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  01/08/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - انتقال آب خزر يشش شرط برا يترعا
  

دولت درباره انتقادات به طرح انتقال آب خزر به فالت  ياتروز هجلسه ام يهدر حاش يكالنتر عيسي

وزارتخانه از ما درخواست  ينو ا شود يانجام م يروآب توسط وزارت ن يصتخص: اظهار كرد يمركز

نه؟ اگر  يا يمكن ييدتا محيطي يستطرح را به لحاظ ز ينو ا يمانجام ده يطيمح يستز يابيكه ارز كند يم

  .شود يم يطبق برنامه ششم توسعه طرح به عنوان مصوبه تلق يمنده ما ظرف دو ماه پاسخ

 يتبا رعا يرانا ياز نظر ما انتقال آب خزر به فالت مركز: گفت يستز يطسازمان حفاظت مح رئيس

  .شش شرط اعالم شده بالمانع است

ح انتقال آب دولت درباره انتقادات به طر ياتجلسه امروز ه يهدر حاش يكالنتر يسيع يسنا،گزارش ا به

وزارتخانه از ما  ينو ا شود يانجام م يروآب توسط وزارت ن يصتخص: اظهار كرد يخزر به فالت مركز

 يمكن ييدتا يطيحم يستطرح را به لحاظ ز ينو ا يمانجام ده يطيمح يستز يابيكه ارز كند يدرخواست م

  .شود يم يعنوان مصوبه تلقطبق برنامه ششم توسعه طرح به  يمنه؟ اگر ما ظرف دو ماه پاسخ نده يا

اگر شش شرط ما  يما كرد و ما هم اعالم كرده يدرخواست ينمرداد ماه از ما چن يرووزارت ن: ادامه داد وي

طرح انتقال آب وجود دارد  ينهشروط در زم ينا. طرح از نظر ما بالمانع است ينا يكنند، اجرا يترا رعا

  ير؟خ ياروط محقق شده است ش ينكه ا يمنظارت كن يداجرا با ينو ما هم ح
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 در شمال كشور يالبس بيني يشپ/ باران در آبان يشافزا/ ييزپا يها بارش يباش برا آماده
  01/08/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -
  

 ينرمال يامسال سال بارش ينكهبا اعالم ا يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال يمركز مل رئيس

  .بارش در آبان ماه خبر داد يشاز افزا يم،رو دار يشدر پ

  
  

  در شمال كشور يالبس بيني يشپ/ باران در آبان يشافزا/ ييزپا يها بارش يبرا باش آماده

 يبحران سازمان هواشناس يريتو مد يخشكسال يمركز مل يسرئ يفهاحد وظ يم،تسن يخبرگزار گزارش به

  .نرمال هستند ييزيپا يبارش ها: گفت يدات،هشدارها و تمه ييزي؛پا يها با موضوع بارش

بارش ها در آبان  يمنرمال بوده است اما انتظار دار يربارش ها در غرب و مركز كشور تاكنون ز: افزود وي
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  .شود يشترب

از نرمال باشد اما آذر  يشاست كه بارش ها در سطح كشور در آبان ماه ب ينما ا ينيب يشپ: گفت وظيفه

  .نرمال است يرماه بارش ها ز

كه بارش مثل سال گذشته نباشد اما كم  ينستا يندسال قبل پربارش بود؛ امسال برآ ييزپا: گفت وظيفه

  .يستبارش هم ن

  .الزم داده شده است ياست و هشدارها يالبز و سواحل شمال در معرض سالبر يدامنه ها: گفت وي

الزم را ابالغ و  يهشدارها ينارنج يتبه تبع وضع: سازمان امداد و نجات هم گفت يسرئ يميسل مرتضي

  .يمآماده كرده ا يرهامداد و غ يه،تغذ يرهخود را از لحاظ ذخ

  .يمآماده باش هست كامل و با برنامه مناسب، يبا آمادگ: افزود سليمي

داده شده و بر  يبا توجه به هشدارها: گفت يزن يرانبحران منابع آب ا يريتمد يركلمد يگيآقاب اهللا سيف

