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  .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       
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  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد طالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درستي اخبار و ا
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خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  - چه كرد؟ يرانا يها با چاه، چشمه و قنات يزداريآبخ
01/07/1398  

  

بـارش بـه    يدرصـد  60و نفـوذ   يالبدهنده مهار س در كشور نشان يزداريآبخ هاي يستگاهمطالعات ا نتايج

در كـاهش خسـارات    توانـد  -يمـ بـزرگ   يـت مز يناست؛ ا يزداريآبخ يها ها با انجام طرح داخل آبخوان

  .مؤثر باشد ياربس يل،س

 يـزداري اسـت كـه در آبخ   ييهـا  از روش ينزمـ  يـه و تغذ يالبكنترل، پخش س ياتگزارش مشرق، عمل به

صورت  به ينزوالت آسمان ياز آنجاست كه وقت ينزم يهو تغذ يالبپخش س ياتعمل يتاهم. مرسوم است

آبهـا بـه    يـن آبها را نداشـته و ا  ينجذب و نفوذ ا يبرا يت كاففرص ينزم رسد، -يم ينو تند به زم يرگبار

فــراوان  يو مـال  يخسـارات جــان  يــرادو ا يلشــده و باعـث وقــوع سـ   يجـار  ينزمــ يصـورت هـرزآب رو  

  .شوند -يم

 يلـي خ هـا   يرانيا گردد؛  يبرم يشهزار سال پ 3به  يراندر ا ينزم يمصنوع يهو تغذ يالبپخش س تاريخچه

 كردند؛ -يم ها تغذيه -مخروط افكنه يالبيس ياريآب يقرا از طر يرزمينيز يها آب يز،رزودتر از اختراع كا

مشـاهده شـده    يجـان آذربا فـارس، و بلوچستان، خراسـان،   يستانس يها در استان يفناور يناز ا هايي -نمونه

نجـان  ز يزدر منطقه سرچم واقع در حوزه آبخ 1351در سال  يراندر ا يالبپخش س ياتعمل يننخست. است

 يقـاتي طرح تحق يناول ينرود اجرا شد و متعاقب آن در نودهك قزو يدسف يزداريرود، در قالب طرح آبخ

 يوهبـه شـ   يالبپخـش سـ   ياتپس از آن عمل. به اجرا درآمد 1352در آذرماه  يصورت فن به يالبپخش س

و در قالـب   يابـاني ب هاي -فسا، در عرصه يگانكوثر واقع در گرابا يالبپخش س يقاتتحق يستگاهدر ا يعلم

  .به اجرا در آمد يوزارت جهادسازندگ يقاتيتحق ياز طرحها يكي

 يسـتگاه ا 35منـابع آب در   يريتمـد  يبـرا  يـزداري در آبخ ينزم يهو تغذ يالبپخش س ياتاستفاده از عمل 
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  :موارد عبارت است از ينداشته است كه اهم ا يرا در پ يو آثار متعدد و جالب يجنتا يرانا يزداريآبخ

  آب زيرزميني -آبخوان و سفره تغذيه

آبخـوان   يـه در تغذ هـا  -يبررسـ . آب اسـت  هـاي  -آبخوان و سـفره  يهتغذ يالب،مهم طرح پخش س يجنتا از

متر مكعـب در   يليونم 5حدود  يالبپخش س يقآبخوان از طر يهتغذ يزانم دهد -ينشان م يگاندشت گرابا

 مـورد  100از  يششـروع شـده، تـاكنون بـ     1362ل از سـا  يالبمنطقه كه طرح پخش سـ  يندر ا. سال است

پخـش   يهكتـار  2400متر معكب در عرصـه   يليونم 100از  يشمعادل ب يداشته است كه حجم گيري يلس

بـه درجـه    يگـان به داخـل آبخـوان دشـت گرابا    يالبنفوذ س يزانم يشطبق نظر كارشناسان افزا. شده است

كه در  ميدستاورد با اصالحات و توسعه عل ينو ااست  آور يرتح ياست كه عدد يدهدرصد رس 60نفوذ 

  .دست آمده است انجام شده به يستگاها يندر ا يراخ يها سال

در  يـزداري آبخ يسـتگاه ا يـن دشت امامزاده جعفر گچساران اسـت؛ در ا  يالبپخش س ياتعمل يگرد نمونه

متـر   7طح آب حـدود  مترمكعب به آبخوان اضافه شده و سـ  يليونم 4.3 يالب،پروژه پخش س يزمان اجرا

نشـان   يـز بـم ن  يـك بار دشـت آب  يمصـنوع  يـه عملكرد طرح تغذ يابيارز ينعالوه بر ا. است يافته يشافزا

 1378-1375 يهـا  سـال  يط يانهطور متوسط سال به ي،مصنوع يهبه منظور تغذ يالبدر اثر پخش س دهد -يم

  .متر مكعب آب به آبخوان افزوده شده است يليونم 12.6 يزانبه م

- 1375 ينشان از آن است كـه در سـال آبـ    يرجنددشت ب يرزمينيبر منابع آب ز يالبپخش س يرتأث چنينهم

گشـته كـه بـا توجـه بـه       يـره مهـار و ذخ  يالبمترمكعـب سـ   يليونم 3مناسب، حداقل  يبا وجود بازندگ 1376

  .كرده است ذفون يرزمينيدر سفره آب ز يكوتاه يارنفوذ مناسب عرصه، بخش اعظم آن در زمان بس يتقابل

  

  آن يفيتآب و بهبود ك يشور كاهش

. اسـت  يافتهفسا كاهش  يگاندر دشت گرابا يرزمينيآب ز يباعث شده شور يالبپخش س ياتعمل انجام
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افـت سـطح    يننشان داد، كمتر يرزمينيز يها آب يو كم يفيك يتتقو يبرا ي،آبخواندار يقاتتحق يجنتا

 يـن ا. شـود  -يم يدهد برداري -بهره يها چاه يكآن نزد يشترينو ب يالبدر محدوده پخش س يآب و شور

  .دهد -يرا نشان م يگانمنطقه گرابا يرزمينيز يها آب يفيتبر بهبود ك يالبپخش س يرتأث يخوب امر به

از سـال   يو خـانگ  ي،كشـاورز  يها چاه يشور يسهاستان بوشهر، از مقا يدر منطقه محمود احمد همچنين

دشـت مـورد نظـر و     يرزمينـي آب از سفره آب ز يادكه با وجود برداشت ز آيد -يبرم ينچن 1382تا  1374

 يهـا  آب در قسـمت  يفيـت طرح، ك يبرابر قبل از اجرا 4 يزاندست به م يينكشت پا يرسطح ز يشافزا يزن

داشته است كه  يرينقاط بهبود قابل مالحظه و چشمگ يدر برخ يالبدست عرصه پخش س يينو پا يمواز

  .دهد -يرا نشان م يالبطرح پخش س يرااج يرموضوع تأث ينا

 يـزداري آبخ هـاي  -سـال از احـداث سـازه    10پـس از گذشـت    يـز اسـتان هرمزگـان ن   يبند دشت هشت در

دشـت كـه    يمركـز  يهـا  آب در قسـمت  يادگذشت زمان و برداشت ز رغم يعل دهد -ينشان م ها -يبررس

قـرار   يالبپخـش سـ   يرتحـت تـأث   كـه  اي -يهشده است، در ناح يكشاورز يها چاه يشور يشموجب افزا

آب  يفيـت بـر ك  يالبپخـش سـ   يربـر تـأث   يليدل تواند -يم ينكه ا شود -ينم يدهد يمحسوس ييراتدارد، تغ

  .باشد يهناح يرزمينيز

  

  ها -قنوات و چشمه وري  بهره افزايش

سـطح آب   دهـد  -يزنجـان نشـان مـ    يندشـت سـهر   يهـا  بـر بـده قنـات    يالبپخش س يرتأث يقاتتحق نتايج

 يشافـزا  يطـور نسـب   بـه  يـزداري آبخ يالبپخش سـ  يطرحها يكه در حال كاهش بوده، با اجرا زمينييرز

  .است يافته يشبرابر افزا 3 يزانطرح به م نزديك -چشمه يداشته و دب

منطقـه و   يرزمينـي آب ز يشدر افـزا  ييبسـزا  يرتـأث  يالبپخش س هاي يستمس يزبم ن يكدر منطقه آب بار 

شـده در محـدوده طـرح     يـين قنات تع يآبده يزانكه م طوري اند به -دست داشته نييقنوات پا يآبده يزانم
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در  يشـي افزا ونـه گ يچكه قنات خارج از محدوده طرح هـ  يداشته است در حال يشتا دو برابر افزا يك ينب

  .آنها وجود نداشته است يآبده يزانم

اسـت، باعـث شـده     يافتـه  يشافزا قنات يآبده يزانم ينكهعالوه بر ا يزد،در هرات  يالبپخش س ياتعمل 

امر  ينكه ا يابد يشافزا يزداستان  يكشاورز يها از قطب يكيمنطقه به عنوان  يكشت كشاورز يرسطح ز

  .در منطقه مورد مطالعه است ياحداث يستممثبت و سازنده س يرنشان دهنده تأث

 ياجـرا  دهـد  -ينشان مـ  يآن بر كاهش خشكسال يرجنوب مجتمع فوالد مباركه و تاث يالبپخش س بررسي

  .موجود در منطقه شده است يها قنوات و چاه يطرح باعث افزاش آبده

گرمه نشان دهنده آن اسـت كـه    يورا يزقنوات حوزه آبخ يهدر تغذ يالبپخش س يقاتتحق يجنتا ينهمچن 

 1388سـال   در يـه در ثان يتـر ل 35تـا   30 يـزان بـه م  1386در سال  يهدر ثان يترل 25قنات از  يبده خروج يزانم

  .است يتاهم درخوردوره  يندر ا يبا توجه به روند كاهش بارندگ يزانم يناست و ا يافته يشافزا

اسـت   يـن نشـانگر ا  1388تا  1373 يسالها يط يالبپخش س ياتانجام عمل يزفوجرد قم ن يزدر حوزه آبخ 

بـه  ) يالبپخش س ياتبل از عملق( 1373در سال  يهدر ثان يترل 5.8و  5.6از  يبقنوات به ترت يدب يركه مقاد

بهبود داشته  يزآب قنوات ن يفيتك ين،افزون بر ا. است يافته يشافزا 1388در سال  يهدر ثان يترل 8.3و  12.5

  .است

  

  ها چاه يستابيسطح ا افزايش

از سـال   يبـا توجـه بـه كـاهش بارنـدگ      دهـد  -يزنجان نشان م يندشت سهر يالبپخش س ياتعمل بررسي

متـر   10تا  5ها  چاه يستابيصورت گرفته است، سطح ا يالبپخش س ياتكه عم ييها سال ين، در هم1375

 اهدصورت نگرفته بود ش يالبپخش س ياتكه عمل ياست كه در مناطق يدر حال ينداشته است، ا يشافزا

  .يمها بود چاه يمتر 6.5كاهش 
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هـا   چـاه  يستابيباعث شده سطح ادشت  يندر ا يالببا انجام پخش س يزن يگانگرابا يزداريآبخ يستگاها در

  .يايدباال ب يالبمنطقه پخش س يكيمتر در نزد 6حدود 

  

  آخر كالم

 يـن انجام شده نشان دهنـده ا  يالبمختلف پخش س هاي -و عرصه ها يستگاهكه در ا يقاتيتحق يجنتا بنابراين

 يت فراوان جانو وارد خسارا يالباز س ينكهعالوه بر ا يالبپخش س يزداريآبخ ياتمطلب است كه عمل

 يـه بـه تغذ  تـوان  يآثار م ينداشته است كه از جمله ا يزن يفراوان يارو آثار بس يدكند، فوا يريجلوگ يو مال

هـا و   -چشـمه  يدبـ  يشآب چاههـا، و افـزا   يسـتابي باال آمـدن سـطح ا   يرزميني،آب ز يها و سفرها آبخوان

 يـات آب بـا انجـام عمل   يتو كم يفيتود كبهب ينهمچن. اشاره كرد يرزمينيز يآبها قنوات و بهبود كيفيت

رونـد   يشـان و كسب و كار ا يو با رونق كشاورز شتهدا يرا در پ يجوامع محل يتمنديرضا يالب،پخش س

  .داشته باشد يريبه شهرها كاهش چشمگ ييانمهاجرت روستا
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ـ   يدار و آبخـوان  يزداريبا آبخ يلدرصد خسارت س 70 خبرگـزاري   -يابـد   يكـاهش م
  01/07/1398تسنيم مورخ 

  

درصـد  70: كشور گفت يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

  .يابد يمكاهش  يدار و آبخوان يزداريبا آبخ يلاز خسارت س

و  يالبدفتـر كنتـرل سـ    يركلمـد  پـور  ينابوالقاسـم حسـ   يم،تسـن  يخبرگـزار  يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ابرچـالش بـزرگ   : اظهار كرد يكشور در نشست خبر يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار آبخوان

راكز كشور خود را م يدر برخ ييصورت بحرانها موضوع آب است كه اكنون به يندهو كشورمان در آ يادن

  .نشان داده است

 4را دارنـد و تنهـا    يلهمـه منـاطق كشـور مـا امكـان سـ      : گفت يسال جار يابتدا يالبهايبا اشاره به س وي

  .دارد يزيناچ خيزي يلدرصد كشورمان س

 يلسـ : كشـور ادامـه داد   يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

  .قرار داده است يادن خيز يلس يرا در زمره كشورها يرانكه ا آيد يحساب م به يراندر ا ياصل يدهپد

  

  شود يم يصرف بازساز يشگيريپ يجا به يلدرصد اعتبارات س70* 

 يلكه در تمام منـاطق كـه سـ    يدر صورت: گفت يدار و آبخوان يزداريآبخ يتبه اهم يحبا تصر پور حسين

 يشـتري ب يـت و الزم است فعال شد يكمتر م يلخسارت س يزانم شد ياجرا م يو آبخواندار يزداريآمد آبخ

  .انجام شود ينهزم يندر ا

 70: شـد  يـادآور كشور  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

 يشـگيرانه پ اقـدامات  يـا دن ياست كـه همـه جـا    يدر حال ينا شود يم يصرف بازساز يلدرصد اعتبارات س
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  .مقدم هستند

در منـاطق   يلو كنتـرل سـ   يـزداري عنـوان آبخ  سازمان بحـران كشـور بـه    يريتبا مد يطرح: اضافه كرد وي

