يزداريآبخ يخچهتار: تسنيم

سـال   يـن شـروع شـد كـه در ا    يشمسـ  1299از سـال   يراندر ا يزداريبه طور مشخص آبخ: شهبازي

به اداره كل جنگلهـا، بنگـاه    يلسازمان، بعدها تبد ينشد و ا يساداره جنگل تأس يبرا ييابتدا يسازمان

 1350در سـال  . شد يعيببه وزارت منابع ط يلتبد يشمس 1346و در سال  يجنگلها، سازمان جنگلبان

و  يادغام و وزارت كشـاورز  يوزارتخانه در وزارت كشاورز ينا يعي،بعد از انحالل وزارت منابع طب

  .يدگرد يلتشك يعيمنابع طب

در كشـور   يـزداري در دهه هفتـاد رونـد آبخ   ي،وزارت جهاد سازندگ يلبا تشك ياز انقالب اسالم بعد

امـور مربـوط بـه حفـظ،      يـه كل يدر وزارت جهاد سازندگ يزداريمعاونت آبخ يلشد و با تشك يتتقو

و  مامـور دا  يـه و كل يـزداري آبخ يالت،جنگل، مرتع و ش يعي،از منابع طب يبردار گسترش و بهره ياء،اح

در . معاونـت قـرار گرفـت    يـن روستاها بر عهده ا يو آبرسان ييروستا يعصنا يي،و عمران روستا يورط
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 يلرا تشـك  يادغـام و وزارت جهادكشـاورز   يو كشـاورز  يندگجهاد سـاز  يها وزارتخانه 1379سال 

را  يجهـاد كشـاورز   يـر ها و مراتع كشـور سـمت معـاون وز    سازمان جنگل يسرئ يبترت ينبد. دادند

از  يـزداري مربوط به آبخ يفوظا 1381 يرت 3در  يادار يعاليمصوبه شورا يط يتدر نها. شد دار دهعه

سـازمان   يـن ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان ا جنگل منفك و به سازمان يوزارت جهاد كشاورز

  .يافت ييرتغ يزداريبه سازمان جنگلها، مراتع و آبخ

  

  است؟ يو ضرورت يتچه اهم يكشور دارا يكنون يتدر وضع يزداريآبخ: تسنيم

 يعـي توجه داشت كه منـابع طب  يزداريو ضرورت آبخ يتنكته مهم در مساله اهم ينبه ا يدبا: شهبازي

بـا   رود،-يو با نشاط بـه شـمار مـ    ياپو ياتيشرط استمرار ح ترين -ياديو بن يننخست يني،هر سرزمدر 

از منـابع و   يحصـح  يو بهـره بـردار   يانتو نقـش آن در حفاظـت، صـ    يـزداري توجه به رسـالت آبخ 

 يـت جمع يندهامروزه با رشد فزا. باشد-يضرورت م يك يزداريآبخ ياتانجام عمل يعيطب هاي ندوختها

بـا بحرانهـا و مشـكالت     يعيطب يستمهاينادرست، اكوس يريتو مد يعياز منابع طب رويه -يتفاده بو اس

و  يـاهي كـاهش پوشـش گ   ي،اراضـ  يـب به تخر توان-يبحرانها م از جمله اين. اند -روبرو شده ياديز

ـ   يفيـت كـاهش ك  ين،فرونشست زم يرزميني،آب ز يآب، افت سطح سفره ها يرينفوذپذ و  يمنـابع آب

  .موارد اشاره كرد يگرگرد و خاك و د يالبها،س يبتعداد و قدرت تخر يشافزا

 يشلغزشها و فرسـا  ينوقوع گسترده زم ياپي،پ هاي -يخشكسال يشافزا يعيمنابع طب يببر تخر افزون

. را به دنبـال داشـته اسـت    يدتول هاي -ينههز يشو افزا يدكاهش تول ي،اراض يزيخاك، كاهش حاصلخ

واقـع   خشـك  -يمـه خشـك و ن  يمهـاي اعظم مساحت كشـور در اقل  ينكهجه به اتوجه داشت با تو يدبا

در سال است كـه   يليمترم 250 يبابلندمدت كشور تقر يكه  متوسط بارندگ يياست و از آنجا -ديدهگر

برابـر   3معـادل   يـر تبخ يـزان حـال م  ينبوده و در عـ  يجهان يسوم متوسط بارندگ يكمقدار برابر  ينا
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ـ    يبارشها بـرا  ينحفظ ا باشد،-يم يامتوسط دن بحـث   ينهمچنـ . دارد يـت اهم يمصـارف مختلـف آب

خـاك در كشـور    يشمتاسفانه طبق مطالعات ساالنه فرسا. كه مطرح است حفاظت خاك است يگريد

تـوان   يم يزداريرو با اقدامات آبخ يناز ا. شود يدالر خسارات م يلياردم 10از  يشسبب وارد شدن ب

 يريتمـد  ياست را به خوب ياتاست و خاك كه بستر ح ياتح يهكه ماآب  يعني يدتول يدو منبع اصل

 ياتو جامع عمل يحدر واقع انجام صح يگرد يربه تعب. مورد اشاره شد يو سبب كاهش و حل بحرانها

 يـز جـامع آنهـم در واحـد حـوزه آبخ     يريتمـد  يكردشدن رو تر اجراي-و به عبارت كامل يزداريآبخ

حفـظ   يبه خصوص آب و خاك را از خطر نـابود  يزحوزه آبخ يك موجود در هاي -يهسرما تواند-يم

 ييدمناسب مورد تا يكردرو يكعنوان  نظران به از صاحب يارياست كه توسط بس رويكردي ينكند و ا

  .قرار گرفته است

توجـه   يو توجـه مقـام معظـم رهبـر     يتبا عنا يردو سال اخ يباعث شده است ط يزضرورت ن همين

مقدار  1398تومان و در سال  يلياردم 700مقدار  1397كه درسال  يد، به نحوشو يزداريبه آبخ يخوب

 يشافـزا  يـن ا. اختصـاص داده شـد   يـزداري بـه آبخ  يتومان از محل صندوق توسعه ملـ  يلياردم 1500

  .در بخش اجرا و نظارت شده است ياديسبب اشتغال افراد ز راتاعتبا

  

 يطرحهـا  يفلت قـرار گرفتـه اسـت، ارزش اقتصـاد    مورد غ يزداريكه در آبخ ياز مباحث يكي: تسنيم

چـه منـافع و    يدارا يبـه لحـاظ اقتصـاد    يزداريآبخ يطرحها ييدبفرما يحلطفا توض. است يزداريآبخ

  است؟ ياييمزا

انجـام شـود،    يو اصول يحدر سطح كشور به صورت صح يزداريچنانچه آبخ يستن يديترد: شهبازي

نشـان   يعلمـ  يكه پژوهشها ياست به طور يمتعدد يتصادارزش و منافع اق يدارا يبه لحاظ اقتصاد

 يدر بخشـها  يـدار خاك شده و اشتغال پا يزيحفظ آب وحاصلخ ينهزم يزداريآبخ ياتداده است عمل
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جوامـع   يتمنديو رضا يمل يدامر باعث رشد تول ينرا به دنبال خواهد داشت كه ا شاورزيصنعت و ك

 باشـد، -يدو راهبرد بازدارندهو برگردانندهم يدارا اري،يزدآبخ يتهايو فعال ياتعمل. خواهد شد يمحل

 هچـرا كـ   شـود،  -يم يدارپا يشتاشتغال و مع يجادساز ا ينهداشته و زم يكه هر دو مورد ارزش اقتصاد

قـدرت   يخـود، دارا  ينظـارت  يكـرد بلكـه در كنـار رو   يسـت، ن يمجموعه صرفاً نظارت يك يزداريآبخ

در بخـش   يـزداري اقـدامات آبخ .  باشـد -يمـ  يزن يجوامع محلمناسب همساز با نظرات  ياربس يياجرا

 يرتـاث  توانـد  يجبران آنهـا مـ   يكالن برا يها ينهاز ورود خسارات و صرف هز يريبازدارنده، با جلوگ