هم برنامه جامع ابالغ  يانالزم انجام شده و به متول يها يزيبرنامه ر يروها در وزارت ن ينيب يشاساس پ

  .شده است

  .دار انجام شده است يتمناطق اولو يشترها در ب يلمس ييروخانه ها و بازگشا يروبيال: افزود وي

 يمناطق برا ينا يشترآب بودند كه ب يمنشده كه فاقد گذر ا يينقطه شناسا 250هزار و  3: گفت يگيب آقا

  .شده است يآماده ساز يالبس يمنگذر ا

 يلب تجربه سو كس يهواشناس يبا توجه به هشدارها: سازمان اورژانس هم گفت يسرئ يوندكول پيرحسين

  .يمالزم را دار يگذشته آمادگ

كشور ابالغ  يرينقشه خطر پذ: افزود ي،و خون ييدارو يفرآورده ها يساز يرهو ذخ يآمادگ يانبا ب وي

  .يمكرد يزيشده است و بر اساس آن برنامه ر
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  01/08/1398روزنامه جهان صنعت مورخ  -يران ا يستز يطمح يبرا يدزنگ خطر جد
  

روبرو  يفرونشست بحران يدهبا پد يرضو استان خراسان ياز دشت ها يلومترك 100از  يشب ينكهاعالم ا با

  .كشور به صدا درآمد يدشت ها يبرا يستيز يطزنگ خطر بحران مح يگرهستند، بار د

 يمربع از اراض يلومترك 718هزار و  2از   يشبه وسعت ب يت صورت گرفته در منطقه ابراساس مطالعا

نشانه  ياراض يناز ا يلومترك 100به وسعت  يدهد كه در محدوده ا ينشان م يرضو خراسان يدشت ها

  .شود يمشاهده م يفرونشست بحران يها

  
مطالعه، دشت  ينبدست آمده از ا جيدشت است كه براساس نتا 5 يدارا يرضو خراسان ياييجغراف پهنه

را  يشده در مناطق مسكون يجادا يمانند درز و شكاف ها يعوارض سطح ينشانه ها يشترينبردسكن ب

  .نرخ فرونشست اتفاق افتاده است ينباالتر يشابوردر دشت ن ينهمچن. داراست

و  ينجو يشت هاد. از فرونشست را دارد يدو منطقه دشت مشهد رتبه سوم عوارض ناش ينپس از ا 

  .هستند يدهپد ينوقوع ا يبعد يدر رده ها يزخواف ن
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كه  يشمال شرق كشور در صورت يو اكتشافات معدن يشناس ينزم يركلمد يگفته دكتر جعفر طاهر به

حوادث  يگرفرونشست از د يناز ا يخطرات ناش ينشود بزود يشيدهاند يريمشكل تدب ينرفع ا يبرا

  .خواهد گرفت يشيپ يعيطب

  

  ينفرونشست زم طراتخ

كه با مشكل  يرزمينيمنابع آب ز يريتو عدم مد يرسال اخ 20 يها يكارشناسان تداوم خشكسال يدهعق به

  .هستند ينفرونشست زم يدهدچار بحران شده اند، از جمله عوارض وقوع پد يهرو يبرداشت ب

در ساختمان  يز شكستگاز جمله برو يتواند خطرات يم يدر مناطق مسكون ينفرونشست زم يدهپد وقوع

بوجود آمدن فروچاله ها از  ينهمچن. سازه ها را به همراه داشته باشد يرو سا يارتباط يها، پل ها، راه ها

  .عنوان شده است يدهپد ينعوارض ا يگرد

فرونشست در دشت ها  يشپا« تاكنون طرح  1395است كه از سال  يخبرنگار ما حاك گزارش

مطرح  يرضو در استان خراسان ينفرونشست زم يدهپد ينقشه پهنه بند يهبه منظور ته»  يرضو خراسان