آنهـا از   يبـا اجـرا   يـدواريم وجـود دارد كـه ام   يـز ن يگريد يدر دستور كار قرار دارد و طرحها يتپرجمع

  .گيريمبهره  يآب و كم يخشكسال يبرا يلس ياياز مزا يمعوض بتوان كاسته شود و به يلخسارات س

بعد از : كشور ابراز كرد يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان يالبدفتر كنترل س مديركل

دولـت   يـژه شد كه بـا اهتمـام و   يشنهادبه دولت پ يلمقابله با س يبرا ياقدام در ارتباط با آمادگ 6 يراخ يلس

مـورد توجـه    داري آبخـوان و  يـزداري آبخ يها پروژه يلرات سخاك و كاهش خسا يشمهار و فرسا يبرا

  .امر توجه دارد ينبه ا يزجمهور ن يسقرار گرفته است كه خود رئ يژهو

و  يدرسـ  يبـردار  ماهه نخسـت امسـال بـه بهـره     در شش يالبپروژه كنترل س 28: خاطرنشان كرد پور حسين

 يـان تـا پا  يـدواريم باشد كه ام ها يآب و كم بيالكنترل س يمردم و كشور برا يازبه ن يتوانست پاسخ كوچك

  .برسد يانبه پا يديجد يزداريآبخ هاي يتسال فعال

هـا   و مردم از سازمان جنگل يندگانو نما يمهست يمنابع مال يازمندن يزداريانجام پروژه آبخ يبرا: گفت وي

  .دارند يزداريآبخ يتقاضا

  

  يابد يكاهش م يردا و آبخوان يزداريبا آبخ يلدرصد از خسارت س70* 

مورد مطالعه قرار گرفته اسـت كـه بـا     يزداريآبخ يكشور برا يهكتار از اراض يليونم 14: افزود پور حسين

  .شود يآغاز م ها ينهزم يندر ا يتمنابع الزم فعال ينتأم

و  يـزداري طـور متوسـط بـا آبخ    بـه  يلدرصد خسـارت سـ   70: خود گفت يها صحبت يانيدر بخش پا وي

  .وجود دارد يلخسارت س يامكان كاهش صددرصد يو در موارد يابد يكاهش م يدار آبخوان
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  01/07/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - در چند نقطه كشور يرزمينيز ياحداث سدها
  

در چنـد نقطـه كشـور ماننـد     : ها و مراتع كشـور گفـت   سازمان جنگل يابانو بامور مراتع  يزداريآبخ معاون

سـاخته شـده كـه مـورد توجـه كشـاورزان        يرزمينـي ز يو هرمزگان سدها يزدكرمانشاه، كرمان،  يس،ورد

  .قرار گرفته است يزن دست يينپا

 يابـان اتـع و ب امـور مر  يـزداري معـاون آبخ  يخسرو شـهباز  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

در كمربنـد خشـك    يرانا: اظهار كرد يكشور امروز در نشست خبر يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل

 گيهسـتند كـه باعـث شـكنند     خشـك  يمـه درصد وسعت كشورمان منـاطق خشـك و ن   61قرار دارد و  يادن

  .مقابله شود زايي يابانو ب يخشكسال يدهو الزم است با پد شود يم ياديز

 يرگـذار تأث يسـطح  يهـا  آب گرد و غبار و روان يشمراتع، افزا ياهيدر پوشش گ يماقل ييراتتغ: ودافز وي

گذشته منجر به مهاجرت افراد  يسالها يخشكسال. است يزكشور ن يجد يها موارد از چالش يناست كه ا

 يگـري د مـاعي امر خود معضـالت اجت  ينشده است كه ا يگردر مناطق د يتمناطق و تمركز جمع ياز برخ

  .همراه داشته است به يزن

كه براسـاس مطالعـات    يمدر كشورمان شاهد هست يرگرد و غبار را در چند سال اخ يدهپد: كرد يحتصر وي

 شـود  يتر مـ  درجه خنك يكدما  يمرا مهار كن ينكل گرد و غبار كره زم يمكه بتوان يشده در صورت انجام

  .دارد ييبسزا يتاهم ينزم يبموضوع در تخر ينكه ا

از الزامات مهـم آن   يكيكه  يردمورد توجه قرار گ يشترب يدبا ها يخشكسال يريتمد: كرد يحتصر شهبازي

  .و آموزش است يفرهنگساز

 يهـا  شـد كـه پـروژه    يـادآور هـا و مراتـع كشـور     سـازمان جنگـل   يابـان امـور مراتـع و ب   يـزداري آبخ معاون

حسـاب   بـه  ياصـل  يهـا  هـا از پـروژه   نگـل در سـازمان ج  يـاهي و محافظت از خاك و پوشش گ زدايي يابانب
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  .هست يزمهم مورد توجه مقامات كشور ن ينو ا آيد يم

درصــد از  15را مهــار كــرد؛  يالبهااز ســ يبخشــ تــوان يمــ يــزداريآبخ يهــا بــا پــروژه: اظهــار داشــت وي

 يـد توسـط سـدها با   يگـر درصـد د  7.5و  يزداريدرصد آن توسط آبخ 7.5كنترل شود كه  يدها با آب روان

  .جام شودان

 يـاي دارنـد و اح  يدار و آبخـوان  يـزداري بـه آبخ  اي يـژه و يـد رهبر معظم انقالب تأك: اظهار داشت شهبازي

  .دانند يم ها يترا جزو اولو يدار و آبخوان يزداريآبخ يها پروژه يپوشش مراتع و اجرا

 يـت بـا عنا : كـرد  يـد أككشور ت يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداريآبخ معاون

 378در  يـزداري آبخ يهـا  پـروژه  ياجـرا  يبـرا  يمـايي اعتبـار بـا ارز ن   يـورو  يليونم 150رهبر معظم انقالب 

  .است يافتههزار هكتار اختصاص  370و  يليونم يكوسعت  شهرستان و به

 يداخلـ  و يگـرد و غبـار خـارج    يهـا  كانون: گرد و غبار در كشور گفت يها در ارتباط با كانون شهبازي

و  يو رضـو  يو بلوچسـتان، خراسـان جنـوب    يسـتان به خوزسـتان، س  توان يم يداخل يها هستند كه از كانون

  .اشاره كرد يالما

 يهـا  هكتـار آن جـزو كـانون    يليـون م 13گـرد و غبـار    يها هكتار از كانون يليونم 32از : اظهار داشت وي

  .آيند يحساب م به يباران

 يـه مراتع تغذ يقسبك كشور از طر يها درصد از دام 67: خود گفت يها مقام مسئول در ادامه صحبت اين

توجـه داشـت كـه ارزش     يـد به مراتع شده است اما با ياديامر منجر به وارد آوردن فشار ز ينكه ا كنند يم

  .دام دارد ياست كه برا يا علوفه يناز تأم يشترمراتع ب

برداشـت شـده اسـت و منجـر بـه       يجـار  مراتـع در سـال   يتـن محصـوالت فرعـ    1504شد كه  يادآور وي

  .هزار تن بوده است 850، 96رقم در سال  ينشده است كه ا يارزآور

كـرد بـا توجـه     يـد كشـور تأك  يـزداري ها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداريآبخ معاون
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 يناست كه ا يافتهصاص و اصالح مراتع اخت ياءجهت اح ياعتبارات مناسب يررهبر معظم انقالب در سال اخ

 50گذشـته متوسـط آن    ياسـت كـه در سـالها    يدر حال ينا يدهتومان رس يلياردم 86به  يرقم در سال جار

  .تومان بوده است يلياردم

  

  در چند نقطه كشور يرزمينيز ياحداث سدها* 

از انـدازه   يشبرداشت ب: در كشور گفت ينفرونشست زم يشافزا يلدرباره دال يدر پاسخ به سؤال شهبازي

 يكه الزم اسـت اقـدامات   شود يم يرزمينيز يها سفره يمنف يالنب يشها و افزا فرونشست ينآب منجر به هم

  .يردامر صورت گ يناز ا يريجلوگ يبرا

بـا   يرزمينـي ز يسدها توان يشده م براساس مطالعات انجام: گفت يرزمينيز يسدها يجاددر ارتباط با ا وي

مراقـب بـود كـه     ينآن توجـه شـود و همچنـ    يـت و ظرف يـزان بـه م  يـد اما باكرد  يجادمشخص ا هاي يتظرف

  .نكنند يدااختالط ب يكديگرو شور با  يرينآب ش يها سفره

 يرزمينـي ز يو هرمزگـان سـدها   يـزد كرمانشاه، كرمان،  يس،در چند نقطه كشور مانند ورد: گفت شهبازي

  .ه استقرار گرفت يزن دست يينساخته شده كه مورد توجه كشاورزان پا

در كشـور افتتـاح    يو آبخوانـدار  يزداريپروژه آبخ 450 يدر سال جار: اظهارات خود گفت ياندر پا وي

  است يمورد آن آبخواندار 280شده كه 
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خبرگزاري تسنيم مـورخ   - كرده است ييرتغ يمياقل ييراتتغ يلشدت و مكان بارش به دل
01/07/1398  

  

 يرو يـد با: كشـور گفـت   يزداريها مراتع و آبخ و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ مديركل

تـا اقـدامات    يـرد صـورت گ  يانجـام و در مطالعـات گذشـته بـازنگر     يديمطالعات جد يماقل ييرموضوع تغ

  .شود يشنهادا پاجر يبرا يديجد

و حفاظـت   يـزداري دفتـر آبخ  يركلمـد  يهوشـنگ جزئـ   يم،تسـن  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

سـازمان در پاسـخ    يندر محل ا يكشور امروز در نشست خبر يزداريها مراتع و آبخ خاك سازمان جنگل

بـا   يكـارگروه مشـترك  : مراتع باالدست سدها اظهـار كـرد   يزداريدرباره لزوم آبخ يمبه سوال خبرنگار تسن

باالدسـت سـدها تبـادل نظـر و      ياراضـ  يـزداري شده است كه در آن در ارتباط بـا آبخ  يلتشك يرووزارت ن

باالدست سدها بـه منـافع خـود     يزدارياز آبخ توانند ياساس دو وزارتخانه م ينبرا شود يم يينها تع شاخص

  يابنددست 

 يـن وارد سـدها شـود و ا   يـادي كه سالها خـاك ز  دشو يخاك باالدست سدها باعث م يشفرسا: افزود وي

  .يمدو شمكل هست يندو وزراتخانه در حال رفع ا يكه با همكار گيرند يم ياديسدها رسوب ز

: كشـور اظهـار داشـت    يـزداري هـا مراتـع و آبخ   و حفاظت خاك سازمان جنگـل  يزداريدفتر آبخ مديركل

  شـود  يكشـور مـ   يمتر مكعب خاك وارد سدها يليونم 250ساالنه حدود  يروبراساس اعالم خود وزارت ن

  .در باالدست سدها است يزداريعدم انجام آبخ يلها به دل خاك ينكه ا

  

  شود يمتر مكعب خاك وارد سدها م يليونم 250ساالنه * 

كـه   ياست و ممكن است رقم خـاك  يرومتر مكعب نظر وزارت ن يليونم 250كه عدد : اظهار داشت جزئي
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 يجـاد مشـكل ا  يـن رفـع ا  يبرا يباشد و وزارتخانه ارتباط خوب يشترب يزن شود يكشور م يساالنه وارد سدها

  .كرده است

الزم در باالدسـت آنهـا هـر     يـزداري ورود خاك باالدست سدها و عدم انجام آبخ يلگزارش به دل بنابراين

  .شود يكشور كاسته م يسدها يتسد كرج از ظرف يكساله معادل 

كـه بـه طـور     ييهـا و مكانهـا   شدت بـارش : كشورمان گفت يماقل ييرو تغ يراخ هاي يلدر ارتباط با س جزئي

  .يمبود يبزرگ هاي يلشاهد س يزدكه در  يكرده است به طور ييرتغ آمد يمعمول در آنها كمتر باران م

  

  كرده است ييرتغ يمياقل ييراتتغ يلشدت و مكان بارش به دل* 

صـورت   يانجام و در مطالعات گذشـته بـازنگر   يديات جدمطالع يماقل ييرموضوع تغ يرو يدبا: افزود وي

  .شود يشنهاداجرا پ يبرا يديتا اقدامات جد يردگ
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 - چـه كـرد؟   يـران ا يهـا  بـا چـاه، چشـمه و قنـات     يـزداري آبخ |» يزداريمعجزه آبخ«
  01/07/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

بـارش بـه    يدرصـد 60و نفـوذ   يالبدهنده مهار سـ  در كشور نشان يزداريآبخ هاي يستگاهمطالعات ا نتايج

 يلدر كاهش خسارات س تواند -يبزرگ م يتمز يناست؛ ا يزداريآبخ يها ها با انجام طرح داخل آبخوان

  .دمؤثر باش ياربس

  

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

 يـت اهم. مرسـوم اسـت   يزدارياست كه در آبخ ييها از روش ينزم يهو تغذ يالبكنترل، پخش س عمليات

و تنـد بـه    يصـورت رگبـار   بـه  ينزوالت آسمان ياز آنجاست كه وقت ينزم يهو تغذ يالبپخش س ياتعمل

 رزآبصـورت هـ   آبهـا بـه   يـن آبها را نداشته و ا ينجذب و نفوذ ا يبرا يفرصت كاف ينزم رسد، -يم ينزم

  .شوند  يفراوان م يو مال يخسارات جان يرادو ا يلشده و باعث وقوع س يجار ينزم يرو

 يلـي خ ها -يرانيا گردد؛ -يبرم يشهزار سال پ 3به  يراندر ا ينزم يمصنوع يهو تغذ يالبپخش س تاريخچه

 كردند؛ -يم ها تغذيه -مخروط افكنه يالبيس ياريآب يقرا از طر يرزمينيز يها آب يز،زودتر از اختراع كار

مشـاهده شـده    يجـان و آذربا فارسو بلوچستان، خراسان،  يستانس يها در استان يفناور يناز ا هايي -نمونه

 يـز اقـع در حـوزه آبخ  در منطقـه سـرچم و   1351در سـال   يـران در ا يالبپخـش سـ   ياتعمل يننخست. است

طـرح   يناولـ  يناجـرا شـد و متعاقـب آن در نودهـك قـزو      يدرودسف يزداريرود، در قالب طرح آبخ زنجان