صـورت   يبرآوردها ينداشته باشد، به عنوان مثال طبق آخر يدارپا يشتاشتغال و مع يجاددر ا ييبسزا

هـزار   35در حدود  يكشور را با خسارات 1398سال  يلو اوا 1397ل در اواخر سا يالبگرفته وقوع س

 يجـاد كشـور بـا هـدف ا    يربناييز هاي-در بخش توانست-يمقدار م ينتومان مواجه كرد، كه ا يلياردم

 يانجام شده بـود، شـاهد   يزداريآبخ ياتو چنانچه عمل يردمورد استفاده قرار گ يداشتغال و رونق تول

احداث  يلاز اقدامات مشخص از قب يكسريبا انجام  يزر راهبرد بازگرداننده ند. يمنبود يخسارت ينچن

در منطقـه را   يـد اشتغال و رونق تول يرا برا ينهزم توان-يم يولوژيكيو ب يريتيسازه، انجام اقدامات مد

  .فراهم ساخت

  

رو  يناز ا بوده و ياقتصاد يهتوج يبه طور كامل دارا يزداريآبخ ياتعمل رسد-يپس به نظر م: تسنيم

  .كند يفاا ينقش موثر يدر اقتصاد مقاومت تواند-يم

درصـد از   83كشـور، حـدود    يـز آبخ يحـوزه هـا   يكنـون  يتدر وضع. طور است ينبله هم: شهبازي

 ينسـطح از سـرزم   يـن ا يحصـح  يريتمـد  يجـه مساحت كشور را به خود اختصاص داده است، در نت

ارزش  يجـاد كـالم ا  يـك و در  يملـ  يـد ال و رونـق تول اشـتغ  يجادا يبرا يمناسب ياربس ينهزم تواند-يم

ام هـر مترمكعـب از    -كـه بنـده در رسـاله خـود انجـام داده      يطبق مطالعه ا. باشد ردر كشو ياقتصاد
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بـوده،   1397سال  يرقم برا ينالبته ا. هزار تومان دارد 230در حدود  اي -ينههز يزداريآبخ هاي -سازه

 يدر حال ينباشد، ا يشترب ياكمتر  تواند-يم ياحداث هاي -سازه طيو شرا يتكه مقدار آن با توجه موقع

آب، كنتـرل رسـوب و    يـره كـاركرد ذخ  3فقـط   ياقدامات برا ينحاصل از ا ياست كه ارزش اقتصاد

اسـت، بـه عبـارت     -و چهارصد هـزار تومـان محاسـبه شـده     يليونم يككربن برابر  اكسيد-يد يرهذخ

 يلياردم 14هر هكتار حدود  يحساب ارزش اقتصاد ينر است، با ابراب 6 تر نسبت سود به هزينه -ساده

 يكـامالً بـه صـرفه و اقتصـاد     يزداريموضوع نشان از آن دارد اقدامات آبخ ينخواهد شد؛  و ا ومانت

  .است

  

 يـز فـراوان ن  يارزش اقتصـاد  يكه مـورد اشـاره قـرار گرفـت و دارا     يزداريآبخ يداز فوا يكي: تسنيم

آب  يندر تـأم  توانـد -يمـ  يـزان چگونه و به چـه م  يزداريآبخ. آب است ينتأم استحصال و باشد، -يم

  مدنظر واقع شود؟ يدجد

بعد اول آن است كه انجام . است يتآب حائز اهم ينتأم ياز دو بعد برا يزداريآبخ ياتعمل: شهبازي

و حجـم در   شـود  -يو كنترل رسوب،  مـانع از پـر شـدن سـدها  از رسـوبات مـ       يزداريآبخ ياتعمل

 يـن كـه ا  كننـد  -يرا فراهم م يكم آب يطآب باران و استفاده از آن در شرا يرهذخ يشافزا يدسترس برا

 يـزداري، آبخ ياتبعد دوم عمل. است يارزش اقتصاد يدآب و تول ينو تأم يحفظ، نگهدار يخود نوع

 گيـرد  -يصـورت مـ   يكه غالباً در مناطق كوهستان يزداريآبخ ياتعمل يبا اجرا. است يدآب جد يدتول

 منـاطق كـه غالبـاً در    يآبخواندار ياتسال و با انجام عمل يك يمترمكعب در هكتار در ط 530حدود 

كشـور اضـافه    يآب يتسال به ظرف يك يمترمكعب در هكتار در ط 1000حدود  گيرد-يانجام م يدشت

عب متر مك 500در هر هكتار حدود  يزداريآبخ ياتعمل ياگر به طور متوسط فرض شود ط. شود-يم

متـر مكعـب آب بـه     يليـون م 500هكتـار،   يليونم 1در صورت ضرب آن در  شود،-يآب استحصال م
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داشـت   يـان طور ب ينا توان-يموضوع م يمتجهت درك بهتر و اه. شود-يكشور اضافه م يه آبيسرما

چنـد ده   يا ينـه است چند سد بزرگ احداث كـرد كـه هز   يازن يحجم از منابع آب ينا يرهذخ يكه برا

 يـزداري آبخ يتهـاي مطالعات انجام شده نشـاندهنده آن اسـت فعال   ينهمچن. دربرخواهد داشت يبرابر

بـه لحـاظ    يزانم ينكه ا شود-يمتر مكعب آب در سال م يلياردم 2.1از  يشب يهو تغذ حصالباعث است

 يجـاد البتـه الزمـه ا  . شـود  يجوامـع محلـ   يدارو اشتغال پا يمل يدتول ييباعث رشد و شكوفا ياقتصاد

  .است ينموارد اصالح قوان يو در بعض يستميداشتن نگاه جامع و س يدارغال پااشت

  

 يـا آ يزداري،فوق العاده آبخ يتو ضرورت اصالح آن اشاره شد؛ با توجه با اهم ينبه بحث قوان: تسنيم

  شده است؟ يتوجه جد يرانو مقررات ا ينمقوله در قوان ينبه ا

و  يعـي بـه منـابع طب   يـران، ا ياسالم يجمهور ياد باالدستو اسن يخوشبختانه در قانون اساس: شهبازي

برنامـه ششـم توسـعه     38مـاده  ) خ(به عنوان مثال در بنـد  . شده است يحفظ آب و خاك توجه خوب

و حفاظـت از خـاك و    يـزداري آبخ يـات عمل يهكتـار اجـرا   يليـون م   برنامـه ده  يـان شده تا پا يفتكل

  .يردصورت پذ خوانداريآب

آب  يهـا  سـفره  يبرنامه پنجم توسعه مشخص شده بود جهت جبران تـراز منفـ   140در ماده  همچنين

ـ   ، دوازده%)25(درصد و پنج يستحداقل ب يرزمينيز و  يسـطح  يدرصـد از محـل كنتـرل آبهـا      يمو ن

  .يابدبهبود  يو آبخواندار يزداريآبخ يقدرصد  از طر  يمو ن  دوازده

را  يستز يطو مح يعيحفاظت از منابع طب يرانا ياسالم يجمهور يقانون اساس 50در اصل  همچنين

و آلوده ساختن آب، خاك، هوا را ممنـوع كـرده    يبدانسته و هر گونه تخر يمعرف يهمگان اي -يفهوظ

 داقتصا ي،منابع آب، انرژ يست،ز يطمح هاي-نظام در بخش يكل هاي-ياستدر س ينعالوه بر ا. است

مناسـب از منـابع،    وري -بهـره  يشو افزا يعيمنابع طب از يانتو حفظ و ص يزداريبر لزوم آبخ يمقاومت
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هـا و   خـاك  يـاتي ح يو بـاالبردن غنـا   يـ جـانور   يـاهي گ يكيژنت يرحفاظت منابع آب و خاك و ذخا

  .شده است يداز آن تأك ينهبه يبردار بهره

 وري -بهـره  يشقـانون افـزا   يعـي، و حفاظت از منابع طب يزداريدرباره آبخ يگرخوب د ينجمله قوان از

بـه   1389اسـت كـه در سـال     يمهم ينقانون از جمله قوان ينا. است يعيو منابع طب يبخش كشاورز