  .آن متوقف شده است يكمبود بودجه اجرا يلشده كه بدل يطراح

  

  فرونشست يشترينركورددار ب ايران

براساس . مواجه هستند ينبا مشكل فرونشست زم يرانكشور از جمله ا 150از  يشحال حاضر ب در

مناطق  ينا يتكارشناسان وضع يليمتر،م 4فرو نشست ساالنه تا  يدهورت وقوع پددر ص يالملل ينب يآمارها

حدفاصل  نطقهفرونشست در م يدهدهد كه پد يها نشان م يوجود بررس ينبا ا. كنند ياعالم م يرا بحران

  .برابر حد بحران است 140حدود  يزيچ يعني يمترسانت 54دشت فسا و جهرم تا  ينب

 32با  يومكزيكون يالتمتعلق به ا ينركورد فرونشست دركره زم يندهد كه باالتر ينشان م يجهان مطالعات
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در تهران با  2010در سال  يكبارركورد  ينبار ا 2سال گذشته  18در  يرانوجود در ا ينبا ا.بوده است يمترسانت

  .شكسته شده است نتيمترسا 54دشت فسا و جهرم با  ينب 2015و بار دوم در سال  يمترسانت 36

در  يناز ا يشكشور پ يزداريجنگل ها ، مراتع و آبخ يقاتموسسه تحق يعلم ياتعضو ه يشدرو محمد

 ين،تهران، قزو ياستان ها يعني يمركز يدر استان ها يبزرگ ياعالم كرده بود بخش ها ييگفتگو

هرمزگان، بخش  يشمال يو بلوچستان، بخش ها يستانس ياصفهان، فارس، كرمان، بخش شمال ي،مركز

فرو  يدهپد يراز همدان به شدت درگ ييو بخش ها يجنوب ي،، شمال يرضو ياز خراسان ها يعمده ا ايه

  .نشست هستند

  

  كشور يمناطق بحران ديگر

مدت  يطوالن يدر استان فارس كه با خشكسال 1395در سال  يشناس ينسازمان زم يگزارش ها براساس

دشت فسا و  يندر فاصله ب يننشست زم يشترينبود ب  خود را از دست داده يها ياچهتمام تاالب ها و در

  .جهرم رخ داد

كه در استان  يمناطق يگراست، د يدهرس يمترسانت 36هم به رقم  ياردر شهرستان شهر يننرخ فرونشست زم 

از  ييدر بخش ها. بوده است يمترسانت 25 ينآباد ورام ينروبرو شده اند شامل منطقه مع يهپد ينتهران با ا

رسد؛ در بخش  يم يمترسانت 20تا  18است و رقم به  يرچشمگ يارس در جنوب مشهد مساله بسدشت تو

مشاهده شده است و در جنوب اصفهان  يبزرگ يشكاف ها ميبد –در فاصله اردكان  يزداز استان  ييها

شكاف در دشت  ينتر يوجود طوالن ينبا ا.شده است يجادا يميشكاف عظ يكاله قاض يدر پارك مل

شكاف ها به  ينا طولمشاهده شده است كه  جنوبي – يو شمال غربي – يشرق يدر بخش ها وريشابن

  .رسد يم يلومترك 30حدود 

فسا و استهبان  يدر فاصله شهرها ‘يژآباد آ يمهد’ يفرونشست كشور  در جنب روستا ينبزرگتر همچنين
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  .گزارش شده است
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خبرگزاري  - جدول+كشورها در شرق  رشد بارش/ يرانا يها بارش يتوضع ينآخر
  01/08/1398تسنيم مورخ 

  

 يدرصد 615 يشرق با رشد يمرز يزها در حوضه آبر بارش يزانم ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 29 در

) ساله 51آمار (نسبت به متوسط آمار درازمدت  يدرصد 132 يبه سال گذشته و رشدنسبت به مدت مشا

  .همراه بوده است

منابع آب شركت  يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و  يستتا ب) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 6.7بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 29(نهم مهرماه 