 يالبپخـش سـ   يـات پس از آن عمل. اجرا درآمد به 1352در آذرماه  يصورت فن به يالبپخش س يقاتيتحق

و  يابـاني ب هـاي  -فسـا، در عرصـه   يگانكوثر واقع در گرابا يالبپخش س يقاتتحق يستگاهدر ا يعلم يوهش به

  .اجرا درآمد به يوزارت جهادسازندگ يقاتيتحق ياز طرحها يكيدر قالب 
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 يسـتگاه ا 35منـابع آب در   يريتمـد  يبـرا  يـزداري در آبخ ينزم يهو تغذ يالبپخش س ياتاستفاده از عمل 

  :وارد عبارت است ازم ينداشته است كه اهم ا يرا در پ يو آثار متعدد و جالب يجنتا يرانا يزداريآبخ

  

  آب زيرزميني آبخوان و سفره تغذيه

آبخـوان   يـه در تغذ هـا  -يبررسـ . آب اسـت  هـاي  -آبخوان و سـفره  يهتغذ يالب،مهم طرح پخش س يجنتا از

مترمكعـب در   يليونم 5حدود  يالبپخش س يقآبخوان از طر يهتغذ يزانم دهد -ينشان م يگاندشت گرابا

 وردمـ  100از  يششـروع شـده، تـاكنون بـ     1362از سـال   يالبپخش سـ  منطقه كه طرح يندر ا. سال است

پخـش   يهكتـار 2400مترمكعـب در عرصـه    يليونم 100از  يشمعادل ب يداشته است كه حجم گيري يلس

بـه درجـه    يگـان به داخـل آبخـوان دشـت گرابا    يالبنفوذ س يزانم يشطبق نظر كارشناسان افزا. شده است

در  كه يدستاورد با اصالحات و توسعه علم يناست و ا آور يرتح ياست كه عدد يدهدرصد رس 60نفوذ 

  .دست آمده است انجام شده به يستگاها يندر ا يراخ يها سال

در  يـزداري آبخ يسـتگاه ا يـن دشت امامزاده جعفر گچساران اسـت؛ در ا  يالبپخش س ياتعمل يگرد نمونه

متـر   7اضافه شده و سـطح آب حـدود    مترمكعب به آبخوان يليونم 4.3 يالب،پروژه پخش س يزمان اجرا

نشـان   يـز بـم ن  يـك بار دشـت آب  يمصـنوع  يـه عملكرد طرح تغذ يابيارز ينعالوه بر ا. است يافته يشافزا

 1375 ـــ  1378 يهـا  سـال  يط يانهطور متوسط سال به ي،مصنوع يهمنظور تغذ به يالببر اثر پخش س دهد -يم

  .زوده شده استمترمكعب آب به آبخوان اف يليونم 12.6 يزانم به

 ينشـان از آن اسـت كـه در سـال آبـ      يرجنـد دشـت ب  يرزمينـي بـر منـابع آب ز   يالبپخش س يرتأث همچنين

گشـته كـه بـا     يـره مهـار و ذخ  يالبمترمكعـب سـ   يليونم 3مناسب، حداقل  يبا وجود بازندگ 1375 ــ 1376

نفـوذ   يرزمينـي فره آب زدر سـ  يكوتاه يارنفوذ مناسب عرصه، بخش اعظم آن در زمان بس يتتوجه به قابل

  .كرده است
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  آن يفيتآب و بهبود ك يشور كاهش

. اسـت  يافتهفسا كاهش  يگاندر دشت گرابا يرزمينيآب ز يباعث شده شور يالبپخش س ياتعمل انجام

افـت سـطح    يننشان داد كمتـر  يرزمينيز يها آب يو كم يفيك يتتقو يبرا ي،آبخواندار يقاتتحق يجنتا

 يـن ا. شـود  -يمـ  يدهد برداري بهره يها چاه يكآن نزد يشترينو ب يالبپخش سدر محدوده  يآب و شور

  .دهد -يرا نشان م يگانمنطقه گرابا يرزمينيز يها آب يفيتبر بهبود ك يالبپخش س يرتأث يخوب امر به

از سـال   يو خـانگ  ي،كشـاورز  يها چاه يشور يسهاستان بوشهر، از مقا يدر منطقه محمود احمد همچنين

 يـز دشت مورد نظر و ن يرزمينيآب از سفره آب ز يادكه با وجود برداشت ز آيد يبرم ينچن 1382تا  1374

 يمواز يها آب در قسمت يفيتطرح، ك يبرابر قبل از اجرا 4 يزانم به دست يينكشت پا يرسطح ز يشافزا

 يـن داشـته اسـت كـه ا    يرينقاط بهبود قابل مالحظه و چشـمگ  يدر برخ يالبعرصه پخش س دست يينو پا

  .دهد يرا نشان م يالبطرح پخش س ياجرا يرموضوع تأث

 ها يبررس يزداريآبخ يها سال از احداث سازه 10پس از گذشت  يزاستان هرمزگان ن يبند دشت هشت در

 يشدشت كه موجب افزا يمركز يها آب در قسمت يادگذشت زمان و برداشت ز رغم يعل دهد ينشان م

رات ييـ قـرار دارد، تغ  يالبپخـش سـ   يركـه تحـت تـأث    اي يـه ناح شده است، در يكشاورز يها چاه يشور

 يـه ناح يرزمينـي آب ز يفيـت بـر ك  يالبپخش سـ  يربر تأث يليدل تواند -يم ينكه ا شود -ينم يدهد يمحسوس

  .باشد

  

  ها  قنوات و چشمه وري  بهره افزايش

سـطح آب   دهـد  -يزنجـان نشـان مـ    يندشـت سـهر   يهـا  بـر بـده قنـات    يالبپخش س يرتأث يقاتتحق نتايج

 يشافـزا  يطـور نسـب   بـه  يـزداري آبخ يالبپخش سـ  يطرحها يكه در حال كاهش بوده، با اجرا يرزمينيز

  .است يافته يشبرابر افزا 3 يزانم طرح به يكدنز -چشمه يداشته و دب
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منطقـه و   يرزمينـي آب ز يشدر افـزا  ييبسـزا  يرتـأث  يالبپخـش سـ   هاي يستمس يزبم ن يكبار منطقه آب در

 يندر محدوده طرح بـ  شده يينقنات تع يآبده يزانكه م طوري اند به  داشته دست يينقنوات پا يآبده يزانم

قنـات خـارج از    يآبـده  يـزان در م يشـي گونـه افزا  يچكـه هـ   يداشته است در حـال  يشتا دو برابر افزا يك

  .محدوده طرح وجود نداشته است

اسـت،   يافتـه  يشقنـات افـزا   يآبـده  انيـز م ينكـه عالوه بر ا يزد،در هرات  يالبپخش س ياتعمل ياجرا با

 يابـد  يشافزا يزداستان  يكشاورز يها از قطب يكيعنوان  منطقه به يكشت كشاورز يرباعث شده سطح ز

  .تدر منطقه مورد مطالعه اس ياحداث يستممثبت و سازنده س يردهنده تأث امر نشان ينكه ا

 ياجـرا  دهـد  -ينشان م يكاهش خشكسالآن بر  يرجنوب مجتمع فوالد مباركه و تأث يالبپخش س بررسي

  .موجود در منطقه شده است يها قنوات و چاه يآبده يشطرح باعث افزا

دهنـده آن اسـت كـه     گرمه نشـان  يورا يزقنوات حوزه آبخ يهدر تغذ يالبپخش س يقاتتحق يجنتا همچنين

 1388در سـال   يـه در ثان ريتـ ل 35تـا   30 يـزان م بـه  1386در سال  يهدر ثان يترل 25قنات از  يبده خروج يزانم

  .است يتاهم رخوردوره د يندر ا يبا توجه به روند كاهش بارندگ يزانم يناست و ا يافته يشافزا

اسـت   يـن نشـانگر ا  1388تـا   1373 يسالها يط يالبپخش س ياتانجام عمل يزفوجرد قم ن يزحوزه آبخ در

بـه  ) يالبپخش سـ  ياتقبل از عمل( 1373سال  در يهدر ثان يترل 5.8و  5.6از  يبترت قنوات به يدب يركه مقاد

بهبود داشته  يزآب قنوات ن يتفيك ين،است، افزون بر ا يافته يشافزا 1388در سال  يهدر ثان يترل 8.3و  12.5

  .است

  

  ها چاه يستابيسطح ا افزايش

از سـال   يبـا توجـه بـه كـاهش بارنـدگ      دهـد  -يزنجان نشان م يندشت سهر يالبپخش س ياتعمل بررسي

 10تـا   5هـا   چـاه  يسـتايي صورت گرفته است، سطح ا يالبپخش س ياتكه عمل ييها سال ين، در هم1375
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صـورت نگرفتـه بـود     يالبپخش س ياتكه عمل ياست كه در مناطق يدر حال ينداشته است، ا يشمتر افزا

  .يمها بود چاه يمتر6.5كاهش  شاهد

هـا   چـاه  يسـتابي دشت باعث شده سـطح ا  ينا در يالبانجام پخش س يزن يگانگرابا يزداريآبخ يستگاها در

  .يايدباال ب يالبمنطقه پخش س يكيمتر در نزد 6حدود 

  

  آخر كالم

 يـن دهنـده ا  انجام شده نشـان  يالبمختلف پخش س هاي -و عرصه ها يستگاهكه در ا يقاتيتحق يجنتا بنابراين

ارد شدن خسارات فـراوان  و و يالباز س ينكهعالوه بر ا يالبپخش س يزداريآبخ ياتمطلب است كه عمل

 تـوان  -يآثار مـ  ينداشته است كه از جمله ا يزن يفراوان يارو آثار بس يدفوا كند، يم يريجلوگ يو مال يجان

ها   چشمه يدب يشآب چاهها، و افزا يستابيباال آمدن سطح ا يرزميني،آب ز يها و سفرها آبخوان يهبه تغذ

 يـات آب با انجام عمل يتو كم يفيتبهبود ك ينهمچن. ه كرداشار يرزمينيز يآبها و قنوات و بهبود كيفيت

رونـد   يشـان وكـار ا  و كسـب  يداشته و با رونق كشاورز يپ دررا  يجوامع محل يتمنديرضا يالب،پخش س

  .داشته باشد يريبه شهرها كاهش چشمگ ييانمهاجرت روستا
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ـ     يجمترمكعب آب از خط انتقال آب خل يليونم 30قرار است ه شـهر  فـارس بـه كرمـان ب
ي سـال  سال خشك 20فرار از  يبرا ها يكرمان يدام شدن ؛  تازهكرمان اختصاص داده شود

  01/07/1398روزنامه سبزينه مورخ  -
  

بـا حفـر    يشـينيان ها مواجه بوده است و پ همواره با كمبود بارش خشك يمهخشك و ن يبا آب و هوا كرمان

نعمـت ارزشـمند اسـتفاده     يـن از ا يـز برانگ ينتحسـ  يريتيكهـن و بـا مـد    يـاري آب يسـتم س يها و طراحـ  قنات

  .كردند  يم

 رويه يو برداشت ب يرمجازغ يها در كنار حفر چاه يو كاهش نزوالت آسمان يسال بروز خشك يم،اقل رتغيي

كـه در   يطـور  كرده است، به يهتخل ياديز ياراستان را تا حد بس يها و منابع آب سفره يرزميني،ز يها از آب

و آب شـرب را   رزيمحصـوالت كشـاو   يـت و كم يفيـت در كـاهش ك  يمنفـ  ياربس يراتتأاث يراخ يها سال

  .يمشاهد بود

در استان ادامه دارد و  يسال است كه خشك يدرحال ينمانده و ا نتيجه يب يزانتقال آب به كرمان ن هاي طرح

 ينتـر  بـزرگ  يسـال  سال خشـك  20از  يشب. فارس به شهر كرمان منتقل شود يجحاال قرار است آب از خل

اسـت، امـا    متـر  ميلـي  125بلندمـدت اسـتان كرمـان    بـارش   يـانگين استان كشـور را در تنگنـا قـرار داده و م   

در  يـز بـارش ن  يـزان م يـن است كـه ا  يدرحال ينتجربه نكرده، ا يزرا ن يآمار ينهاست استان كرمان چن سال

عرصه را بـر مـردم    يدر كرمان در حال يكاهش بارندگ. اندك است ياركشور بس يها با اكثر استان يسهمقا

هـدر   يكرمـان در بخـش كشـاورز    نموجـود در اسـتا   يها از آب يتنگ كرده است كه بخش قابل توجه

 يـر هـر سـال ز   ينكشور در استان كرمان قرار گرفته اسـت و هـزاران هكتـار زمـ     يها سوم باغ يك. رود يم

  .رود يم يكشت انواع محصوالت كشاورز
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  بلعد يآب كرمان را م كشاورزي

 يدرصـد از منـابع آبـ    90اسـت كـه    يسـنت  يوهشـ مزارع به  يناز ا يبخش قابل توجه يارياما آب ياصل نكته

درصـد از آب موجـود در اسـتان در بخـش      95اسـت كـه    يدر حـال  يـن ا. رود ياستان را هر سـال هـدر مـ   

طـرح   رينتـ  مهـم . گيـرد  يشرب و صنعت مورد استفاده قرار م ينهدر زم يو مابق شود ياستفاده م يكشاورز

طرح با وجـود   ينبود كه ا ياريدر چهارمحال و بخت رود هيندزا يها آب در كرمان انتقال از سرشاخه ينتأم

 رود ينـده و كمبـود آب زا  يدهـه مطـرح شـده اسـت، امـا در تعـارض مسـائل اجتمـاع         يكاز  يشب كه ينا

  .مسكوت مانده

   

  انتقال آب به كرمان ادامه دارد يها طرح يو اگر در اجرا اما

موجود در استان شدند و طرح انتقال آب از سـد   يآب دست به دامان منابع آبي ياز ب ييرها يبرا ها كرماني

در  يسـال  خشـك  يـل به دل يزطرح ن ينهمان پروژه معروف صفارود را به اجرا گذاشتند كه ا يا يرتيموريام

  .رو شد روبه ييها جنوب كرمان با مخالفت

بـا   آبـي  يبـ  يـل دل روستا بـه  55در محل اجرا  يقاًقرار بود به كرمان منتقل شود كه دق يصفارود در حال آب

 يتوقـف اجـرا   يـل از دال يكـي  يزدر جنوب كرمان ن آبي ياز ب يو مشكالت ناش شوند يم يرسان تانكر آب