تعادل در  يجادو ا يستز -يطمح يكردبا رو يمتعدد يفو تكال يدهرس ياسالم يمجلس شورا يبتصو

 يجـاد مسـئول ا  يدولـت و دسـتگاهها   يبرا ينسرزم يبو كنترل و كاهش تخر يعيطب هاي بوم يستز

و  يفتكـال  يرحركت،مسـ  يبه روشـن  27و  15-14-13-12-11-9-8قانون در مواد  ينا. ستنموده ا

ارتبـاط   27و  14و  12و  11را مشخص نموده و مـواد   يزداريها، مراتع و آبخ تعهدات سازمان جنگل

 يدارپا يريتمد ي،و آب يباد يشكنترل فرسا ينهدر زم يژهو به يزداريآبخ يفمباحث و تكال با يميمستق

شـده   يـب منـاطق تخر  ياءكنندگان و استفاده آن در اح يبنزوالت، اخذ خسارت از تخر يرهتع، ذخمرا

  .دارد

  

  وجود دارد؟ يباره خأل قانون يندر ا ياآ: تسنيم

 يـزداري و آبخ يعـي باره وجود دارد، عدم وجود قانون جامع منـابع طب  ينكه در ا يخأل قانون: شهبازي

 يانيشود، كمك شا ينقانون تدو ينرا شامل بشود و چنانچه ا يعيمنابع طب هاي -است كه همه عرصه

 يعـي و منابع طب يزداريالبته قانون جامع آبخ. داشته باشد يعيدر حفظ و محافظت از منابع طب تواند-يم

 توانسـت -يقـانون كـه مـ    يـن متاسـفانه ا  يداشت ول يانجر ياسالم يدر مجلس شورا يشچند سال پ

  .دفعه در مجلس متوقف شد يكد به را متحول كن يعيعرصه منابع طب

  .يمممنون و سپاسگزار يدقرار داد يمتسن يخبرگزار ياركه در اخت يوقت از
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خبرگزاري ايسـنا   - است يمشكل استان خراسان جنوب ينمهتر ي،آب كم :ياستاندار خراسان جنوب

  26/06/1398مورخ 

  

آب شرب  ينتام: استان خواند و افزود ينمشكل ا ينرا مهمتر يمعضل كم آب يخراسان جنوب استاندار

  .شود يما محسوب م ياساس يها از چالش يكي يروستاها در سطح استان خراسان جنوب يبرا

و  ييانروسـتا  يروز مل يشهما يبرگزار يدر جلسه هماهنگ يانتمدمحمد صادق مع يسنا،گزارش ا به

 يبـرا  يجمهـور  ياسـت و مناطق محـروم ر  ييمعاونت توسعه روستا يماز تصم يضمن قدردان يرعشا

 يروز مل يشكه مقرر شده هما ياستان خراسان جنوب: كشور گفت يها در استان يشهما ينا يبرگزار

آن  يسسـال از تاسـ   15اسـت كـه كمتـر از     يستـازه تاسـ   يتاندر آن برگزار شود اسـ  يرروستا و عشا

كشور قـرار گرفتـه    يتيجمع 28استان پهناور كشور است و در رتبه  ينسوم يخراسان جنوب. گذرد يم

  .را در كشور به خود اختصاص داده است يتراكم انسان ينبا توجه به پهناور بودن استان كمتر يول

شـده بـه    يـاد ز ياربس يدما و خشكسال يشافزا يلطح استان به دلمهاجرت از روستاها در س: افزود وي

بـزرگ درون اسـتان    يبه شهرها ياما به خارج از استان و  ييروستا يتاز جمع يميكه حدود ن يشكل

  .مهاجرت كردند

 41كـه    يـم سـكنه دار  يدارا يروسـتا  1700 يالبته ما در سطح استان خراسـان جنـوب  : كرد يدتاك وي

اسـتان از   ييروستا يتدرصد جمع 11 يانم ينن را به خود اختصاص دادند و از ااستا يتدرصد جمع

 يگـر و با شش اسـتان د  يممرز مشترك با افغانستان را دار ينتر ياستان طوالن ينما در ا. هستند يرعشا

  .يمهست يهكشور همسا

در سطح  يخود با اشاره به معضل خشكسال يها از صحبت يگريدر بخش د يخراسان جنوب استاندار

آب شـرب   ينكه در تـام  ياست به شكل يمشكالت ما چالش كم آب يناز مهمتر يكي: استان گفت ينا
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 يتانگر آب رسان يقروستا را از طر 500ما در سال گذشته . يممواجه هست ياديروستاها با مشكالت ز

  .يمرا داشت يسخت يطيو شرا رديمك

كـرده امـا خوشـبختانه     يجـاد در سطح استان ا ارييبس ينداشتن سند جامع آب، معضالت: ادامه داد وي

 يالگـو  ييـر سـند تغ  يندر ا. يمكن ينتدو يرووزارت ن يرا با همكار يبا كم آب يسند سازگار يمتوانست

در  مردمحضور  ينهمدنظر قرار گرفته تا زم يدر استان خراسان جنوب يا كشت و شروع نهضت گلخانه

  .فراهم شود يقطر ينروستاها از ا

 هـاي  يـانگين در سطح استان ارائه شـده امـا  بـا شـاخص هـا و م      يخوب يارخدمات بس: كرد يدتاك وي

وجود دارد كه در حال حاضر تنها  يقنات در استان خراسان جنوب 6250. يمدار ياديفاصله ز يكشور

 يجنوب نمتاسفانه خراسا. يمها هست قنات يبازساز يازمندحوزه ن يندو هزار قنات فعال هستند لذا در ا

در حـوزه آب   يكمك مـوثر  يزآب وجود دارد لذا ساخت سدها ن يرتبخ ياز سه برابر نرم كشور يشب

  .نكرده است يرسان

 يرغمعل: استان گفت يندر سطح ا يبا اشاره به انجام اقدامات موثر در حوزه پوشش مخابرات معتمديان

 يـادي فاصله ز يپوشش مخابراتدر حوزه  يكشور يانگيناما در حال حاضر با م يستهانجام اقدامات شا

ز مشـكالت  يـ ن يزبالـه گـرد   يـده پد ينو همچنـ  ينينش يهحاش يدهاستان در مورد پد ينما در ا. يمدار

 يدر حـوزه اجتمـاع   يكه در سطح استان نگران كننده هستند و تبعات بـد  يموضوعات. يمدار ياريبس

  .استان به وجود آورده است ينا يبرا

 يبـوم  ييسند توسعه روستا. يمكن يجادهاجرت معكوس در سطح استان را ام يدواريمام: كرد يدتاك وي

 يا گسـترده  هاي يتاستان ظرف ينشده ما در سطح ا ينتدو ياستان خراسان جنوب هاي يتبراساس ظرف

توسـعه   جباتمو ينهزم يندر ا يقيدق يزيبا برنامه ر يدكه با. يمدار... زرشك، عناب و  يددر حوزه تول

  .يمم كناشتغال را فراه
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و  شـود  ياستان كشـور محسـوب مـ    ينچهارم ياستان خراسان جنوب يزدر حوزه معادن ن: ادامه داد وي

كـرد در قالـب    يماستان در روستاها هسـتند كـه تـالش خـواه     يناز معادن ا ياتفاقا بخش قابل توجه

 يـب ترت ينا به ات. يممناسب انجام ده يمال يرا با الگو ييانمعادن به روستا ينا يواگذار يسند ينتدو

  . مردم در روستاها فراهم شود يماندگار يبرا يدجد يشغل يها فرصت
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خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     -يافـت  درصد كـاهش   60به  يورماهكشور در شهر يحجم آب سدها

27/06/1398  

  

بـه  ) 98يورماهتا شـهر  97مهرماه( يجار يماه سال آب ينكشور در آخر يحجم آب سدها -يرناا-تهران

  .است يافتهدرصد كاهش  60

 يليـون م 88و  يليـارد م 29امسـال بـه    يورماهشـهر  19كشـورتا   يآب موجود درمخازن سـد هـا   حجم

 يتا ابتـدا   يرانمنابع آب ا يهالعات پابراساس گزارش دفتر مط يزانم ينكه ا يدرحال يدهمترمكعب رس