درصد كاهش و نسبت  7) متر يليم 7.2(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 31 يكاهش) متر يليم 9.7(گذشته  يبه دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتضعو ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يمهر سال آب 29روز 

  
 615 يشرق با رشد يمرز يزها در حوضه آبر بارش يزانكه در جدول باال مشخص است، م همانطور

آمار (به متوسط آمار درازمدت  نسبت يدرصد 132 ينسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد يدرصد
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  .همراه بوده است) ساله 51
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خبر گزاري تسنيم مورخ  99-98 يكشور در سال زراع يبارندگ يدرصد 23كاهش 
01/08/1398  

  

 99-98 يكل كشور در هفته چهارم سال زراع يبارندگ يدرصد 23كاهش كشور از  يهواشناس سازمان

  .خبر داد

 يبارندگ يانگينم: كشور اعالم كرد يسازمان هواشناس يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ينبارش سال گذشته در ا يزانم. است يلميترم 9.6مهرماه امسال  29تا  يسال زراع يكل كشور از ابتدا

درصد كاهش  23.2 فيبا مدت مشابه سال گذشته من يسهبوده كه بارش امسال در مقا يليمترم 9 يمانبازه ز

از  يشتردرصد ب 4.5بوده كه بارش امسال  6.6مذكور  يبلندمدت كشور در بازه زمان يانگينم. است يافته

  .سال بلند مدت است

. بوده است يليمترم 21.4 يزانبه م يالنان گاست يركولبارش در هفته چهارم متعلق به منطقه ج يزانم بيشترين

استان هرمزگان با  ينابمنطقه مربوط به م ينتر گرم يانگيناعالم كرده م ينكشور همچن يسازمان هواشناس

  .بوده است جهدر 9با  يشرق يجانمنطقه ورزقان آذربا ينسردتر يانگيندرجه و م 39.4
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 - سازگار شوند يآب مردم با كم/ گانه تهران پنج يحجم مخازن سدها يتوضع ينآخر
  01/08/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

سبت به سال گذشته تهران ن يحجم مخازن سدها ينكهتهران با اشاره به ا يا شركت آب منطقه مديرعامل

 يمخازن سدها خوب است اما مردم به خوب يتاگرچه وضع: است، گفت تر يشمترمكعب ب يليونم 235

  .يمسازگار كن يآب خود را با كم يدبدانند كه با

  

  سازگار شوند يآب مردم با كم/ گانه تهران پنج يحجم مخازن سدها يتوضع آخرين

 يتوضع ينفارس، در خصوص آخر يخبرگزار يادوگو با خبرنگار اقتص در گفت يرضو سيدحسن

 يليونم 812گانه تهران  پنج يدر حال حاضر حجم مخازن سدها: گانه تهران، گفت پنج يمخازن سدها

  .است يشترمترمكعب ب يليونم 235مترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

را  ينا يدبت به سال قبل بهتر است اما باگانه تهران نس پنج يمخازن سدها يتاگر چه وضع ينكها يانبا ب وي

اظهار  يمهست يگرفته شود چرا كه كشور كم آب يدر مصرف آب جد ييجو صرفه يدمتذكر شد كه با

 يريتمد يدآب با رفكه در مص اند يرفتههر چند كه مردم پذ يمسازگار كن يآب خود را با كم يدبا: داشت

  .كنند

 يتمصرف را رعا يدرصد مردم كه الگو 80آب را در  مصرف يريترفتار و مد: ادامه داد رضوي

 يريتدر مد يبه نوع يددرصد هستند كه پرمصرف هستند و آنها را با 20و تنها  يدد توان يم كنند يم

  .كرد يقمصرف آب تشو

 ينها و مرفه درصد را پرمصرف 20 ينمتأسفانه ا: كرد يدتهران تأك يا شركت آب منطقه مديرعامل