سد گتونـد را   شاورهاست كه م يمشاور پروژه انتقال آب از سد صفارود كس شود يگفته م. طرح است ينا

حفاظت آب در كرمان در  يشورا يلدر كرمان و تشك آبي يرفع مشكل ب يها از مجموع طرح. انجام داده

  .خورد يددر كرمان كل يازدهمدولت  ييابتدا يها سال

از  ينيحسـ  شد، اما بـا رفـتن رزم   يباز آب تصو ينهو استفاده به ييجو صرفه يها مصوبه برا شورا ده ينا در

 يـات لمانـده اسـت كـه عم    يپـروژه بـاق   يـك تر شد و حاال تنهـا   رنگ كم يزطرح ن ينا ياستان كرمان اجرا

  .بزرگ جنوب شرق در حال اجرا است يعصنا يگيريآن با پ يياجرا
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كنـد، توسـط    ينفارس به استان كرمان كه قـرار اسـت آب بخـش صـنعت را تـأم      يجانتقال آب از خل طرح

طـرح بـه اجـرا گذاشـته      يـن حـداقل ا  رود يگهر در حال اجرا است و انتظار م شركت مس، چادرملو و گل

  .شود

   

  كرمان يرزمينيز يراز ذخا ياشت آب منفبرد يلياردم 1/1

اند، همچنان برداشت آب  رو شده انتقال حوضه به حوضه در كرمان با مانع روبه يها اكثر طرح كه يحال در

كـه   شـود  يمترمكعـب آب برداشـت مـ    يلياردم 2/6استان كرمان ادامه دارد و ساالنه  يرزمينياز منابع آب ز

  .است يمترمكعب برداشت منف يلياردم 1/1

و بخـش عمـده آن    شـود  ياسـتفاده مـ   يدر كرمان در بخش كشـاورز  يدرصد آب موجود و استحصال 95

در بخـش شـرب اسـتفاده     يـز درصـد آب در بخـش صـنعت و چهـار درصـد ن      يـك  ينهمچن. رود يهدر م

داده كه به  يرو يبه صنعت در حال ياستان كرمان از كشاورز يگردش اقتصاد يراخ يها در سال. شود يم

  .نمانده است يباق يزتوسعه صنعت ن يبرا يآب يگرد رشناسانته كاگف

خشـك و   يماقلـ  يـك  يكرمـان دارا : گويـد  يوگـو بـا مهـر مـ     استان كرمان در گفت يعيمنابع طب مديركل

بـارش هـم    يزانم يناست كه هم تر يينپا يزن يكشور يانگيناستان از م يندر ا يبارندگ يزانو م خشك يمهن

  .است هاست محقق نشده سال

 يساالنه كرمان بخش قابـل تـوجه   يمترمكعب بارندگ يلياردم 6/18از مجموع : افزايد يم زاده يرجب محمد

مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار      يهـا  در بخش يو مابق شود يم يرتبخ يزدرصد ن 70و  كند يدر خاك نفوذ م

  .گيرد يم

تان تحت پوشش قرار دارد كـه در  درصد مساحت شمال اس 11تاكنون  يزداريآبخ ينهدر زم: كرد يانب وي

 يرزمينـي آب ز يهـا  به سـفره  يزمترمكعب ن يليونم 121شده و  يريتمترمكعب آب مد يليونم 6/4مجموع 
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  .شده است يقتزر

   

  يمدار يازبه اعتبار ن يزداريآبخ يها كامل طرح ياجرا براي

از  يناشــ يهــا وانــابو كنتــرل ر يــزداريآبخ يهــا كامــل طــرح ياجــرا ياعتبــار بــرا ينخواســتار تــأم وي

حـوزه اسـتان كرمـان     ينتـر  كه پـر مصـرف   يدر كشاورز يدبا: كرد ياندر استان كرمان شد و ب ها يبارندگ

  .شود يم يريها جلوگ انجام تا از هدررفت آب ياريدر بحث آب يمعظ ياست، تحول

موجـود   يها از آب يصورت گرفته بخش قابل توجه يها اكنون با وجود تمام تالش هم: گفت زاده رجبي

  .رود يهدر م يسنت ياريو آب يسنت يكشاورز يلبخش به دل يندر ا

 يبه دنبـال راهكـار   يدمسئوالن با: كرد ياندر استان كرمان شد و ب يمنابع موجود آب يريتخواستار مد وي

  .حل مشكل آب در استان كرمان باشند يبرا

رو شده است، اما حاال  آب با مانع روبه ينتأم ينهمسئوالن استان كرمان در زم يكه اكثر راهكارها يحال در

مصرف شـرب بـه شـهر     يمترمكعب برا يليونم 30 يزانقرارداد انتقال آب به م شدن ييكرمان از نها يندهنما

  .دهد يكرمان خبر م

   

  آوريم يفارس به كرمان م يجرا از خل آب

آب اسـت كـه    يدن كمبود شداز مشكالت موجود در استان كرما يكي: گويد يم يميپور ابراه محمدرضا

  .بدتر خواهد شد يتوضع ينا يندهمردم شده و در آ يبانگيردر حال حاضر گر

 يبـرا  يفكـر  يدهمچنان ادامه دارد و با يهواشناس يطبق الگوها يسال و خشك يمياقل ييراتتغ: افزود وي

  .يمآب استان كرمان بكن ينتأم

انتقال آب به استان كرمان بـا چـالش    يها اكثر طرح :افزود ياسالم يمردم كرمان در مجلس شورا نماينده
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مصرف آب در  يددر درجه اول با. ماند يندهدست گذاشت و منتظر آ يدست رو توان ي، اما نم مواجه شده

 يهـا  بلكـه آب  يـرد، گ ارقر ياردر اخت برنامه يآب ب يدنبا يدر بخش كشاورز يژهو شود، به يريتكرمان مد

  .داده نشود ارزش يمحصوالت ب يدتول يآب برا ينجازه استفاده از اشود و ا يريتمد يدموجود با

آب بـه كرمـان    يكه در حال حاضر در حال انجـام اسـت و بـه زود    ييها از طرح يكي: افزود پورابراهيمي

  .آب است كردن يرينفارس و ش يجانتقال آب از خل رسد، يم

مترمكعـب آب از خـط    يليـون م 30قـرار اسـت   صورت گرفته  يها بنده و موافقت يشنهادبا پ: ادامه داد وي

  .فارس به كرمان به شهر كرمان اختصاص داده شود يجانتقال آب خل

 تـر  يشبا فـراغ بـال بـ    توان يطرح مشكل آب كرمان حل خواهد شد و م ينا يدر صورت اجرا: گفت وي

  .كرد يزير استان برنامه يندهآ يبرا

آب در  يـن استفاده از ا يگهر برا مس، چادرملو و گل ياه شركت يلهطرح انتقال آب به وس: كرد يانب وي

 يراز سرچشـمه بـه مسـ    يلومترك 45خط انتقال آب به طول  يك يو شامل اجرا شود يبخش صنعت انجام م

  .شود رفسنجان مي–كرمان

انتقـال آب بـه    يخط انتقال به نام خط انتقال خراسان كه بالاستفاده مانـده اسـت، بـرا    يك: اضافه كرد وي

  .از آن استفاده كرد توان يان وجود دارد كه مكرم

رو و  روبه يديبا مشكالت جد يگربار د يا خورد يم يدطرح عمالً كل ينا ياجرا يدمنتظر ماند و د يدبا حاال

  .شود يمتوقف م يزطرح ن ينا
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ـ   / يدرس يانبه پا يرقرن اخ يمسال ن ينتر پربارش در  يليمتـر م 342 نظيـر  يثبـت ركـورد ب
  02/07/1398رگزاري تسنيم مورخ خب -سال  يك

  

ركـورد   يـك مقـدار   يـن بارش در كشـور ثبـت شـد كـه ا     يليمترم 342.1در مجموع  98 - 97 يسال آب در

  .ساالنه كشورمان است يها بارش يزاندر م نظير يب

  سال كيدر  يليمترم 342 نظير يثبت ركورد ب/ يدرس يانبه پا يرقرن اخ يمسال ن ترين پربارش

 ينتـر  بـارش  از كـم  يكـي  97 - 96 يكه سال آبـ  يدر حال يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يمنـ  يسـال آبـ   ينتـر  پربارش يد،رس يانبه پا يشكه دو روز پ 98 - 97 يبود، سال آب يرقرن اخ يمن يسالها

  .لقب گرفت يرقرن اخ

ركـورد   يـك مقـدار   يـن كشـور ثبـت شـد كـه ا     بارش در يليمترم 342.1در مجموع  98 - 97 يسال آب در

هـا در كشـور    كه آمـار بـارش  ( يرقرن اخ يمساالنه كشورمان است چرا كه در ن يها بارش يزاندر م نظير يب

  .بود يدهرقم نرس ينبه ا يرانساالنه ا يها بارش يزانم گاه يچه) ثبت و ضبط شده است

 يـزان م يـن با بارش نرمـال انتظـار ا   ييها ه در سالاست ك يليمترم 250حدود  يرانساالنه ا يها بارش متوسط

شـود و   يسال ترسال محسـوب مـ   يك يليمترم 342.1گذشته با ثبت  ياما سال آب يمبارش را در كشور دار

نشان  ير،قرن اخ يمن الس ينبا پرآب تر) 97-96 يسال آب( يرقرن اخ يمن يسالها ينتر از خشك يكي يتوال

  .در كشور دارد ينوع بارشو ت يمياقل ييراتتغ يشاز افزا

 يـزان م يدرصـد  100شـاهد رشـد    97 - 96 يبا سال آب يسهدر مقا يليمترم 342.1با ثبت  98 - 97 يآب سال

 50آمـار  (گذشته نسبت به متوسـط درازمـدت    يسال آب يها بارش يزانم ينهمچن يم،كشور بود يها بارش

  .داشت يدرصد 38 يرشد) ساله



    

  
  

26 

  1398 دي - )26(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

كـارون   يهـا  آباد و ونـك در سرشـاخه   ، بهشت3رنگ كوه يها شدن طرح فعال يدر پ
روزنامــه ســبزينه مــورخ  - انتقــال آب كــارون يمتضــرر اصــل ؛ خوزســتان،مطــرح شــد

02/07/1398  
  

انتقـال آب از   يهـا  طـرح  كـه  يـن ا يـان چمران اهـواز بـا ب   يدعلوم آب دانشگاه شه يدانشكده مهندس رئيس

انتقـال آب   يهـا  مردم خوزستان گره خورده است، خواسـتار توقـف طـرح    يكارون با زندگ يها سرشاخه

  .شد

كـارون   يها از سه طرح انتقال آب از سرشاخه ياريبخت خود به استان چهارمحال و يردر سفر اخ يرون وزير

 يـدن شـده، د  يرفعـال غ يامتوقف  محيطي يستز هاي يابينداشتن ارز يلبه دل رفت يگمان م يناز ا يشكه پ

  .كرده است

اسـتان، از   يـن اسـتاندار ا  ي،انـد، عباسـ   گـزارش داده  يـاري اسـتان چهارمحـال و بخت   يهـا  طور كه رسانه آن

: كـارون خبـر داده و گفتـه اسـت     يهـا  آبـاد و ونـك در سرشـاخه    ، بهشت3كوهرنگ  يها شدن طرح فعال

 يرو،ن رتسد كوهرنگ به نام وزا يروگاهن هاي ينكشور و ثبت زم يرويكوهرنگ به آب ن يروگاهن يلتحو

تـر شـدن تونـل آن، جـزو      آباد و كوتـاه  در طرح بهشت يونك و بازنگر يرسان طرح آب يدر اجرا يعتسر

در مقابل مقرر شده است كه در سهم استان چهارمحـال و  . استان بوده است ينبه ا يرون يروز مصوبات سفر

كنند  يافتآب در يصاستان مجوز تخص ينا يكشاورز يها شود و طرح يدنظرتجد رود يندهاز زا ياريبخت

  .يردشتاب گ يزبن بروجن ن يرسان و طرح آب

 يسرئـ . روبه رو شده اسـت  يكارشناسان و فعاالن اجتماع هيژبه و ها يبا واكنش خوزستان ها گيري يمتصم اين

 يهـا  خواسـتار توقـف طـرح    يرنـا وگـو بـا ا   چمران اهواز در گفت يدعلوم آب دانشگاه شه يدانشكده مهندس

  .ها شد آن راياز اج يريجلوگ يكارون و ورود مسئوالن خوزستان برا يها انتقال آب از سرشاخه
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اكنـون عـالوه   : خوزسـتان گفـت   يها سه طرح انتقال آب از سرشاخه نشد ييبا اشاره به اجرا يقمش مهدي

شـده   يـي اجرا يـز آباد و ونـك ن  بهشت يها طرح گذراند، يخود را م يانيكه مراحل پا 3بر طرح كوهرنگ 

  .است

 يتحساسـ : كـرد  يـان انتقـال آب، ب  يهـا  طـرح  ياجـرا  يدرباره توافق مسئوالن اسـتان چهارمحـال بـرا    وي

و  يمسـائل جنبـ   يـل هـا بـه دل   مخالفـت آن  تـر  يشو بـ  يسـت ن يـاد نتقـال آب كـارون ز  چهارمحال نسبت به ا

و  يـدنظرها تجد يبـا برخـ   يلدل ينها در كوهرنگ است و به هم شدن چشمه از جمله خشك محيطي يستز

  .اند ها را كسب كرده آن يترضا يه،دادن سهم

انتقـال آب كـارون،    يهـا  طـرح  شدن ييدر واكنش به اجرا يمسئوالن خوزستان يكار با انتقاد از كم قمشي

 يـد خوزسـتان اسـت و با   شـود،  يرا از انتقـال آب كـارون متحمـل مـ     هـا  يبآس ترين يشكه ب ياستان: افزود

 ياز سـو . اسـت  ياتيـ اسـتان ح  يـن مردم ا يمسأله انتقال آب كارون برا يراالزم را داشته باشد، ز يتحساس

قـرار دارد كـه خوزسـتان از نظـر     ) يـاري محـال و بخت چهار( يخوزسـتان در اسـتان باالدسـت    يمنابع آب يگرد

 طلبد يم ينمشكل كرده و باعث سوءاستفاده شده، بنابرا يجادمسأله ا ينندارد و هم يبه آن دسترس يزيكيف

  .ها واكنش الزم را داشته باشند طرح ينا ايدفاع از منافع مردم، نسبت به اجر يكه مسئوالن خوزستان برا