  .مترمكعب بوده است يليونم 38و  يلياردم 36مردادماه امسال 

درصـد حجـم    60 يورماهشهر 19مترمكعب است كه تا  يلياردم 50كشور  يكل مخازن سد ها ظرفيت

ود سـدها و كمبـ   يشـتر ب يبه خشك يهرو يمانده و تداوم مصارف ب ياست كه در مخازن سدها باق يآب

  .منجر خواهد شد يمنابع آب

) 98 يورماهشـهر  19تـا  97مهرمـاه (يجـار  يسال آب يكشور از ابتدا يآب به مخازن سدها يورود كل

 يآب سـدها هـم در بـازه زمـان     يخروج يزانمتر مكعب ثبت شده و م يليونم 55و  يلياردم 88بالغ بر 

  .مترمكعب گزارش شده است يليونم 54و  يلياردم 78ذكرشده 

آب  يهـا  برداشـت از سـفره   يدروز افـزون مصـرف آب خطـر تشـد     يـاز حجم آب سـدها و ن  كاهش

راهكـار   ينرا رقـم خواهـد زد و بهتـر    يشـتري ب يها داده كه تداوم آن فرونشست يشرا افزا يرزمينيز

  .در مصرف است يرانهسختگ يريتمد ياجرا

 يليمتـر م 341.3به  يورماهشهر 26كشور تا  يهايبارندگ يزاناست كه م يحجم مخازن سدها درحال اين

  .يدرس
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ـ   ها گيري يممصارف آب به تصم يقعدم ارائه آمار دق خبرگـزاري ايسـنا مـورخ     -زنـد    يلطمـه م

27/06/1398  

  

 يـه را ارا يمتفاوت يمصارف آب آمارها يزانمراجع مختلف درباره م كه ينشاره به ابا ا يرون يروز مشاور

و بـه   كنند يباره ارائه م ينرا در ا يعدد متفاوت ربط يذ يها از مسئوالن و ارگان يكهر : اند، گفت داده

  .زند يلطمه م ها گيري يمعدم تفاهم به تصم ينا رسد ينظر م

بـه   يـرو وزارت ن: اظهـار كـرد   يدرولوژيه يكنفرانس مل ينسوم در يضرغام يمهد يسنا،گزارش ا به

در  يـز ن يهواشناسـ  يسـتگاه ا ياديندارد و تعداد ز يدسترس يسازمان هواشناس يستگاهاز صدها ا يشب

  . ندارد يبه آن دسترس يكه سازمان هواشناس شود يالعبور ثبت م صعب يگستره كشور در جاها

را  يخـوب  يكارهـا  يدرولوژيهستند كه به كمك علم ه يوانانج يزن يتوضع ينبا هم: اضافه كرد وي

  .اند انجام داده

طبـق  : مصر است، گفـت  يو تعادل بخش ياشدن طرح اح ياتيدرباره عمل يرووزارت ن ينكها يانبا ب وي

مقرر شـده   يزن يبازگردانده شود، از طرف ينيزم يرز يها متر مكعب از آب يلياردم 11 يدبرنامه ششم با

 500دار  يبشـ  يو باغـات را در اراضـ   يمدرصد برسان 95به  65را از  يكشاورز ييود كفااست كه خ

ـ  20 يـز امـر ن  يـن ا يكـه بـرا   يمهزار هكتار توسعه دهـ  ـ  يبارگـذار  يليـارد م 30 يال آب  يرو تـر  يشب

  . هم هستند يردو مغا ينو ا شود ياعمال م يدپذيرتجد

ـ   ياز سـال جـار   يمـي بـا گذشـت ن  : كرد يانب يو  و انجمـن   يمنـدار  يمصـوب و رسـم   نيالهنـوز ب

را مطالبه و ثبت و  يرسم يالنب ينراستا كمك كرده و ا يندر ا توانند يها م انجمن يرو سا يدرولوژيه

  . كنند يبررس

 يـر و غ يـد و تعـرق مف  يـر برداشت، مصرف، تبخ يماز مفاه يقدق يفبر ضرورت تعر ياندر پا ضرغامي
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  . كرد يدآب تاك يو حسابدار يدمف

در حـوزه   يازدهمكنفرانس با اشاره به اقدامات دولت  يندر ا يزن يرون يرمعاون سابق وز يداني،م رحيم

در حـوزه   ياقدامات نرم افزار يبر رو يازدهمكشور در دولت  يژهو يطبا توجه به شرا: آب اظهار كرد

  .شد يژهو يمغفول حوزه آب توجه يها آب تمركز و به حوزه

و ابـالغ   يـه و ته يـازدهم در دولـت   يـرو وزارت ن يـه ابالغ يـزي ر رنامـه آب قابـل ب  يـين تع: افزود يو 

 ينـه زم يـن از جمله اقدامات در ا "يرودر وزارت ن يالبس يريتنظام نامه مد"تحت عنوان  يا نامه نظام

  .بود

كشـور، خشـك    يـز آبر يها مستمر در قالب حوضه هاي يانباشت اثرات خشكسال: خاطرنشان كرد وي

 ياچـه تراز و حجم آب در يددر استان خوزستان، كاهش شد يژهمهم كشور به و يها شدن اغلب تاالب

 يها و پروژه يداخل يزآبر يها منابع آب در حوضه يريتو ارتباط آن با مد يزگردهاو موضوع ر يهاروم

  .در شروع به كار با آن رو به رو بود يازدهمبود كه دولت  ييها از اهم چالش يسدساز
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 نـدارد  يبخش به عالج يازيگتوند ن سد :يرنادر گفت و گو با ا يروآب و نشركت منابع  يرعاملمد

  29/06/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -

  

  ندارد يبخش عالج به يازيگتوند ن سد

شركت مهاب قـدس بـه    ينكها يانبا ب يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن يرعاملمد -يرناا -تهران

 يـز سـد  ن  يآب خروج يفيتعنوان مشاور طرح همواره بر سد گتوند نظارت دارد و به طور همزمان ك

اهداف خـود دسـت    يهسد به كل ينا: شود ،گفت يم يريتوسط سازمان آب و برق خوزستان اندازه گ

  .ندارد يبخش به عالج  يازو ن يافته

 يطيمح يستمطالعات ز: گفت يرناا يدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد) جمعه(امروز  »يمراد بهروز«

صـادر شـده     87آن در سال  يستز يطمدرس انجام گرفته و مجوز مح يتسد توسط دانشگاه ترب ينا

 كياز دانشگاه علوم پزشـ  يزن يستز يطمح يبا دستورالعمل ها يياجرا ياتبه منظور تطابق عمل. است

 يسـال از بهـره بـردار    8در حال حاضر با گذشـت  . به عنوان بازرس معتمد استفاده شده است ينقزو

  .وجود دارد يسازه آب ينا يطيمح يستاز عملكرد مطلوب ز يتسد، حكا ينا

آب رها شـده از سـد، نـه تنهـا      يفيتك: داضافه كر يرانا يرويعامل شركت توسعه منابع آب و ن مدير

 يـر اخ يدر سال هـا  ينداشته، حت يمحسوس ييررودخانه قبل از احداث سد تغ يعيطب يطنسبت به شرا

  . است يافته يزبهبود ن

است كه با هدف  يسد ينآخر يا،سد گتوند عل: سد گفت ينمطالعات ا يدر خصوص چگونگ مرادي

 يمو تنظـ  يندر سال و تأم يوات ساعت انرژ يگاگ 250هزار و  چهار يدتول يرانگر،و يها يالبمهار س

ـ  يـه مطالعات اول. رودخانه كارون احداث شده است يدست، بر رو يينپا يآب مطمئن برا از  يشآن پ

توسط  يپس از انقالب اسالم يزو در ادامه ن يرفتصورت پذ يتوسط مشاوران خارج ياسالم قالبان
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  .شد يققتد يو خارج يداخل ينمشاركت مشاور

رگـه   يسازند گچساران حـاو  ينشور و همچن يها به سبب وجود چشمه ها و رودخانه: ادامه داد وي