 توان ينم يساز فرهنگ يانسخه مثل گران شدن تعرفه و  يككنم كه با  يدتأك يدما باا دهند يم يلتشك
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  .ها را به سمت نرمال بودن سوق داد پرمصرف ينمصرف آب شرب ا

مترمكعب بوده است كه نسبت  يليونم 72مهر ماه امسال  29آب از اول مهر تا  يحجم ورود ي،گفته و به

  . درصد رشد داشته است 72بود،  مترمكعب يليونم 42به سال گذشته كه 

سد ) مترمكعب يليونم 127سال گذشته (مترمكعب  يليونم 135 يركبيرحال حاضر حجم مخزن سد ام در

سال گذشته (مترمكعب  يليونم 125، سد الر )مترمكعب يليونم 30سال گذشته (مترمكعب  يليونم 52 يانلت

و سد ماملو ) مترمكعب يليونم 266سال گذشته ( مترمكعب يليونم 279، سد طالقان )مترمكعب يليونم 30

  .است) مترمكعب يليونم 124سال گذشته (مترمكعب  يليونم 221
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خبرگزاري  -شود؟  يدر سمنان م ينچگونه باعث فرونشت زم "انتقال آب خزر"طرح 
  01/08/1398تسنيم مورخ 

  

بعد از  "سمنان"در  يقيناكه  يا در تهران است؛ نكته ينفرونشست زم ياصل يلمتعدد از دال يها چاه حفر

  ....بود  يمشاهد آن خواه يزطرح انتقال آب از خزر ن

 يددانشگاه شه يعلم يئته عضو "ياندار يساعد يرام" يم؛تسن يخبرگزار يگزارش گروه اجتماع به

انتقال آب "طرح  يمخرب اجرا يامدهايبه مخاطرات و پ يادداشتيدر  يشهر يستو كارشناس ز يبهشت

  :پرداخته كه در ادامه آمده است "خزر به سمنان

با انتقال  يحيبه صورت تلو يرون يربه وز يزآم ابهام يا در نامه يكالنتر يسيع ي،ام مهر ماه سال جار هجده"

  .خزر به سمنان موافقت كرد يايدر آب

صرفاً تالش كرده با  يكالنتر ينكته است كه آقا ينا ينمتن نامه و نحوه نگارش آن مب يقدق بررسي

خارج كرده  يستز يطسازمان مح ينتوپ را از زم يق،دق ييو عدم استفاده از كلمات با بار معنا گويي يكل

است و  يياجرا راهكار ياكارشناسانه  يوستفاقد هرگونه پنامه مذكور  يندازد؛ب يرووزارت ن ينو به زم

آن هم در  يمل يكودكانه است تا طرح يباز يك يهشب يشترب يشنهاديپ يرذكر شده و مس يينكات اجرا

  .يابعاد ينچن

واقعند كه فاقد برق  يدر مناطق جنگل يهمگ يرشده در طول مس يهپمپاژ تعب هاي يستگاهعنوان نمونه، ا به

است كه لزوم  يآن به نحو يردو متر و مس يشنهاديقطر لوله پ يااست  يگرد هاي يرساختو ز يكاف

 يرمس يجد خريبت يازمنداست كه قطعا ن يالزام يراز مس يا خاك در مناطق عمده يتو تثب يخاكبردار

  .را دارد رو يشپ يجنگل

استان مازندران مخالفت  يعيطبنامه، اداره كل منابع  ينروز قبل از امضا و ارسال ا يكجالب آنكه  نكته
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  .اعالم كرده بود يرومشاور وزارت ن يها شركت يطرح به پشتوانه نظرات كارشناس ينخود را با ا

قدم بعد  يم،ها و مراتع كشور كه بگذر جنگل يكرهاجرا بر پ ينپروژه و صدمات متعدد ح يبحث اجرا از

سمنان و حومه است،  يشرب و صنعت آب ينطرح، تام ينطرح است؛ هدف ا ينشدن ا يياجرا يجنتا