ــن يــروز: اضــافه كــرد وي ــا بازد يــردر ســفر اخ روي انتقــال آب و  يهــا از طــرح يــدخــود بــه چهارمحــال ب

حـرف مـردم    يبـرا  يتـي نشـان داد كـه اهم   ي،ها بدون توجـه بـه نظـر مسـئوالن خوزسـتان      آن كردن يياجرا

قائـل   شـود،  ياسـتان وارد مـ   يـن كـه از انتقـال آب بـه ا    يريناپذ ها و لطمات جبران خوزستان، مشكالت آن

  .يستن

هـا خوزسـتان بـه نـاحق كنـار گذاشـته شـده و الزم اسـت هـم           طرح ينا ياجرا ياندر جر: كرد يانب قمشي

مسـأله بـه    يـن بـه ا  ياسـالم  يخوزستان در مجلـس شـورا   يندگاندر استان و نما يهفق يول يندهاستاندار، نما

  .به مردم بدهند يشوند و جواب تري يشب يحاتوارد و خواستار توض يصورت جد
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 يها طرح: كرد و گفت يفمردم خوزستان توص يبا زندگ يانتقال آب كارون را باز يها طرح ياجرا وي

اسـتان دارد، بـا سرنوشـت مـردم خوزسـتان       ينا يستيز يطو مح يكه بر منابع آب يريتأث يلانتقال آب به دل

دربـاره   يـري گ يمتصـم  يبـرا  يـر اسـت كـه وز   ينكارشناس مستقل ا يكگره خورده و انتظار من به عنوان 

بـدون اطـالع    يـد شـود و نبا  يـا را جو يخوزسـتان  نفعـان  يكـارون حـداقل نظـر اسـتاندار و ذ     يهـا  هسرشاخ

  .ها صادر شود طرح ينا يمجوز اجرا ها يخوزستان

   

  يردر كو يو كشاورز يعصنا يآب برا انتقال

آب جبـران كمبـود    يبا انتقال آب بـرا : كرد يدچمران اهواز در ادامه تأك يددانشگاه شه يعلم يئته عضو

آب  ينهـا تـأم   طـرح  يـن ا يكه هـدف از اجـرا   دهد يها نشان م طرح ينحجم ا يول يم،ندار يشرب مخالفت

شـرب   راياگر منظـور انتقـال آب بـ    يراو صنعت است، ز يكشاورز يازن ينتأم يو هدف اصل يستشرب ن

به  يازين يگرو د كرد يم يتو كرمان كفا يزداصفهان،  يها سال استان 50 يازن يبرا 3بود، طرح كوهرنگ 

  .نبود يبعد يها طرح

 يهـا بـرا   طـرح  يـن ا يدر حـال : دانست و ادامـه داد  يمخالفت كارشناسان با انتقال آب را منافع مل يلدل وي

 يـه توج وجـه  يچانتقـال، بـه هـ    يباال ينههز يلكه به دل شود يمنتقل م يرو صنعت از كارون به كو يكشاورز

  .كنند يهآن را توج ياجرا نندتوا ياز كارشناسان نم كدام يچندارد و ه

 يدر حـال  يـن ا شود، ياجرا م يراقتصاديو غ ده يانز يكشاورز يها تنها برا طرح ينا يممعتقد: كرد يانب قمشي

 يآبـ  بـرق  هـاي  يروگـاه برق از ن يددر خوزستان از جمله تول يا توسعه يها است كه با انتقال آب كارون، طرح

  .شود يم يدهمجوار تشد هاي تاناست كه در اس ياجتماع يها تنش ينعالوه بر ا شود؛ يم يلدر عمل تعط

 يـت امن توانـد  يهـا مـ   طرح ينا يو اجرا كند يم ينكشور را تأم هاي يهاز سرما ياريخوزستان بس: گفت وي

  .كشور را دچار مشكل كند
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  ادامه انتقال آب كارون يبرا يكارگروه تشكيل 

كـارون،   يهـا  انتقال آب از سرشـاخه  يها طرح ياجرا يبرا يروناستاد دانشگاه با اشاره به عزم وزارت  اين

  .دانست يصور ير،ماه اخ يكرا در » كارون بزرگ يسامانده«كارگروه  يلتشك

شده، اما آنچه در واقع در حـال   يلنجات كارون تشك يكارگروه به ظاهر برا ينا آيد يبه نظر م: افزود وي

كـارون و فـراهم كـردن     ينـابود  يض دارد و در عمـل بـرا  كارگروه تنـاق  يرخ دادن است، با اهداف اسم

  .است يدانتقال آب جد يها طرح يبرا يطشرا

كـه   ياسـالم  يمجلـس شـورا   يندگاننما يو خوزستان و برخ يرودرباره اظهارات مسئوالن وزارت ن قمشي

در  انتقـال آب  يهـا  طـرح : داد يحانتقـال آب اجـرا نشـده، توضـ     ينهدر زم يديطرح جد يچهستند ه يمدع

 يچاسـت و هـ   يبـردار  اجـرا و بهـره   يب،كه شامل مراحـل مطالعـه، تصـو    شوند ياجرا م يمدت زمان طوالن

  .كند يها شانه خال آن يراز ز ياها شود  آن يمنكر اجرا تواند ينم يدولت

مخالفـت خـود را بـا     يدسازمان با يندر اصل ا: انتقاد كرد و گفت يزن يستز يطاز سازمان حفاظت مح وي

كـه   بينـيم  يمـ  يها شود، ول آن يخوزستان را نشانه رفته اعالم كند و مانع اجرا يستز يطكه مح ييها طرح

  .دهد يانجام م خواهد يم يهر كار يو هر كس يستن طور يندر عمل ا

انتقـال آب ارائـه نـداده،     يهـا  از طـرح  يو اطالع درسـت  يحرف جد يچه يرووزارت ن كه ينا يانبا ب قمشي

از شـش مـاه اسـت كـه فعـال شـده و        يشبـ  3طـرح كوهرنـگ    يـم، كـه دار  ييهـا  ارشبر اساس گز: افزود

  .در حال اجرا هستند يزآباد و ونك ن بهشت يها طرح

   

  با تجربه شكست از گذشته يطرح يبر اجرا اصرار

از كارشناسـان   يـادي تعـداد ز : گفـت  يشپـ  يچنـد  يـز چمران ن يددانشگاه شه يعلم يئته ياز اعضا يكي

انـد، لـذا    كـرده  يانانتقال آب ب يها مخالفت خود را با طرح يعلم هاي يدگاهبا ارائه د حوزه آب در كشور
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اسـت و   يـب بـه همـراه دارد، عج   ينـاگوار  يامـدهاي طـرح اشـتباه كـه پ    يـك  ياجـرا  يهمه اصرار برا ينا

  .خصوص پاسخ دهند يندر ا يدمسئوالن با

 يشسـال پـ   60آورد آب رودخانه كارون تا  يزانم دهد ينشان م ها يبررس: ادامه داد يآخوندعل محمد علي

 ياست و حت يافتهمكعب كاهش  يلياردم 14به  يشسال پ 17مترمكعب در سال بوده و از حدود  يلياردم 20

 يـژه خوزستان بـه و  ممرد يبرا يزن ياريكه مشكالت بس يدمترمكعب رس يلياردسال گذشته به حدود هفت م

  .كرد يجادا دست ييندر پا

انـد،   هـزار سـاله عنـوان كـرده     يالـ  500در خوزسـتان را   يلمسـئوالن دوره بازگشـت سـ    يبرخ: گفت وي

گفـت كـه در    يـد ادعـا با  يـن ا يرفتنبا پذ يشبهه دارد، اما حت يمسأله جا ينا يكه در مباحث علم يدرحال

  .باشد سيلهمچون  يرخداد يانتقال آب بر مبنا يها طرح يبلندمدت برا يزير برنامه يدكشور نبا يك

از جمله برابر شدن سـطح كـف رودخانـه بـا      ياريمسائل بس يلبه دل يراخ يلدر س: اظهار داشت ندعليآخو

راهكارهـا ماننـد    يسـر  يـك بـا   يـن از ا يشپـ  يدكه با آب وجود نداشت، حال آن يريتها امكان مد دشت

  .شد يم يطيشرا ينها مانع از بروز چن رودخانه يروبيال

 يانـد، امـا از نظـر علمـ     سـخن گفتـه   ياز شـروع دوره ترسـال   يـرو ن يرزمسئوالن از جمله و يبرخ: افزود وي

خبر دادند و اتفاقـاً   ياز شروع دوره ترسال يشسال پ 12طور كه  كرد، همان بيني يشمسأله را پ ينا توان ينم

  .يمبود يسال شاهد بروز خشك

 500ر سـال اسـت كـه    مترمكعـب د  يليـارد م 6/1حجم سد تونل بهشت آباد : شد يادآوراستاد دانشگاه  اين

سـد عمـالً تمـام آب     يـن ا يـري بـا آبگ . شود يمنتقل م يقابل دسترس است و مابق يرمترمكعب آن غ يليونم

 يد،رس خواهددست ن يينقطره از آب به پا يك يو حت شود يآباد منتقل م كوهرنگ و بهشت يها سرشاخه

  .رخ دهد يلمانند س يعيطب يرغ يطكه شرا مگر آن
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  نشده است يياجرا 3كوهرنگ انتقال آب  طرح

را رد كـرد و   3پـروژه كوهرنـگ    يانـداز  مردم خرمشـهر در مجلـس راه   يندهها، نما گفته ينوجود تمام ا با

 يهـا  اسـتان  ينـدگان ما نما افتاد، ياتفاق م ينصحت ندارد، چون اگر ا 3پروژه كوهرنگ  يانداز راه: گفت

  .ديمكر يو اعتراض م شديم يطرح، خبردار م يمخالف اجرا

انتقـال   يبـرا  3درباره آغاز به كار طرح كوهرنگ  يدرباره انتشار مطالب يدر پاسخ به پرسش يسامر عبداهللا

كشــور مســموم و  يمجــاز يعمــده فضــا: اظهــار كــرد يمجــاز يكــارون در فضــا يهــا آب از سرشــاخه

 وژهپـر  يامربـوط بـه اجـر    يرو تصـاو  شـود  ينمـ  يـه تغذ كـرده  يلاست و توسـط افـراد تحصـ    اعتماد يرقابلغ

  .صحت داشته باشد تواند ينم يزن 3كوهرنگ 

سه استان همجوار كارون مطلع  يندگانشده بود، بدون شك ما نما شروع 3اگر طرح كوهرنگ : افزود وي

اعتراضـات   يـن ا يـز ن بار ينا يم،و همچون دفعات گذشته كه اعتراض خود را به دولت منتقل كرد شديم يم

  .شد يدنبال م

 يبـه فـالت مركـز   ) كـارون و دز (كارون بزرگ  يها طرح انتقال آب از سرشاخه 10ن است تاكنو گفتني

كـل كشـور و    يسـازمان بازرسـ   يست،ز يطسازمان حفاظت مح يناز ا يشپ. در حال اجراست يااجرا شده 

  .اند انتقال آب اعالم كرده يها طرح يمجلس مخالفت خود را با اجرا يها مركز پژوهش

كـارون بـه    يهـا  مترمكعـب از سرشـاخه   يليـون م 250انتقـال   ي، بـرا 3وهرنـگ  طرح انتقـال آب ك  هفتمين

باطـل شـده    93طرح در سال  ينمجوز ا. است يبردار در حال بهره يلاز تكم يشاجرا شده كه پ رود يندهزا

به  يستز يطسازمان مح يسد كوهرنگ از سو يياجرا ياتعمل يفدرخواست منع توق 96بود كه در سال 

از معـاون سـازمان حفاظـت     يستيز يطمح يها انجمن يتشد كه شكا يدم و مجوز آن تمداعال يهقوه قضائ

  .را به دنبال داشت يستز يطمح

مسـكوت   1381كـه از سـال   ) سـولگان -ونـك (كارون به دشـت رفسـنجان    يها انتقال آب سرشاخه پروژه
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را بـه دنبـال داشـته     ياريدات بسافتاده كه انتقا ياندوباره به جر يروبا نامه وزارت ن 1393مانده بود، در سال 

 يـن بود كه ا فتهسفر خود به خوزستان گ يندر آخر يست،ز يطسازمان حفاظت مح يسرئ ي،كالنتر. است

  .رد شده است محيطي يستمشكالت ز يلطرح به دل

 يـان آن م ينامـه اجـرا   طـرح در سـكوت در حـال اجراسـت و تفـاهم      ينمعتقد هستند ا زيست يطمح فعاالن

  .منتشر شده است يراخ يطرح در پارسال، در روزها يو شركت مجر ياريرمحال و بختاستاندار چها

اصـفهان،   يهـا  مترمكعب آب از كارون به استان يليونم 100و  يلياردم يكانتقال  يبرا يزآباد ن بهشت طرح

  .است محيطي يستز يابيفاقد ارز يزطرح ن ينشده است كه ا يزير برنامه يزدكرمان و 
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خبرگزاري همشـهري آناليـن    - متر مكعب بارش در كشور يلياردم 293نه هدر رفت ساال
  02/07/1398مورخ 

  

بـر اسـاس آمـار وزارت    : گفـت  هـا  سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،معاون آبخ: ينآنال همشهري

متـر مكعـب    يلياردم 130تا  120مقدار  ينكه از ا يممتر مكعب بارش ساالنه در كشور دار يلياردم 413 يرون

  .رود يهرزآب هدر م يا يربارش به صورت تبخ يهو بق شود يم يبهره بردار

  
  

  متر مكعب بارش در كشور يلياردم 293رفت ساالنه  هدر

سـازمان   يابـان امـور مراتـع و ب   يـزداري، معاونـت آبخ  يدر نشسـت خبـر   يسـرو شـهباز  خ يسنا،گزارش ا به
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بـر كشـور مـا و     يماقلـ  ييركه موضوع تغ ينها برگزار شد، با اشاره به ا ها كه امروز در سازمان جنگل جنگل

 رخ يطـي مح ييـرات و تغ يانسـان  هـاي  يـت فعال يـل به دو دل يماقل ييرتغ: است، گفت يرگذاركشورها تاث يرسا

  .دهد يم

كـرده اسـت،    يـدا پ يشافـزا  ينكـره زمـ   يدمـا  گراد يدرجه سانت 1.6 ير،سال اخ 40 يكه ط ينا يانبا ب وي