 يـه منظـور ضـمن تعب   ينبه هم. شركت قرار گرفت ينآب در دستور كار ا يفيتنمك، مطالعات ك يها

 يو پـر كـردن فروچالـه هـا     يرسـ  يپتـو  يمختلف سد، اقدام به اجرا يآب در ترازها يهتخل يمجار

 يـه ال يلسـد، ضـمن تشـك    يريكار سبب شد كه با آبگ ينا. عنبل با دوغاب رس شد گچسارانسازند 

 يـا در كـف   يافتـه انحالل  يشور و نمك ها ياز چشمه و رودخانه ها يآب، نمك ورود يفيك يبند

درصـد حجـم مخـزن را     85مطلـوب كـه    يفيـت ك يهمان حجم مرده مخزن انباشته شده و با آب ها

  .نباشد يزدست ن يينپا يبرا يديند مخلوط نشود و لذا تهدده يم يلتشك

سد، ضمن مهـار   يريسال از آبگ 8با گذشت : افزود يرانا يرويشركت توسعه منابع آب و ن مديرعامل

محصـوالت   يـد تول يشترينو ثبت آمار ب يوات ساعت انرژ يگاگ 500هزار و  16 يرانگر،و يالبسه س

  .يما يدهاهداف سد رس يهمهم است كه به كل يناز ا يحاك يشكر،ن يرنظ يكشاورز

كشور، اقدام بـه   يزيو برنامه ر يريتسازمان مد ياز سو 1393در سال  يزآب دانشگاه تهران ن مؤسسه

مخـزن كـه از    يريتمطالعات مزبور، همـان راهكـار مـد    يجبر اساس نتا. كرد ياطرح گتوند عل يابيارز

  .برتر اعالم شد ينهشده بود، به عنوان گز انجام يبردار بهره يشركت از ابتدا ينا يسو
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  30/06/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - هوا يدر اصفهان مضاف بر آلودگ ينفرونشست زم

  

 ييو مكـان هـا   يمسـكون  يواحـدها  يترك خوردگو  يناز فرونشست زم يموارد يرچند سال اخ در

  مانند فرودگاه در استان اصفهان گزارش شد

ـ   يخشكسـال  يـل دل بـه  يـر است كه در چنـد سـال اخ   يچالش ينزم فرونشست از  رويـه  يو برداشـت ب

 يشـهرها  يشد و امـروز زنـگ خطـر آن بـرا     يجاددر مناطق مختلف كشور ا يرزمينيآب ز يها سفره

  .ه صدا در آمدهمچون اصفهان ب يبزرگ

 يشـتر در ب ينبه گفته مسئوالن و كارشناسان، معضل فرونشست زمـ  يرنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

و بلوچسـتان،   يسـتان كرمـان، س  يـزد، از جملـه اصـفهان،    يدر مناطق مركز يژهكشور به و ياستان ها

  .و سمنان قابل مشاهده و نگران كننده شده است يخراسان جنوب

 يـاس در مق يمتفـاوت  يكه به علت ها يننشست سطح زم ياو  يزشارت است از فروررعب فرونشست

تواند  يكه م ينسطح زم ييناصطالح به حركت قائم رو به پا ينبه طور معمول ا. دهد يم يبزرگ رو

  .شود يهمراه باشد، گفته م يبا بردار اندك افق

نفـت و گـاز و    يرزمينـي، منـابع آب ز از  يهرو يدر كشور، استفاده ب ينعوامل فرونشست زم مهمترين

از حد مجـاز   يشو برداشت ب يردهه اخ يك يخشكسال يدآ يعنوان شده و به نظر م يتوسعه كشاورز

  .كرده است يدرا تشد يدهپد ينا ينيزم يرآب ز ياز سفره ها

بـا   يـر در چند سـال اخ  يزخشك و خشك قرار دارد ن يمهن يمو اقل ياصفهان كه در منطقه مركز استان

در دشـت   يشـتر خطه خود را ب ينفرونشست در ا يدهچالش مواجه شده و به گفته كارشناسان، پد ينا

داده  انداران، دامنه و مناطق شمال كالنشهر اصـفهان نشـ   يگان،گلپا ي،آباد، سجز يبكاشان، حب يار،مه

  .است



187  

متـر و در   ينتسـا  40را حـدود  ) در شهرستان شهرضا(  ياردر دشت مه يناز كارشناسان نشست زم برخي

از قطب  يكيكه  ياردر دشت مه يرزمينيمتر اعالم كردند و سطح آب ز يسانت 15كالنشهر اصفهان حدود 

  .افته استيساله كاهش  15دوره  يكمتر در  70از  يشآمد ب ياستان اصفهان به شمار م يكشاورز يها

 ييو مكـان هـا   ينمسـكو  يواحـدها  يو ترك خوردگ يناز فرونشست زم يموارد يردر چند سال اخ

 ي،بهشت يدشه يالملل ينفرودگاه ب يجنوب يمانند فرودگاه در استان اصفهان گزارش شد از جمله اراض

و  يـدن در بخش چنارود چادگان، شـهر دامنـه شهرسـتان فر    يدرآبادپرمه ح يگلشهر، اردستان، روستا

  .و عاشق آباد در كالنشهر اصفهان يشمال اطقمن

را در دسـتور كـار خـود قـرار داده و      يناصفهان موضوع فرو نشسـت زمـ   كه مسئوالن استان درحالي

ـ  ينـي زم يـر مجاز از منـابع آب ز  يرغ يمانند مقابله با برداشت ها ييراهكارها گرفتـه انـد،    يشرا در پ

  .رسد يدر كالنشهر اصفهان به گوش م ينبودن خطر فرونشست زم يبحران يصدا

كالنشـهر   يتوضـع  ي،وزارت راه، مسكن و شهرسـاز  يقاتمركز تحق ينبخش زلزله و رانش زم مدير

دشـت   405در  ينفرونشست زمـ : اعالم كرد و گفت يرا بحران يناصفهان از نظر خطر فرونشست زم

منـاطق فرونشسـت را    يبنـد  يـت كه قصد اولو يحال در صورت ينعبور كرد با ا يكشور از حد بحران

و شـهر اصـفهان، منـاطق     يناشتهار و ورام يارم جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهريداشته باش

حمل و نقل  يها و سامانه ياتيح هاي يانشر ي،شهر هاي يرساختمعضل بر ز ينا يراز نظر تاث يبحران

  .يرندقرار بگ يژههر چه زودتر مورد توجه و يدهستند كه با

شـمال شـهر    از شـهر و  يدر اسـتان اصـفهان در منـاطق   : افـزود  يرنادر گفت و گو با ا يالله يتب علي

در  يكـه در مجـاورت فرودگـاه و حتـ     يشده به طـور  يلمعضل عمده تبد يكاصفهان فرونشست به 

كـرده و   يـان خـود را نما  ينزمـ  يحاصـل از فرونشسـت رو   يها ورزشگاه نقش جهان شكاف يهحاش

  .است يجد يارخطر بس يكشهر  اين يفرونشست برا
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  است يشدر شمال اصفهان رو به افزا ينفرونشست زم آثار

در نقـاط   يندارند كه آثـار فرونشسـت زمـ    يداز كارشناسان و استادان دانشگاه در اصفهان تاك تعدادي

 يموضـوع را مـ   يـن دهد و ا ياز گذشته نشان م يشتركالنشهر اصفهان خود را ب يژهمختلف استان به و

  .يدد يبهشت يدشه يالملل ينو باند فرودگاه ب يوارهاد يتوان در ترك خوردگ

  

 يدشـت هـا   يشـتر فرونشسـت در ب : دانشگاه اصفهان گفت يشناس ينگروه زم يعلم ياته عضو يك

شهرها مانند دامنـه و   يشده و در استانمان در برخ يلتبد ياز شمال كشور به چالش جد يربه غ يرانا

  .كرده است يجادا ياديز يباز روستاها تخر يتعداد

بـزرگ، تهـران و اصـفهان     يكالنشهرها و شـهرها از نظر : افزود يرنادر گفت و گو با ا ييصفا همايون