  .در تهران و اصفهان انجام شده است يگرد يكه قبال به نوع يطرح

 يصنعت يا يتيبار جمع يشخشك به منظور افزا يها با انتقال آب به حوزه يمياقل ييراتها و تغ دخالت چنين

رد  يلبه دل ياندك مدت اما بعد از رسد يو قابل قبول م ياگرچه در ظاهر به نظر منطق يكردن آن نواح

 يهثانو يزمند راهكارهاياو ن يبار بر شبكه آبرسان يشموجب افزا يهاول يوريشدن سقف مصرف از حد ت

 ياربار بس يع،و صنا يتاز حد جمع يشب يشافزا يلبه عنوان نمونه در حال حاضر تهران عمالً به دل شود؛ يم

متعدد  يها سد يرهمتعدد و مصرف ذخ يقعم يها اهو حفر چ آورد يكشور وارد م يبر شبكه آبرسان ياديز

 يقيناكه  يا فرونشست در تهران است؛ نكته ياصل يلمتعدد از دال يها حفر چاه ينآن است؛ هم ياز حواش

  .بود يمشاهد آن خواه يزدر سمنان بعد از طرح انتقال ن

ها  چاه ينفراموش نشود ا شود؛ يم ينتام يقچاه عم 120سد و  6مصرف آب سمنان با استفاده از  امروز

  .موثرند يزن يا احتمال رخداد لرزه يشفرو نشست در افزا يجادعالوه بر ا

و مخرب است تا  ينهپزهز ياربس يستز يطمح يكردن آب، برا يرينش يندفراموش كرد فرا يدنبا يطرف از

،  طرح ينوش شود افرام يدنبا يمموارد كه بگذر يناز همه ا شود؛ يم يسهگاه با واردات آب مقا ييكهجا

آب خزر به  الانتق يشنهاددو پ ينژاد است؛ و يمحمود احمد يجمهور ياستنما شده دوره ر طرح نخ

 يگرياز د تر يبدتر و نشدن يكيو  يكارشناس يررا مطرح كرد كه هر دو غ يجانسمنان و ارس به آذربا

  .دارد يبانهفر و بعضا عوام يستيها صرفا جنبه پوپول طرح ينبود؛ ا

غلط  يها بارها طرح يدر زمان وزارت در وزارت جهاد و كشاورز يكالنتر ينرود هم آقا يادمانانتها  رد

آب بعد از سد  يشور يرهمچنان درگ يروكشور ارائه كرده است و هم وزارت ن يكشاورز يبرا بار يانو ز
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  .گتوند است

است در دست ما كه  يامانت يسالما يرانكه فراموش نكند ا يممحترم جمهور تقاضا دار ياستاز ر نهايتا

برسد پس بر ما واجب است كه از انجام هرگونه عمل  يندهآ يها حفظ شده به نسل يبه درست يدبا

  ".يمكن يزجداً پره يركارشناسانهعجوالنه غ
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خبرگزاري تسنيم  - جدول+سال قبل يدشد يها ها به بارش شدن حجم بارش يكنزد
  04/08/1398مورخ 

  

مدت مشابه سال قبل،  يها با بارش يسهدر مقا يجار يسال آب يها بارش يش،تا چند روز پ كه درحالي

صله حجم فا ير،اخ يها در روزها داد، با شدت گرفتن بارش يدرصد را نشان م 50از  يشب يكاهش

  .شده است يكقبل نزد يسال آب يدشد يها ها به بارش بارش

منابع آب شركت  يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تا دوم ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 10.3بالغ بر ) يجار يسال آب ييبتداروز ا 32(ماه  آبان

و نسبت  يشدرصد افزا 23) متر يليم 8.3(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 9 يكاهش) متر يليم 11.3(گذشته  يبه دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  يكدرجه  يزبرآ يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يروز دوم آبان سال آب

  
  ,  يرانمنابع آب ا يريتمد شركت
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مدت مشابه سال قبل،  يها با بارش يسهدر مقا يجار يسال آب يها بارش يش،تا چند روز پ كه درحالي