 يسـبب شـده اسـت كـه كشـورها     ... گرد و غبار و  يدهپد يمي،اقل ييراتتغ ي،جهان يشگرما: كرد يحتصر

  .بروند يشپ يدمختلف به سمت تهد

و غبـار سـبب شـده اسـت كـه موضـوع مهـاجرت از منـاطق         و گـرد   يكه خشكسال ينبا اشاره به ا شهبازي

بر اساس مطالعات انجام شده اگر تمام كشورها : گفت يفتد،اتفاق ب يگرآب و خشك به سمت مناطق د كم

  .شود يم رت درجه خنك 1.5 ينكره زم يگرد و غبار در كشور خودشان را كنترل كنند دما يدهبتوانند پد

  .يمكن يزير مقابله با آن برنامه يو برا يمكن يداپ يسازگار يخشكسال يدهپد با يمبتوان يدما با ي،گفته و به

در  ياساسـ  يهـا  از پـروژه  يكـي كه  ينبر ا يدها با تاك سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

 يروبر اساس آمار وزارت ن: است، گفت يو آبخواندار يزداريآبخ يها بحث حفاظت آب و خاك پروژه

متـر   يليـارد م 130تـا   120 ينمقدار بـ  ينكه از ا يممتر مكعب بارش ساالنه در كشور دار يلياردم 413النه سا

  .رود يهرزآب هدر م يا يرصورت تبخ بارش به يهو بق شود يم يبردار مكعب بهره

رل درصـد كنتـ   15سـاالنه   يـد هـا با  انجام شده سـازمان جنگـل   هاي يزير بر اساس برنامه: ادامه داد شهبازي

 يـات بـا عمل  يـد با يگـر درصـد د  7.5و  يـزداري آبخ يـات درصد آن توسط عمل 7.5آب داشته باشد كه  روان

  .محقق شود يدار آبخوان

آب در  سـازي  يـره متـر مكعـب ذخ   530 يـزداري هـر هكتـار آبخ   يكـه بـه ازا   يـن در ادامه با اشاره بـه ا  وي

 يشبـه كنتـرل فرسـا    تـوان  يمـ  يزداريبخآ يگرد ياياز جمله مزا: كرد يحتصر گيرد، يها صورت م آبخوان

 10كنـد و   يريخـاك جلـوگ   يشتـن از فرسـا   9تـا   3 ينبـ  توانـد  يم يزداريآبخ ياتعم. خاك اشاره كرد
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  .آب را كاهش دهد يردرصد از تبخ

 يـزداري آبخ يـاي مزا يگـر برابـر از د  3تـا   1.5 ينها بـ  ها و قنات چشمه »يدب« يشكه افزا ينا يانبا ب شهبازي

هـا قـرار گرفتـه اسـت،      سازمان جنگل ياردر اخت يكه از صندوق توسعه مل يبا اعتبارات: كرد يحاست، تصر

 يـات عمل يـز حوضـه آبخ  649هـزار هكتـار در    850كشـور در   يهـا  درصـد شهرسـتان   79سال گذشـته در  

  .انجام شد يزداريآبخ

 700 يـزداري ات آبخاقـدام  97در سـال  : هـا افـزود   سـازمان جنگـل   يابـان امور مراتـع و ب  يزداري،آبخ معاون

 يـورو  يليـون م 150اعتبار بـه رقـم    ينا 98در سال . انجام شد يتومان و با ارز سه هزار و پانصد تومان يلياردم

  .اند قرار گرفته يداريزآبخ ياتكشور تحت پوشش عمل يها درصد شهرستان 90و در حال حاضر  يدرس

كشور و اقـدامات انجـام شـده در جهـت      يها ياباننشست درباره وسعت ب يناز ا يگريدر بخش د شهبازي

در كشـور  . داده اسـت  يلدرصد از وسعت كشور را مناطق خشك و فراخشك تشك 61: گفت زدايي يابانب

 يـز ن عـراق عربستان و  يه،سور يدر كشورها يخارج يها گرد و غبار، كانون يداخل يها ما عالوه بر كانون

  .وجود دارد

كشـور   يهكتـار از اراضـ   يليونم 13كه  ينا يانها با ب سازمان جنگل بانياامور مراتع و ب يزداري،آبخ معاون

 زدايـي  يابـان ب يها بـرا  از جمله اقدامات سازمان جنگل: كرد يحهستند، تصر يابانيب يبحران يها جزو كانون

. اشـاره كـرد   يمقـاوم بـه خشـك    گونـه  38با  يهكتار از اراض يليونم 2.2در  يكار نهال ياتبه عمل توان يم

انجام شده  يمالچ پاش ياتهكتار عمل 267و در  يبذركار ياتعمل يهكتار از اراض يليونم 4.7در  يننهمچ

  .است

گرد و غبـار   يها كانون يتدر خوزستان و تثب زدايي يابانب يبرا اي يژهامسال دولت اعتبارات و ي،گفته و به

  .در نظر گرفته است يهاروم ياچهدر اطراف در

 48.7 ينكـه ا يـان نشست بـا ب  يناز ا يگرد يها در بخش سازمان جنگل يابانمراتع و بامور  يزداري،آبخ معاون
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گونـه   1200و  يگونـه مرتعـ   7000مراتع  يندارند و در ا يكشور پوشش مرتع يها هكتار از عرصه يليونم

 نيـ كشور هستند كه ا مراتعاز  يهها وابسته به تغد درصد دام 67: شده است، گفت ييشناسا ييدارو ياهانگ

  .كند يمضاعف بر مراتع كشور وارد م يموضوع فشار

بـه   يعـي منـابع طب  يتـن صـادرات محصـوالت فرعـ     15.4خـوب امسـال    يهـا  بـا بـارش  : ادامـه داد  شهبازي

، 96در سـال  . كشـور داشـته اسـت    يبرا يتومان ارزآور يلياردم 1000صورت گرفته كه  يگرد يكشورها

  .يدتن رس 1440به  97رقم در سال  ينكه ا يمداشت يعيمنابع طب يهزار تن صادرات محصوالت فرع 850

دالر ارزش هر  232ها، بر اساس گزارش فائو  سازمان جنگل يابانامور مراتع و ب يزداري،به گفته معاون آبخ

  .هكتار از مرتع است

ومـان  ت يلياردم 200سال گذشته تنها  40 يكه متاسفانه ط ينخود با اشاره به ا يها صحبت ياندر پا شهبازي

بـه مراتـع    يشـتري اعتبـارات ب  يـر اخ يهـا  سال يخوشبختانه ط: كرده بود، اظهار كرد يدابه مراتع اختصاص پ

مراتـع در   ياياح يد تومان برايليارم 86 يزن يو از محل صندوق توسعه مل يافته يصها تخص آن ياياح يبرا

  .نظر گرفته شده است
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 يلويـه كهگ يرزمينيز يها به آب يبخش دلو تعا ياءاح يزمنابع آب و ن يريتمد يدر راستا
 -ي و صـنعت  يكشـاورز  يرمجـاز حلقه چـاه آب غ  285 ؛ پلمبصورت گرفت يراحمدو بو

  03/07/1398روزنامه سبزينه مورخ 
  

هـا از   سو، و افـت روزافـزون تـراز آبخـوان     يكاز  يرزمينياز كشور بر منابع آب ز ياديز يها بخش  تكيه

 كـه  يطـور  داده اسـت، بـه   يشافـزا  يشاز پـ  يشبخـش از منـابع آب را بـ    يـن توجه بـه ا  يتاهم يگرد يسو

رونـد   يرزمينـي، منـابع آب ز  يبخش طرح تعادل يلذ يرسال اخ ينچند يط يرووزارت ن يها تالش رغم يعل

 يدر حـال  يـن كـرده؛ ا  يطـ  يـز را ن يصعود يبلكه روند يافته،نه تنها كاهش ن يرزمينيز يها نزول تراز آب

 يهـا  برنامـه  يمبنـا  يمتمركـز و تكنـوكرات   يكردهـاي طـرح همچنـان رو   ينا ياجرا ياست كه در فاز بعد

 يبر آن است كه بـرا  صصاناعتقاد متخ. دهد يم يلتشك يرورا در وزارت ن يرزمينيز يها آب يبخش تعادل

 يآب و مشـاركت جواحـع محلـ    يبه اصالح ساختار حكمران يدبا يرزمينيز يها آب ييكنترل روند قهقرا

  .از بطن خود مسأله استخراج شود يياجرا يتوجه و راهكارها

درصـد از   10 يـد خروشان با تول يها رودخانه ينمعروف به سرزم يراحمدو بو يلويهتان كهگاست اس گفتني

 يآبـراه، دارا  يلـومتر هـزار ك  11و يلومترك 400و  هزار يكرودخانه به طول  57كشور، داشتن  يها رواناب

را  يـاتي ح يعن مـا يو حفظ ا يريتمد هاي يرساختدر حوزه آب است كه توجه به ز نظيري يب هاي يتظرف

  .كرده است يضرور

در سطح كشور  يبارندگ يانگينمعادل سه برابر م متر يليم 661استان  ينساالنه در ا يبارندگ يزانم ميانگين

اعالم شده، حجـم آب   يراحمدو بو يلويهامور آب منطقه كهگ ياز سو يكه به تازگ يبراساس آمار. است

  .ران استيدرصد كل آب ا 5/8دل هزار مترمكعب معا 513و  يليوناستان هشت م يدپذيرتجد

متـر   259و يليـون م 10در طـول سـال را    يراحمـد و بو يلويـه كهگ يكارشناسان امور آب حجم نزوالت جو
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مسـاحت در   يلـومتر هـزار ك  16از  يشدرصد از خاك كشور، بـ  يكاستان با  ينا. كنند يمكعب برآورد م

  .مكعب داردمتر يليونم 589 يتاكنون دو سد با ظرف هم يرانا يجنوب غرب

هـا،   سـواحل رودخانـه   يسـامانده  ي،كشـت محصـوالت كشـاورز    يالگـو  ييرتغ يا آب منطقه كارشناسان

تحقـق   يراهكارهـا  ينتر آب را از مهم يريتمد يها طرح يو اجرا يرزمينيز يها استفاده از آب يريتمد

  .دانند يآب م ياتيحفظ منابع ح

حفـظ   يبـرا  يمختلفـ  يهـا  برنامـه : گفـت  يرنـا بـه ا  ديراحمو بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

 85 كـه  يـن در دست انجام است، اما بـا توجـه بـه ا    يگرد يآب در استان اجرا شده و برخ يخداداد ينهگنج

و سـه درصـد در بخـش     يدرصـد در بخـش خـانگ    12 ي،استان در حوزه كشـاورز  يدرصد از آب مصرف

  .است يگانهمت هم يازمندن ياز منابع آب يانتاست، ص صنايع

 يليـارد از سـه هـزار م   يشبـ  يطرح با اعتبـار  250تاكنون  يانقالب اسالم ياز ابتدا: مهر افزود يداوود علي

  .انجام شده است يراحمدو بو يلويهمنابع آب در كهگ يريتمد يبرا يالر

. اجـرا نشـده بـود    يراحمـد و بو يلويـه در كهگ يطـرح آبـ   يچهـ  يتا قبل از انقالب اسـالم : اظهار داشت وي

  .كوثر و شاه قاسم است يها ها سد طرح ينا ينتر مهم: كرد يانمهر ب يداوود

هـزار نفـر از    500و  يليـون از دو م يشاسـت و بـ   يبردار ها در حال بهره طرح ينا ينكا هم: عنوان كرد وي

  .مند هستند ها بهره طرح ينبركات ا

هـا صـدور مجـوز     طـرح  ينافه بر ااض: كرد يحتصر يراحمدو بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

سه هزار و  يبردار فقره و صدور مجوز حفر و بهره 841دو هزار و  يزانبه م يسطح يها از آب يبردار بهره

صـنعت و   ي،نيدآشـام  هـاي  ينـه از خـدمات ارزنـده بخـش آب در زم    يرزمينـي ز يها حلقه چاه از آب 328

  .بوده است يكشاورز

 يمصـنوع  يـه مگاوات، هفـت طـرح تغذ   8/16 ياسم يتبا ظرف يآب برق گاهيروپنج ن: مهر ادامه داد داوودي
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هزار  16از  يشب يتبا ظرف يو زهكش ياريشبكه آب 9مترمكعب و  يليونم 17ساالنه حدود  يهتغذ يتبا ظرف

  .احداث شده در حوزه آب استان است هاي يرساختز يگرهكتار از د

   

  يلومترك 35به طول  زيخ استان در نقاط حادثه يها رودخانه ساماندهي

اسـتان در نقـاط    يهـا  رودخانـه  يسـامانده : افـزود  يراحمـد و بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

هكتـار از   90 ياستان و آزادسـاز  يها از رودخانه يلومترك 735 يمحر يينتع يلومتر،ك 35به طول  يزخ حادثه

  .شده در استان استاقدامات انجام  يگراستان از د يها و بستر رودخانه يمحر

 يهـا  در سرشـاخه  يلاز مطالعـه جـامع سـ    ينهمچنـ  يراحمدو بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

استان در زمان  پذير يبنقاط آس ييطرح با هدف شناسا ينا: بشار، مارون و زهره در استان خبر داد و افزود

  .اجرا شده است يلس

حـوزه   يهـا  طـرح  ياجـرا  ياعتبار بـرا  يالر يليونم 400و  يلياردم 583و  هزار يك يزامسال ن: كرد يانب وي

  .ابالغ شده است يو استان يمل يها آب استان از محل بودجه

و  ياز محـل اعتبـارات اسـتان    يالر يليونم 800و  يلياردم 229 يزان،م يناز ا: مهر اظهار داشت يداوود علي

در سـال   يراحمـد و بو يلويـه تمـام حـوزه آب كهگ   يمـه ن يهـا  طرح يلتكم يبرا ياز محل اعتبارات مل يهبق

  .شده است بيني يشپ يجار

   

  در حوزه آب در دست اجراست ياستان-يطرح مل 8و  يپروژه استان 40

و هشت طرح  يپروژه استان 40اكنون  هم: كرد يانب يراحمدو بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .حوزه در دست اجراست يندر ا ياستان- يمل

بـا دسـتور    يـر اخ يها استان در سال يندر ا يو صنعت يكشاورز يرمجازحلقه چاه آب غ 285: كرد يانب يو
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  .پلمب شده است ييمقام قضا

سه هزار و  يراحمدو بو يلويهشده در كهگ يبردار بهره يها مجموع كل چاه: مهراظهار داشت يداوود علي