 يقرار دارند و مطالعـات مختلـف از جملـه مـاهواره ا     يتر يبحران يتشهرها در وضع يرنسبت به سا

  .دهد يموضوع را نشان م ينا

بـاره   يكدارند به  يآهك يمانند همدان كه سنگ ها يدر مناطق ينآثار فرونشست زم ينكها يانبا ب وي

 يـن ا: شـود، اظهـار داشـت    يمـ  يجـاد به وسعت ده ها متر ا يبزرگ يدهد و چاله ها يخود را نشان م

  .آيد يم يدبه مرور زمان پد ينكند و آثار فرونشست زم يمانند اصفهان صدق نم يموضوع در مناطق

خطـه ماننـد    يـن در شـمال ا  يشتردر كالنشهر اصفهان ب ينآثار فرونشست زم ينكهبا اشاره به ا صفايي

شـد،   يداهو يبهشت يدشه يالملل يندر باند فرودگاه ب ييو به صورت جز يشق اصفهانملك شهر و عا

 يمسـكون  يواحـدها  يـاط ساختمان هـا و ح  يواردر د يمناطق شاهد ترك خوردگ يندر ا: اضافه كرد

آب و  يباعث بـه هـم خـوردن تَـراز آسانسـورها و شكسـتن لولـه هـا         يجتواند به تدر يكه م هستيم

  .فاضالب شود

 يمصـرف آب هـا   يريترا مـد  ينمعضـل فرونشسـت زمـ    يراهكـار بـرا   ينتاد دانشگاه، بهتـر اس اين
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 ي،و خشكسـال  يكاهش نزوالت جـو  يلگذشته به دل يدر سال ها: خواند و خاطرنشان كرد يرزمينيز

  .يافت يشو حفر چاه ها و عمق آنها افزا يرزمينيز ياز آب ها يهرو يب يبرداشت ها

بزرگ دارد و كارشناسان و استادان دانشگاه نسبت بـه   يدر شهرها ينمكه فرونشست ز ياز تبعات يكي

  .مختلف از جمله آب و فاضالب و پل هاست يساتدهند در بخش تاس يآن هشدار م

آب و فاضـالب از   يشركت آب و فاضالب اسـتان اصـفهان، شـبكه هـا     يروابط عموم يرگفته مد به

را بـه   يريجبران ناپـذ  يو حت ينخسارات سنگ است كه ينبر اثر فرونشست زم يرپذ يبآس يساتتاس

  .كند يوارد م يساختار شهر

در عمـق   يساتتاس يرشبكه فاضالب نسبت به سا ينكها يانبا ب يرناطبا در گفت و گو با ا ياكبر بن سيد

بـودن و   يميبا توجه بـه قـد   يداكنداستمرار پ ينهاگر فرونشست زم: قرار دارد، افزود يندر زم يينتريپا

لوله ها و وارد شدن خسـارت بـه آن    يساله شبكه فاضالب كالنشهر اصفهان، امكان شكستگ 50عمر 

  .وجود دارد

مانند اصفهان، تبعات مختلف  يبزرگ يو خسارت شبكه فاضالب در شهرها يشكستگ: كرد يدتاك وي

  .خواهد داشت يو بهداشت ياقتصاد ي،اجتماع

اگر منجر به  ينگفت كه فرونشست زم يرنابه ا يزناستاندارد استان اصفهان  يركلمد يعيشف غالمحسين

 يـدن د يبآسانسـورها و آسـ   يها يلر يتوضع ييرآن شود باعث تغ يوارهاينشست ساختمان ها و د

  .شود يآنها م

  

  كند يم يلتحم ينيسنگ يها ينهبزرگ هز يدر شهرها ينزم فرونشست

در  يدهپد ينا: گفت يرنابه ا ينزم اصفهان درباره فرونشست يسازمان آب منطقه ا يزيبرنامه ر معاون

سـاخت و   يربنـايي، ز يسازه ها يتموقع ياد،ز يتجمع يلمانند تهران و اصفهان به دل يبزرگ يشهرها
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  .خواهد كرد يلبه مردم و دولت تحم ينيسنگ يها ينهسازها و پل ها هز

 ييشـهرها  ينكـه ا هستند امـا  يندر كشورمان دچار فرونشست زم ياريمناطق بس: افزود يميابراه بابك

 يسـازه هـا   يبر رو يدهپد ينا يرتاث يلشوند به دل ياعالم م يبحران يتمانند تهران و اصفهان با وضع

  .آن است يرو تبعات جبران ناپذ يشهر

 يافتـه آباد بـه شـدت كـاهش     يبدر اصفهان، برخوار و حب يرزمينيز يسطح آب ها ينكها يانبا ب وي

خـود را بـه    يندارند، فرونشست زم يكه سنگ كف آهك يند قزومانن يدر مناطق: است، اظهار داشت

 يجيدهد اما در اصـفهان بـه صـورت تـدر     ينشان م يچند ده متر يو حفره ها يصورت فرو چاله ا

  .بودخواهد 

و  يخشكسـال  يـده در مركـز بـا پد   يژهاز مناطق كشورمان به و ياريهنوز بس ينكهبا اشاره به ا ابراهيمي

تـر چـاه هـا     يـق با حفـر و عم  يرزمينيآب ز يه رو هستند، برداشت از سفره هارو ب يكمبود منابع آب

م رونـد  ياسـت كـه اجـازه نـده     يـن حاضر ا يطكار در شرا ينبهتر: كرد يدشود، تاك يهمچنان انجام م

 يتثابت نگه داشته شده و وضـع  ينتا فرونشست زم يابد يشافزا يرزمينيز يبرداشت آب از سفره ها

  .بدتر نشود

  

  بحران اصفهان است يريتدر دستور كار مد ينزم تفرونشس

به  ينفرونشست زم ينكهبر ا يدبا تاك يرنااصفهان در گفت و گو با ا يبحران استاندار يريتمد مديركل

گذشته در قالب  ياز سال ها ييجلسه ها: بخش قرار دارد، اظهار داشت يندر دستور كار ا يطور جد

راه و  ي،مربوطـه ماننـد آب منطقـه ا    يـي اجرا يگاه هـا بـا حضـور مسـئوالن دسـت     يكارگروه تخصص

  .موضوع برگزار شده است ينا يگيريپ يبرا يمسكن و جهاد كشاورز يادبن ي،شهرساز

قرار داشت و به مرور  يسال گذشته در معرض كم آب 20اصفهان از  ينكها يانفروش با ب يشهش منصور
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ـ  يتحت فشار برداشت ها يرزمينيز يزمان سفره ها شهرضـا،   يـار مه: قـرار گرفتنـد، افـزود    يـه رو يب

 يشتركه ب نددامنه، داران و اصفهان از جمله مناطق استان هست يدگل،كاشان، آران و ب يگان،برخوار، گلپا

  .معضل مواجهند ينبا ا

: كـرده اسـت، گفـت    يدرا تشـد  يـده پد يـن ا يزرود ن يندهنبودن آب در زا يجار ينكهبا اشاره به ا وي

ـ  ينحل ا يبرا ياديز يراهكارها  يآب منطقـه ا  ينكـه گرفتـه شـده اسـت از جملـه ا     يشمعضل در پ

مجـاز و نصـب    يـر غ يممنوعه، پر كردن چاه ها ياصفهان موظف به كنترل برداشت آب در دشت ها

  .مجاز شد يدر چاه ها وشمندكنتور ه

ش كشـت  كشت و كـاه  يالگو ييرموظف به تغ يزاصفهان ن يجهاد كشاورز ينكها يانفروش با ب شيشه

موظـف   يـز ن يو نقشه بـردار  يشناس ينزم يسازمان ها: كرد يحآب شد، تصر يبا مصرف باال ياهانگ

شهرسـتان   يدر استان شدند كه تا كنون بـرا  يناطلس فرونشست زم يهو ته يمطالعات يبه انجام كارها

  .كار انجام شده است ينو شهر دامنه ا رخوارب

 يالگوهـا  يموظف به طراح يزساختمان ن يسكن و نظام مهندسم يادبن ي،راه و شهرساز: ادامه داد وي