  .هاست چاه يناستان از ا يندر ا يدنيآب آشام يناز تأم يا حلقه است كه بخش عمده 817

دو  يبـردار  پروانـه بهـره   يدارا يها و پنج مورد و تعداد چاه هزار يكفاقد پروانه  يها تعداد چاه: افزود وي

  .است يراحمدو بو يلويهمورد در كهگ 527هزار و 

 يهـا  اهاز چـ  يشركت از مدار خارج كردن سـاالنه تعـداد   ينا هاي ياستاز س يكي: كرد يانمهر ب داوودي

  .استان است يرزمينيآب ز يها حفاظت از سفره يبرا يرمجازآب غ

 يمقابلـه بـا خطـرات احتمـال     يبـرا  يبخشـ  و تعـادل  يـاء اح ينـه هـا در زم  طـرح  ينا: مهر عنوان كرد داوودي

  .ها در مناطق مختلف استان در حال اجراست و دشت يرزمينيز يها سفره يتتقو ينو همچن يسال خشك

 يشبـ ) يبخش و تعادل ياءاح(در دست اقدام  يها طرح يانجام شده و اجرا يبرآوردها بر اساس: گفت وي

  .و صنعت قابل مهار است يكشاورز يدني،مختلف آشام يها مترمكعب آب در بخش يليونم 600از 

 ينتـأم  يطـرح مطالعـات   90حـدود  : در ادامه گفـت  يراحمدو بو يلويهكهگ يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .مختلف هم در دست اجراست ياه آب در حوزه

   

  آب يريتمد يها در راستا چاه يبردار بهره يها پروانه يلو تعد اصالح

 يليـون م 11: گفـت  يزن يراحمدو بو يلويهكهگ يرزمينيز يمنابع آب يبخش و تعادل ياءطرح اح يمجر نماينده

اسـتان   يـن در ا برداشـت آب  يهـا  پروانـه  يلطـرح اصـالح و تعـد    يبا اجـرا  يمتر مكعب حجم آب مصرف

  .شده است ييجو تاكنون صرفه

 يـن ا يهـا  موجـود در دشـت   يهـا  چـاه  يبردار بهره يها پروانه يلاصالح و تعد: افزود يدونيكا محمدرضا

  .در دست اجراست يها برنامه ينتر استان از مهم
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ران گچسـا ) ع(زاده جعفـر  حلقـه چـاه در دشـت امـام     228 يلاز تعـد  يآب مصـرف  يزانم ينا: كرد يانب وي

  .شد ييجو صرفه

اسـتان در   يـن حلقه چـاه مجـاز در ا   409سه هزار و  يرو يبخش و تعادل ياءطرح اح: اظهار داشت كايدوني

  .حال انجام است

اسـتان   ينا يكشاورز يها حلقه از چاه 776و  هزار يكطرح اصالح پروانه برداشت آب در : ادامه داد وي

  .تاكنون اجرا شده است 97از سال 

 يـن ا يبـا اجـرا  : گفت يراحمدو بو يلويهكهگ يرزمينيز يمنابع آب يبخش و تعادل ياءطرح اح يجرم نماينده

  .خواهد شد ييجو استان صرفه ينا يها در دشت يمترمكعب آب مصرف يليونم 37از  يشطرح ب

  .شود ياستان برداشت م ينمجاز ا يها مترمكعب آب از چاه يليونم 252ساالنه : اظهار داشت كايدوني

شـده   يمحـر  يـين تـاكنون تع  يراحمـد و بو يلويـه در كهگ يدنيآب آشام يرهمنبع ذخ 240: كرد يحتصر يو 

  .است

در قالـب   1378در سـال   يكشـاورز  يهـا  چاه يهوشمند رو يزاتطرح نصب تجه ياجرا: افزود كايدوني

 يهـا  از منـابع آب  يانتو صـ  يكشـاورز  يهـا  مصـرف آب چـاه   ينـد با هـدف نظـارت بـر فرآ    يبخش تعادل

  .آغاز شده است يرزمينيز

نشان  ها يبررس: گفت يراحمدو بو يلويهكهگ يرزمينيز يمنابع آب يو تعادل بخش ياءطرح اح يمجر نماينده

  .شود ياستان برداشت م يندر ا يرمجازغ يها متر مكعب آب از چاه يليونم 60كه ساالنه  دهد يم

اسـتان حفـر    يـن ا يهـا  در دشت يرمجازغ حلقه چاه آب 44و  هزار يكاز  يشب: افزود يدونيكا محمدرضا

  .شده است

از جملـه   ياسـوج كالچـو، دهدشـت، دشـتروم و     يشـتر، ، ل)ع(زاده جعفـر  دشـت باشـت، امـام   : كرد يانب وي

  .است يراحمدو بو يلويهمهم كهگ يها دشت
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  .كرددر دست اجرا اعالم  يها برنامه ينتر را مهم يدر سال جار يكشاورز يرمجازغ يها پلمب چاه كايدوني

 يو تعـادل بخشـ   ياءاستان وجود دارد كه طرح اح ينحلقه چاه مجاز در ا 409سه هزار و : اظهار داشت وي

  .ها در حال انجام است آن يرو

 252سـاالنه  : گفـت  يراحمـد و بو يلويـه كهگ يرزمينـي ز يمنابع آب يبخش و تعادل ياءطرح اح يمجر نماينده

  .شود يستان برداشت ما ينمجاز ا يها متر مكعب آب از چاه يليونم

استان از سال گذشته تاكنون مسدود و  يندر مناطق مختلف ا يحلقه چاه كشاورز 13: اظهار داشت كايدوني

  .استان شد ينا يها هزار مترمكعب آب در دشت 465و  يليوندو م ييجو پلمب شد كه موجب صرفه

از  يراحمـد و بو يلويـه ان كهگآب اسـت  يهـا  چاه يهوشمند رو يدستگاه كنتور حجم 44: كرد يحتصر وي

  .سال گذشته تاكنون نصب شده است

در قالـب   1378در سـال   يكشـاورز  يهـا  چاه يهوشمند رو يزاتطرح نصب تجه ياجرا: افزود كايدوني

 يهـا  از منـابع آب  يانتو صـ  يكشاورز يها مصرف آب چاه يندبا هدف نظارت بر فرآ يبخش طرح تعادل

  .آغاز شد يرزمينيز

   

  تر به آب كم يازمحصوالت با نكشت  ترويج

كشـت محصـوالت بـا     كـه  ينهم با اشاره به ا يراحمدو بو يلويهكهگ يزراعت سازمان جهاد كشاورز مدير

هـدف   يـن بـا ا : اسـت، گفـت   يمصرف آب كشـاورز  يريتمد يدولت برا يها تر از برنامه به آب كم يازن

محصول كلزا سـه هـزار    يآب مصرف .قرار دارد يمحصوالت زراع يتتوسعه كشت محصول كلزا در اولو

  .محصوالت از جمله گندم است يرتر از سا مترمكعب در هكتار و كم 500و 

 يكشـاورز  هـاي  ينكلزا در پنج هـزار هكتـار از زمـ    يروغن  اكنون كشت دانه هم: افزود نسب ينراست عيسي

  .در حال انجام است يراحمدو بو يلويهكهگ يريو سردس يريمناطق گرمس
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پارسال سه برابـر   ييزكلزا در استان نسبت به پا يروغن يها سطح كشت دانه شود يم بيني يشپ: ردك يانب وي

  .يابد يشافزا

  .كشت كلزا رفته بود يرهكتار از مزارع استان ز 700و  هزار يكپارسال  ييزپا: كرد يحتصر نسب راستين

در كشت بهاره امسال دو هـزار  : اظهار داشت يراحمدو بو يلويهكهگ يزراعت سازمان جهاد كشاورز مدير

  .شد يداريخر ينيكلزا از كشاورزان استان به صورت تضم يروغن  تن دانه

   

  يراحمدو بو يلويهكشت برنج در كهگ محدوديت

برنامـه چنـد سـاله     يـك بـر در   از محصوالت پرآب يكيكشت برنج به عنوان  يتطرح محدود: گفت وي

  .شود ياجرا م

 يلويهكهگ يجهاد كشاورز ياز سو يتيحما گونه يچامر امسال ه ينتحقق ا يبرا: اظهار داشت نسب راستين

  .از نظر كود و سم انجام نخواهد شد يژهبه و كاران يشال يبرا يراحمدو بو

 يمحصـوالت  يگزينبـه دنبـال كشـت جـا     يراحمـد و بو يلويهكهگ يسازمان جهاد كشاورز: ابراز داشت وي

  .برنج در استان است يجا مانند حبوب به

نقاط كشور به جز چند  يگرو د يراحمدو بو يلويهكشت برنج در كهگ يتمحدود: داد يحتوض نسب راستين

  .است يسطح يها از اُفت آب يريو جلوگ يآب كم يدهكاهش بروز پد يدر راستا ياستان اقدام

ار هـزار هكتـ   160وجود دارد كه  يراحمدو بو يلويهدر كهگ يكشاورز ينهزار هكتار زم 270است  گفتني

 يـد تول يهـزار تـن محصـول كشـاورز     910سـاالنه   يراحمـد و بو يلويـه بـرداران كهگ  بهـره . است يآن زراع

 گردشـگري خـاص   يـت و موقع يعـي متفاوت و مناظر بكـر و طب  يمبا دو اقل يراحمدو بو يلويهكهگ. كنند يم

  .سكنه است يدارا يروستا 676و  هزار يكشهر و  17هشت شهرستان،  يدارا
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روزنامـه اطالعـات مـورخ     - مخازن سـدها  ياستان تهران رو هاي يبارندگ يرتأث يبررس
04/07/1398  

  

داشـته كـه    يشادرصد افز60استان تهران نسبت به سال گذشته  هاي ياز آن است كه بارندگ يحاك آمارها

نسـبت بـه مـدت     يمترمكعب يليونم300 يشپنجگانه تهران با افزا يسدها يرهاتفاق باعث شده است ذخ ينا

اسـتان تهـران    هـاي  بارش يزانم يسنا،به گزارش ا.مترمكعب عبور كند يليونم940مشابه سال گذشته از مرز 

درصد 60از آن  يشبا سال پ يسهدر مقا يبارندگ يزانم ينا. است يدهرس يليمترم380گذشته به  يدر سال آب

ماملو كرج و طالقان حـدودا   يان،لت يسدها.است يافته يشدرصد افزا42و نسبت به مدت متوسط بلندمدت 

 يـري آبگ يـت درصد، اما بر اساس ظرف20حدود  ياسم يتدرصد پر هستند و سد الر بر اساس ظرف90تا 85

سـد كـرج حـدود هفـت تـا       ياخبـار ورود  ينق آخـر طب. درصد آب دارد45تاكنون  ياز زمان بهره بردار

سد طالقان حدود هشت مترمكعـب در   يه،حدود شش متر مكعب در ثان يانسد لت يه،هشت مترمكعب در ثان

  .است يهدر ثان مترمكعبسد ماملو حدود چهار مترمكعب و سد الر حدود هفت  يه،ثان

 يليـون م940به ) طالقان، ماملو و الر يركبير،ما يان،لت(پنجگانه استان تهران يسدها يرهحجم ذخ يطور كل به

مترمكعـب   يليـون م640اسـتان بـه    يشـده در سـدها   يـره سال گذشته حجم آب ذخ. است يدهمترمكعب رس

 يليـون م300 يشكـه گذشـت شـاهد افـزا     يمناسـب سـال آبـ    ياربسـ  هـاي  يبود كه به واسطه بارندگ يدهرس

داشـته اسـت كـه در مقابـل      يشافـزا  يران درحالته يمخازن سدها.يمتهران بود يسدها يرهذخ يمترمكعب

 ياريچنانكه به گفته محمد شـهر .به خود گرفته است يرو به رشد يمصرف آب در تهران هم روند يزانم

مصـرف سـاالنه    يـرو، ن رتتهران به نقـل از وزا  يا آب منطقه يآب و برق يآب يساتاز تاس يبردار بهره يرمد

بـار حجـم مخـزن    6هـر سـال    يبااست و تقر يدهمترمكعب رس ليونيم100و  يلياردم يكآب شرب تهران به 

درصد از آب 70نرمال  يطكه در شرا گيرد يآب شرب تهران مورد استفاده قرار م ينتام يبرا يركبيرسد ام
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  .شود يم ينتام يرزمينيز منابعدرصد آن توسط 30و منابع سدها و  يسطح يها شرب تهران از آب

پنجگانـه اسـتان    يسـدها  يـره ذخ يمترمكعبـ  يليـون م300 يشت با توجه به افزاشده اس بيني يشحال پ ينا با

  .شود ينتام يتر با چالش كم98-99 يتهران در سال آب يازتهران آب شرب مورد ن
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سازمان آب و برق خوزستان  يهمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه يرمد
روزنامه سبزينه مورخ  - خوزستان گذشته در يدر سال آب يالبس 30 ؛ وقوعمطرح كرد

06/07/1398  
  

كشـورها را هـم گرفتـه، رشـد      يرسـا  يبـان در كشور كـه البتـه گر   يو كاهش بارندگ ييآب و هوا تغييرات

 يريتگرم و خشك كشـور، مـد   يتبا توجه به وضع ها يتگرفتن مز يدهنادرست و ناد يكشاورز يت،جمع

در بحـران آب دسـت و پـا بزنـد و      يراناست كه سبب شده ا يليدال يننادرست و عطش توسعه از مهم تر

 يهـا  كشـور مـا فـرق كـرد و در بهـار شـاهد بـارش        يبـرا  يتوضع ياما كمامسال . همه را به تكاپو وادارد

  .يمدر مناطق مختلف بود يلو بروز س آسا يلس

 يـك و متفاوت پس از  يپر از اتفاقات آب يسال يد؛به انتها رس 98-97 يسال آب يور،شهر 31عبور از روز  با

 يكداد و  ييركشور را تغ يشناس آباز آمارها و اطالعات مبنا در حوزه  يكه برخ يسال ي؛سال دهه خشك

. هـا را تجربـه كـرد    بيالس يدتريناز شد يكيكه گذشت، خوزستان  يدر سال آب. سال شاخص را رقم زد

از سه  يشسد دز به ب يخروج يه،از دو هزار مترمكعب برثان يشسد كرخه به ب يامسال خروج يندر فرورد