  .شدند ينو مقاوم در برابر اثر فرونشست زم يمنساخت و ساز ا

ـ  ياز برداشـت هـا   يجبران آثـار ناشـ   ينكهبر ا يداصفهان با تاك يبحران استاندار يريتمد مديركل  يب

 يـي اجرا يم اسـت دسـتگاه هـا   الز: دارد، گفـت  يـاز ن ياريزمان بسـ  يرزمينيآب ز ياز سفره ها يهرو

خـود را   يداشته باشند و گـزارش برنامـه هـا    يزيبرنامه ر ينحل مشكل فرونشست زم يمختلف برا

  .كنند يرسان العاط
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ـ  يناشتهارد و ورام يار،جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهر بـه   يو اصفهان از مناطق بحران

نشريه سبزينه مـورخ   -ي فوق بحران يتدشت كشور در وضع 405؛ هستند ينلحاظ فرونشست زم

31/06/1398  

  

اسـت كـه در    يدادهايياز رو يكي يرزميني،منابع آب ز رويه ياثر استخراج ب در ينسطح زم فرونشست

در كشـور، متأسـفانه    يرزمينـي منابع آب ز رويه يبا توجه به استخراج ب. شود يبه وفور مشاهده م يرانا

 يندر معرض خطر فرونشست زمـ  يا شوند يم يندچار فرونشست زم تري يشب يها روز به روز استان

دشـت  . همدان، گلسـتان و اصـفهان   ي،كرمان، تهران، خراسان رضو يها از جمله استان ؛گيرند يقرار م

است، امـا متأسـفانه در    يرزمينيدشت استان از نظر دارا بودن منابع آب ز ترين يكبودرآهنگ همدان غن

و  يكشـاورز  يازهاين ينبه منظور تأم يرزمينيز يها از حد از آب يشبه علت برداشت ب يرسال اخ 30

مواجه شده  يرزمينيز يها مسأله، به شدت با افت سطح آب ينبر ا يو عدم وجود نظارت كاف يعتصن

  .است

ـ   يسـال  خشـك  يـل دل بـه  يـر است كه در چند سال اخ يچالش ينزم فرونشست از  رويـه  يو برداشـت ب

 يشـهرها  يدر مناطق مختلف كشـور رخ داده و امـروز زنـگ خطـر آن بـرا      يرزمينيآب ز يها سفره

در  ينبه گفته مسئوالن و كارشناسـان، معضـل فرونشسـت زمـ    . چون اصفهان به صدا درآمدهم يبزرگ

و بلوچستان،  يستانكرمان، س يزد،از جمله اصفهان،  يدر مناطق مركز يژهكشور به و ايه استان تر يشب

  .كننده شده است و سمنان قابل مشاهده و نگران يخراسان جنوب

 يـاس در مق يمتفـاوت  يهـا  كه بـه علـت   يننشست سطح زم يا يزشعبارت است از فرورر فرونشست

با  تواند يكه م ينسطح زم ييناصطالح به حركت قائم رو به پا ينطور معمول ا به. دهد يم يبزرگ رو

  .شود يهمراه باشد، گفته م يبردار اندك افق
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گـاز و   نفـت و  يرزمينـي، از منـابع آب ز  رويـه  يدر كشور، استفاده ب ينعوامل فرونشست زم ترين مهم

از حد مجـاز   يشو برداشت ب يردهه اخ يك يسال خشك آيد يعنوان شده و به نظر م يتوسعه كشاورز

  .كرده است يدرا تشد يدهپد ينا يرزمينيآب ز يها از سفره

 ينبا ا يردر چند سال اخ يزو خشك قرار دارد ن خشك يمهن يمو اقل ياصفهان كه در منطقه مركز استان

ـ    ينفرونشست در ا يدهگفته كارشناسان، پدچالش مواجه شده و به  در دشـت   تـر  يشخطـه خـود را ب

داده  نشـان شهر اصفهان  داران، دامنه و مناطق شمال كالن يگان،گلپا ي،آباد، سجز يبكاشان، حب يار،مه

  .است

و در  متر يسانت 40را حدود ) در شهرستان شهرضا( ياردر دشت مه يناز كارشناسان، نشست زم برخي

از  يكـي كـه   ياردر دشت مه يرزمينياعالم كردند و سطح آب ز متر يسانت 15اصفهان حدود شهر  كالن

 يافتهساله كاهش  15دوره  يكمتر در  70از  يشب آمد، ياستان اصفهان به شمار م يكشاورز يها قطب

  .است

 ماننـد  ييها و مكان يمسكون يواحدها يخوردگ و ترك يناز فرونشست زم يموارد يرچند سال اخ در

ـ   يجنـوب  يفرودگاه در استان اصفهان گزارش شد؛ از جمله اراض  ي،بهشـت  يدشـه  المللـي  ينفرودگـاه ب

و  يـدن در بخش چنارود چادگان، شـهر دامنـه شهرسـتان فر    يدرآبادپرمه ح يگلشهر، اردستان، روستا

  .شهر اصفهان و عاشق آباد در كالن يشمال ناطقم

را در دسـتور كـار خـود قـرار داده و      ينشسـت زمـ  كه مسئوالن استان اصفهان موضـوع فرون  درحالي

 يانـد، صـدا   گرفته يشرا در پ يرزمينياز منابع آب ز يرمجازغ يها مانند مقابله با برداشت ييراهكارها

  .رسد يشهر اصفهان به گوش م در كالن ينبودن خطر فرونشست زم يبحران

شـهر   كـالن  يتوضع ي،هرسازوزارت راه، مسكن و ش يقاتمركز تحق ينبخش زلزله و رانش زم مدير

دشـت   405در  ينفرونشست زمـ : اعالم كرد و گفت يرا بحران يناصفهان از نظر خطر فرونشست زم
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منـاطق فرونشسـت را    بنـدي  يتكه قصد اولو يحال در صورت ينعبور كرده، با ا يكشور از حد بحران

و شهر اصفهان، منـاطق   يناشتهارد و ورام يار،جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهر اشيم،داشته ب

حمل و نقل  يها و سامانه ياتيح هاي يانشر ي،شهر هاي يرساختمعضل بر ز ينا يراز نظر تأث يبحران

  .يرندقرار گ يژههر چه زودتر مورد توجه و يدهستند كه با

شـمال شـهر    يـژه و از اسـتان اصـفهان و بـه    يدر منـاطق : افـزود  يرنـا وگو بـا ا  در گفت اللهي يتب علي

 يهدر حاشـ  يكـه در مجـاورت فرودگـاه و حتـ     يطـور  شده، به يلمعضل عمده تبد يكست به فرونش

كـرده و فرونشسـت    يانخود را نما ينزم يحاصل از فرونشست رو يها ورزشگاه نقش جهان شكاف

  .است يجد يارخطر بس يك رشه ينا يبرا

   

  است يشدر شمال اصفهان رو به افزا ينفرونشست زم آثار

در نقـاط   يندارند كه آثـار فرونشسـت زمـ    يداسان و استادان دانشگاه در اصفهان تأكاز كارشن تعدادي

موضـوع را   يـن و ا دهـد  ياز گذشته نشـان مـ   تر يششهر اصفهان خود را ب كالن يژهمختلف استان به و

  .يدد يبهشت يدشه المللي ينو باند فرودگاه ب يوارهاد يدر ترك خوردگ توان يم

ـ : دانشگاه اصفهان گفت شناسي ينگروه زم يعلم يئتعضو ه يك  يهـا  دشـت  تـر  يشفرونشست در ب

شهرها ماننـد دامنـه و    يشده و در استان ما در برخ يلتبد ياز شمال كشور به چالش جد يربه غ يرانا

  .كرده است يجادا ياديز يباز روستاها تخر يتعداد

شـهرها در   يرنسبت به سـا  بزرگ مانند تهران و اصفهان يشهرها و شهرها كالن: افزود ييصفا همايون

  .دهد يموضوع را نشان م ينا يا قرار دارند و مطالعات مختلف از جمله ماهواره تري يبحران يتوضع

باره  يكدارند، به  يآهك يها مانند همدان كه سنگ يدر مناطق ينآثار فرونشست زم كه ينا يانبا ب وي

موضـوع   ينا: اظهار داشت شود، يم يجادر اها مت به وسعت ده يبزرگ يها و چاله دهد يخود را نشان م
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  .آيد يم يدبه مرور زمان پد ينو آثار فرونشست زم كند يمانند اصفهان صدق نم يدر مناطق

خطـه ماننـد    يندر شمال ا تر يششهر اصفهان ب در كالن ينآثار فرونشست زم كه ينبا اشاره به ا صفايي

شـده،   يـدا هو يبهشت يدشه المللي ينفرودگاه بدر باند  يو به صورت جزئ يشهر و عاشق اصفهان ملك

 ونيمسـك  يواحـدها  يـاط هـا و ح  سـاختمان  يـوار در د يخوردگ مناطق شاهد ترك يندر ا: اضافه كرد

آب و فاضالب  يها باعث به هم خوردن تراز آسانسورها و شكستن لوله يجبه تدر تواند يكه م يمهست

  .شود

 يهـا  مصـرف آب  يريترا مـد  ينمعضـل فرونشسـت زمـ   حل  يراهكار برا يناستاد دانشگاه بهتر اين

 ي،سـال  و خشـك  يكاهش نزوالت جو يلگذشته به دل يها در سال: خواند و خاطرنشان كرد يرزمينيز

  .يافت يشها افزا ها و عمق آن و حفر چاه يرزمينيز يها از آب رويه يب يها برداشت

ناسان و استادان دانشگاه نسبت بـه  بزرگ دارد و كارش يدر شهرها ينكه فرونشست زم ياز تبعات يكي

  .هاست مختلف از جمله آب و فاضالب و پل يساتدر بخش تأس دهند، يآن هشدار م

آب و فاضـالب از   يهـا  شركت آب و فاضـالب اسـتان اصـفهان، شـبكه     يروابط عموم يرگفته مد به

ـ  جبـران  يو حت يناست كه خسارات سنگ ينبر اثر فرونشست زم پذير يبآس يساتتأس را بـه   يريذناپ

  .كند يوارد م يساختار شهر

 يندر زمـ  تـري  ييندر عمق پـا  يساتتأس يرشبكه فاضالب نسبت به سا كه ينا يانبا ب طبا ياكبر بن سيد

ساله شـبكه   50و عمر  بودن يميبا توجه به قد يداكند،استمرار پ ينهاگر فرونشست زم: قرار دارد، افزود

  .دارد جودها و ها و وارد شدن خسارت به آن لوله يشهر اصفهان، امكان شكستگ فاضالب كالن

مانند اصفهان، تبعات مختلف  يبزرگ يو خسارت شبكه فاضالب در شهرها يشكستگ: كرد يدتأك وي

  .خواهد داشت يو بهداشت ياقتصاد ي،اجتماع

اگر منجر بـه نشسـت    ينفرونشست زم: گفت يزاستاندارد استان اصفهان ن يركلمد يعيشف غالمحسين
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  .شود يها م آن ديدن يبآسانسورها و آس يلر يتوضع ييرها شود، باعث تغ آن يوارها و د مانساخت

   

  كند يم يلتحم ينيسنگ هاي ينهبزرگ هز يدر شهرها ينزم فرونشست

در  يـده پد يـن ا: گفـت  يناصفهان هم درباره فرونشسـت زمـ   يا سازمان آب منطقه يزير برنامه معاون

سـاخت و   يربنـايي، ز يها سازه يتموقع ياد،ز يتجمع يلصفهان به دلمانند تهران و ا يبزرگ يشهرها

  .خواهد كرد يلبه مردم و دولت تحم ينيسنگ هاي ينهها هز سازها و پل

 ييشـهرها  كه ينهستند، اما ا يندر كشورمان دچار فرونشست زم ياريمناطق بس: افزود يميابراه بابك

 يهـا  سـازه  يرو يـده پد يـن ا يرتـأث  يـل به دل شوند، ياعالم م يبحران يتمانند تهران و اصفهان با وضع

  .آن است يرناپذ و تبعات جبران يشهر

است،  يافتهشدت كاهش  به آباد يبدر اصفهان، برخوار و حب يرزمينيز يها سطح آب كه ينا يانبا ب وي

خود را به صـورت   يندارند، فرونشست زم يكه سنگ كف آهك ينمانند قزو يدر مناطق: اظهار داشت

  .خواهد بود يجياما در اصفهان به صورت تدر دهد، ينشان م يچند ده متر يها و حفره يا وچالهفر

و  يسـال  خشـك  يدهدر مركز با پد يژهاز مناطق كشورمان به و ياريهنوز بس كه ينبا اشاره به ا ابراهيمي

هـا   شـدن چـاه   تـر  يقبا حفر و عم يرزمينيآب ز يها رو هستند، برداشت از سفره روبه يكمبود منابع آب

رونـد   يماسـت كـه اجـازه نـده     يـن حاضـر ا  يطكار در شرا ينبهتر: كرد يدتأك شود، يهمچنان انجام م

 يتثابت نگه داشته شـود و وضـع   ينتا فرونشست زم يابد يشافزا يرزمينيز يها برداشت آب از سفره

  .بدتر نشود

   

  تبحران اصفهان اس يريتدر دستور كار مد ينمعضل فرونشست زم پيگيري

در دستور  يطور جد به ينفرونشست زم كه ينبر ا يداصفهان با تأك يبحران استاندار يريتمد مديركل



197  

بـا   يگذشته در قالب كارگروه تخصصـ  يها از سال ييها جلسه: بخش قرار دارد، اظهار داشت ينكار ا

و جهاد  كنمس يادبن ي،راه و شهرساز ي،ا مربوطه مانند آب منطقه يياجرا يها حضور مسئوالن دستگاه

  .موضوع برگزار شده است ينا يگيريپ يبرا يكشاورز

قرار داشت و به مـرور   يآب سال گذشته در معرض كم 20اصفهان از  كه ينا يانبا ب فروش يشهش منصور

شهرضا، برخـوار،   يارمه: قرار گرفتند، افزود رويه يب يها تحت فشار برداشت يرزمينيز يها زمان سفره

 يـن با ا تر يشكه ب تنددامنه، داران و اصفهان از جمله مناطق استان هس يدگل،آران و بكاشان،  يگان،گلپا

  .معضل مواجهند

: كـرده اسـت، گفـت    يدرا تشـد  يـده پد يـن ا يـز ن رود يندهآب در زا نبودن يجار كه ينبا اشاره به ا وي

 يا طقـه آب من كـه  يـن گرفته شـده اسـت؛ از جملـه ا    يشمعضل در پ ينحل ا يبرا ياديز يراهكارها

و نصـب   يرمجـاز غ يهـا  ممنوعه، پر كـردن چـاه   يها اصفهان موظف به كنترل برداشت آب در دشت

  .مجاز شد يها كنتور هوشمند در چاه

كشت و كـاهش كشـت    يالگو ييرموظف به تغ يزاصفهان ن يجهاد كشاورز كه ينا يانبا ب فروش شيشه

موظـف بـه    يزن يبردار و نقشه شناسي ينمز يها سازمان: كرد يحآب شد، تصر يبا مصرف باال ياهانگ

شهرسـتان   يدر استان شـدند كـه تـاكنون بـرا     يناطلس فرونشست زم يهو ته يمطالعات يانجام كارها

  .كار انجام شده است ينو شهر دامنه ا رخوارب

 يالگوهـا  يموظف به طراح يزساختمان ن يمسكن و نظام مهندس يادبن ي،راه و شهرساز: ادامه داد وي

  .اند شده ينو مقاوم در برابر اثر فرونشست زم يمنساز ا و ساخت

 رويه يب يها از برداشت يجبران آثار ناش كه ينبر ا يداصفهان با تأك يبحران استاندار يريتمد مديركل

 يمختلف بـرا  يياجرا يها الزم است دستگاه: دارد، گفت يازن ياريزمان بس يرزمينيآب ز يها از سفره

  .كنند نتشرخود را م يها داشته باشند و گزارش برنامه يزير برنامه نيحل مشكل فرونشست زم