طـور كـه    آن. يدرسـ  يـه از سه هزار مترمكعـب در ثان  يشبكارون در اهواز به  يو دب يههزار مترمكعب بر ثان

 يهـا  رودخانه يانطغ. گذاشت يرخوزستان تأث رهزار نفر د 400 يبر زندگ يلس ينكشور اعالم كرد، ا يروز

و  يروستا به صورت جزئ 374برد و  يالبروستا را س 133 يد،شهرستان را درنورد 21كرخه، كارون و دز 

  .شدند يهتخل يكل

سازمان آب  يهمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه يربا مد ييوگو گفت 98-97 يال آبس درباره

 يچگذشـته رخ داد، تـاكنون هـ    يكـه در سـال آبـ    ياو معتقـد اسـت اتفاقـات   . يما و برق خوزستان انجام داده

  .در صنعت آب وبرق كشور تجربه نكرده يكارشناس و متخصص
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مهـر  (گذشته  يسازمان آب و برق خوزستان سال آب يهآب معاونت مطالعات پا منابع يزير دفتر برنامه مدير

 30از  يشبـ : كرد و گفت ياناستان ب يندر ا يرقرن اخ يمنسال پرآب در  ينرا دوم) 98 يورشهر يانتا پا 97

  .گذشته در خوزستان رخ داد يبزرگ و كوچك در سال آب يالبس

قـرن   يمنـ  يطـ  98-97 يآمار ثبت شده، سال آب يبر مبنا: كرد نياب يرناوگو با ا در گفت ييبهارلو داريوش

بود  سابقه يو ب يدشد يها خوزستان و كشور با بارش يمنابع آب يطها در شرا سال ينتر از متفاوت يكي يراخ

  .يدر رسمت يليم هزار يكاز  يشب ها به نقاط همچون شمال كشور بارش يكه در برخ

 يها آب به سدها و رودخانه يورود يزانم سابقه، يب يو جو يعيطب يدهارخدا يندر اثر ا: افزود بهارلويي

 يهـا  اسـت كـه متوسـط آورد رودخانـه     يدر حـال  يـن مترمكعب عبـور كـرد؛ ا   يلياردم 52خوزستان از مرز 

  .مترمكعب است يلياردم 29خوزستان در حدود 

بـه   72-71 يا پـس از سـال آبـ   ر يرقرن اخ يمسال پر آب در ن ينگذشته رتبه دوم يسال آب: اضافه كرد وي

ها مانند كرخـه رتبـه نخسـت آورد در     حوضه يآمار، در برخ يكخود اختصاص داد؛ البته در صورت تفك

  .رودخانه رقم خورده است ينا يختار

 477هشـت هـزار و    يا لحظه يكپ يبا دب يخيتار يالبس ينتر در حوضه كرخه بزرگ: ادامه داد بهارلويي

 ينسهمگ يالبس يزدز، كارون و مارون ن يها در حوضه. اتفاق افتاد ينفرورد 12وز در ر يهمترمكعب بر ثان

تـا هفـت هـزار و     وزانهبه خوزستان ر يدر حوضه كارون ورود ينفرورد 10تا  5 يناول ب يالببود و در س

  .يدرس يهمترمكعب بر ثان 690

د آن در شـش مـاه دوم   درصـ  61و  يآب در شش ماه اول سال آبـ  يورود يزاندرصد از م 39: گفت وي

 29مترمكعـب آب و سـهم    يليـارد م 15از  يشبـ  يافتامسال با در ينها شد و فرورد وارد مخازن و رودخانه

  .ماه سال بود ينتر پرآب ي،ورود يزاناز كل م يدرصد

: بـوده، افـزود   يسال خشك يردرگ 87-86 يدهه و از سال آب يكاز  يشخوزستان ب كه ينا يانبا ب بهارلويي
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رو بودنـد   روبـه  هـا  يانگيندرصد كاهش آورد نسبت به م 61خوزستان با  يها رودخانه 97-96 يل آبدر سا

  .آيد يبه شمار م يرقرن اخ يمدر ن يسال خشك يدترينكه شد

 ينتـر  از مرطـوب  يكيبه  يفاز در مدت كوتاه ييرو تغ يدشد يسال دوره خشك يك: اضافه كرد بهارلويي

متعدد  هاي يالبو س يمتوال يدشد يها نبود، به همراه بارش يرباورپذ ارييبس يكه برا يشناس آب يها سال

  .كرد يچيدهدشوار و پ يارآن را بس يريترقم زد كه مد يمنحصر به فرد يطشرا

 30از  يشاسـتان بـ   يمهارشـده توسـط سـدها    هـاي  يالبكه گذشت، تعـداد سـ   يدر سال آب: كرد يانب وي

  .سدها محسوس شد دست ييندر پا ها يالبس ينااز  يكيبزرگ و كوچك بود كه فقط  يالبس

حوضـه   يختـار  يالبس ينتر وقوع بزرگ: گذشته گفت يسال آب سابقه يب يدادهايبا اشاره به رو بهارلويي

پنج رودخانه  شدن يالبيس يزمان دز و كارون، هم يها و بزرگ در حوضه يخيتار هاي يالبكرخه، ثبت س

  .سال برشمرد ينا هاي يژگيو ينتر مهم توان يرا م يالبيس ياناتماه جر يكمهم خوزستان و تداوم حدود 

كـه در   يمرا شاهد بود يههزار مترمكعب برثان 16از  يشب يانطغ ين،فرورد يالبيس يدر روزها يبه گفته و 

  .گذشت يزن يههزار مترمكعب برثان 22ساعات از مرز  يبرخ

هـا و   هـر منطقـه، سـد و اثـرات متقابـل رودخانـه       يعيطب هاي يتمحدود يدبا يطشرا ينبه ا: اضافه كرد وي

 يمنشـدن حـر   يـت رعا ينهمچنـ  يالبسـ  يـان رودخانـه و جر  يردر مسـ  يتـي وجود شهرها و نقاط مهـم جمع 

 يرا بـرا  انجانبـه خوزسـت   و توسـعه همـه   يتماه توانست يم يلس ينا كه يطور ها را اضافه كرد، به رودخانه

 98است كه در بهـار   ياتفاق يبزرگ يانگرب ها ينهمه ا. دكن يدو دهه دستخوش عقب ماندگ يا يكحداقل 

  .آن شد يريتمهار و مد يبرا ياديرخ داد و تالش ز

   

  ها ها و رودخانه به تاالب ياتح بازگشت

سازمان آب و برق خوزستان بـا اشـاره بـه اهـداف و      يهمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه مدير
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 يكـه بـر مبنـا    اهداف بوده، چنان يناز ا يكيآب  يفيتحفظ ك: داد يحتوض گذشته، يسال آب هاي ياستس

 ينكـرد و در برخـ   رعبو يتاب آور يآب از مرزها يفيتك گاه يچمناطق ه يثبت شده در تمام يفيآمار ك

  .برگشتن تعادل به منطقه صورت گرفت يواكنش الزم برا يعي،مواقع به سبب نوسانات طب

ها  خوزستان نوسانات وجود داشته باشد، چرا كه طول رودخانه يها رودخانه است كه در يعيطب: افزود وي

بـه   ييـرات تغ يناست كه ا يا صورت گرفته، به گونه يعو زهاب حاصل از كشت وس يندهدر كنار منابع آال

شـهر اهـواز بـه عنـوان      طعكه در مق يمناسب بوده است، به نحو ياربس يطشرا ينداما برآ دهد، ياجبار رخ م

 يـه مترمكعـب برثان  600از حـدود   گـاه  يچهـ  يرودخانه كارون، آب عبـور  يرمس يتياز نقاط مهم جمع يكي

) رسيد يم يزن يهمترمكعب درثان 100تر از  به كم يگذشته دب يها است كه در سال يدر حال ينا(تر نشد  كم

  .از استاندارد بهتر شد يآب حت يفيتو ك

 يدر تابسـتان جـار   يلاز خسـارات سـ   يبخشـ  يمترم يشت و براك ياستبا توجه به س: اضافه كرد بهارلويي

سازمان آب و برق در نبود برداشت درست  يكشت لحاظ نشد، اما با وجود هشدارها يزاندر م يتيمحدود

 يـت از ظرف يشكشت ب ياري،آب يها شبكه يتبا وجود اعالم ظرف ينو همچن يتو مفهوم محدود يفاز تعر

منابع و مصارف آب را بـه دنبـال    يزير امر اخالل در برنامه ينشد كه ا محصوالت پرمصرف انجام يژهبه و

  .داشت

 يهـا  تـاالب  يـاي و اح يطسـال را حفـظ شـرا    يـن در ا يآبـ  يـزي ر از اهداف مهم در برنامـه  يگرد يكي وي

گرفتـه   يا مناسب جان تازه يها و بارش ها يالبخوزستان در اثر س يها تاالب: كرد و گفت يانخوزستان ب

در هـر   هـا  نها بازگشته است؛ با وجود فشار مضاعف بر مخـازن سـدها تـالش شـد حقابـه آ      به آن ياتو ح

  .لحاظ شود يرمجازغ يا رويه يب يها مقابله با برداشت يمنطقه و برا يازاز ن يشب يحت يرهاساز

دود هدف تـا حـ   ينآن است كه ا يايها گو متخصصان از تاالب يفن يدهايو بازد يستيشواهد ز يگفته و به

  .را كامالً برآورد نكرده باشد يستز يطدوستداران مح يتمحقق شده، هر چند ممكن است رضا ياديز
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  برق يدتول يدرصد 236 افزايش 

 يزير از اهداف را برنامه يگرد يكي ينمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان همچن يزير دفتر برنامه مدير

 يـان هـا دانسـت و ب   تابسـتان  ينتـر  از گرم يكيدر  يمبود انرژاز ك يريو جلوگ يبرقاب يانرژ يدتول ينهدر زم

مطلـوب بـوده و نقـش     ياربسـ  يـز ن يآبـ  بـرق  هـاي  يروگـاه ن يو آمادگ يدتول يزانم يجار يدر سال آب: كرد

  .اند كرده يفاا ياز كمبود انرژ يريدر جلوگ بديلي يب

 يآبـ  بـرق  هـاي  يروگـاه آن توسـط ن از  يشبا سال پـ  يسهبرق در مقا يدتول يدرصد 236با اشاره به رشد  وي

در  يـژه در خوزسـتان، بـه و   يبرقاب يساعت انرژ يگاواتهزار گ 26از  يشمدت ب يندر ا: خوزستان، افزود

 98بهـار   يمب عظـ يالپـس از سـ   هـا  يروگـاه ن يـن ا. شـد  يـد زمان با حداكثر مصرف است، تول تابستان كه هم

كمـك   هـا  يخوزستان به كاهش خاموش يو انرژ برق هاي ياستبا س يكامل در همراه يهمچنان با آمادگ

  .كردند

   

  زود است بيني، پيش

 يـزي ر برنامـه : داد يحتوض يزن 99-98 يسال آب يخوزستان برا يمخازن سدها يزير درباره برنامه بهارلويي

 يمحتمـل در سـال آبـ    هاي يالبس يلو تحقق اهداف، كنترل و تعد ينانجام گرفته كه ضمن تأم يا گونه به

را  دسـت  يينمناطق پـا  يشود و خطر يريتدر سدها مد يور و زمستان با حداكثر بهره ييزو فصول پا يدجد

  .نكند يدتهد

اكنـون   را از هـم  يالبوقـوع سـ   تـوان  ينمـ : را رد كـرد و افـزود   يالبسـ  يدرباره وقـوع حتمـ   يعاتشا وي

 يهـا  رودخانـه  هـاي  ژگـي يو و ياتاز خصوص يكي يلمسأله توجه كرد كه س ينبه ا يدكرد، اما با بيني يشپ

  .خوزستان است

نسـبت بـه    يـد جد يسـال آبـ   يخوزستان در ابتـدا  يسدها يرذخا: گفت يزالزم ن يداتدرباره تمه بهارلويي
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از هشـت   يشب ياستان با حجم خال ينا يشده كه سدها يزير است و برنامه تر يشبرابر ب 9/2مشابه پارسال 

شـود،   يجـاد دست سـدها ا  ييندر پا يتا اجازه ندهند كه مشكل را آغاز كنند يالبيمترمكعب دوره س يلياردم

  .انجام شود يزفصول ن ينحال كشت غالب منطقه در ا يندر هم

سـازمان آب و بـرق    يكـارگروه اقـدامات دفـاتر سـتاد     يلمخـزن، تشـك   يريتدر حوضه مد: ادامه داد وي

 بينـي  يشپـ  يـز م يلتشك يبرا يمنابع آب، هماهنگ يوستههم پ به يريتمد يجلسات شورا يلخوزستان، تشك

و رصـد   هامخازن سـد  يزير استان و برنامه يبحران و هواشناس يريتسازمان آب و برق، مد ينب يهواشناس

در حـال   يـا است كـه انجـام شـده     ياز اقدامات يلمناسب كنترل س يحجم خال يجادو ا يهمه روزه منابع آب

  .انجام است

   

  يلو پساس يشپ تكاليف

اسـتان را   ينبه خوزستان، چند يمنته يها و رودخانه يزآبر يها حوضه ياييپراكنش جغراف :افزود بهارلويي

 يانتظار داشت تمـام  توان يها هستند كه نم رودخانه يركننده در مس نقطه كنترل يكو سدها  گيرد يدر بر م

اقدامات  يدبا يلس يريتدر مد راينها حل شود؛ بناب آن يزير متعدد، با برنامه يها آب و چالش يريتبار مد

  .يردسدها صورت گ دست ييندر باال و پا يمتنوع

در كاهش خطرات  اي كننده يينها كه نقش موثر و تع سازمان يفو وظا يفتكال شدن يبر عمل يدبا تأك وي

 يهـا  طـرح  ياختصـاص بودجـه مناسـب بـرا     بنـدها،  يلسـ  يدر بازساز يعتسر: دارد، افزود يلو خسارات س

پـالن   ودر اهـواز، داشـتن نقشـه     يسـاحل  يهـا  سرج در حوضه كرخه، اصـالح جـاده  مانند خ يلانحراف س

بـه   يـد هسـتند كـه با   يهمه از الزمات ها يها در بازساز رودخانه يمو توجه به حر يمواقع بحران يبرا ياتيعمل

  .ها توجه شود آن

و در  يـق تحق هـاي  ئتيناظر و ه يها و گزارشات دستگاه ها يبازرس ي،به گواه مستندات فن: اضافه كرد وي