فاصله حجم  ير،اخ يها در روزها فتن بارشداد، با شدت گر يدرصد را نشان م 50از  يشب يكاهش

  .شده است يكقبل نزد يسال آب يدشد يها ها به بارش بارش
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خبرگزاري  - امسال يها ارتفاع بارش يدرصد 33 ؛ رشدسال گذشته 50با  يسهدر مقا
  04/08/1398صدا و سيما مورخ 

  

درصد رشد داشته  33كه  يدهمتر رس يليم 17امسال، تاكنون به  يها متوسط ارتفاع بارش: امور آبفا معاون

  است

در  ينكهبا اشاره ا يماصداوس يبا خبرنگارخبرگزار ياختصاص يدر گفتگو يرون يرامور آبفا وز معاون

كشور، در  يها بارش يزانهم اكنون م: افزود يدهرس يزمتر ن يليم 70تا  60ها به  ها، ارتفاع بارشاستان يبرخ

  .با دوره مشابه سال گذشته برابر است يسهمقا

 ينكه ا يدهمتر رس يليم 17امسال، تاكنون به  يها متوسط ارتفاع بارش: گفت يزاده خامس يقاسم تق آقاي

  .درصد رشد داشته است 33 سال گذشته، 50با  يسهرقم در مقا

رها  ير،اخ يها درماه: كشور پر است گفت يها درصد حجم مخازن سد 53هم اكنون  ينكها يانبا ب وي

آب به  ينا ي،كاهش مصرف آب در بخش كشاورز يلها انجام شده كه به دل از سد يمناسب هاي يساز

  .شده است يتها هدا تاالب

در تاالب  يطشرا ينا: كشور پر است ادامه داد يها اكثر تاالب ينكهبه ابا اشاره  يرون يرامور آبفا وز معاون

  .بوده است يرنظ يسال گذشته ب 12ها، در 

 يروبيال: دانست و گفت ها يكشور را دو برابر ورود يها سد خروجي  ي،زاده خامس يتق آقاي

 ينمقابله با ا يم شده براانجا هاي يتاز جمله فعال يالب،در معرض س يها ها و كاهش مخازن سد رودخانه

  .است يدهپد

نقش : افزود  يالب،در مقابله با س يرسازمان درگ 13در  يآمادگ يبرا ها يبر نقش استاندار يدبا تاك وي

اگر  يها حت رودخانه يلدر مس يطي،شرا يچرو كه تحت ه ينمهم است از ا يالبمقابله با س يبرا مردم نيز
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  .شته باشنداسكان دا يدها خشك باشد نبا سال

نقاط : ها گفت بر ضرورت مقابله با ساخت و ساز در بستر رودخانه يدبا تاك يرون يرامور آبفا وز معاون

  .يمنقاط هست ينشده است كه درحال رفع مشكالت مربوط به ا ييدر كشور شناسا ياديز يزخ يبآس

 يددر مطالعات جد: است افزود يسد تنگه معشوره درحال بازنگر ينكهبا اشاره به ا يزاده خامس يتق آقاي

در نظر گرفته شده و احتماال با مخزن بزرگتر ساخته  يالبكنترل س يها ساخت يرسد، ز ينمربوط به ا

  .خواهد شد
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خبرگزاري تابناك مورخ  -ير اخ هاي يتهران بعد از بارندگ يها سد يتوضع
04/08/1398  

  

 هاي يپنجگانه تهران بعد از بارندگ يها سد يتوضع يدترينتهران جد يا شركت آب منطقه مديرعامل

  .يمدار يآمادگ ياحتمال هاي يالبمقابله با س يبرا: كرد و گفت يحرا تشر يتختپا يراخ

پنجگانه تهران بعد از وقوع  يها سد يتوضع ينكهابر  يدبا تاك يسنا،در گفتگو با ا يرضو سيدحسن

برف بوده  يشترها در ارتفاعات ب بارش يرا، ز:نداشته است، خاطرنشان كرد يخاص ييرتغ يراخ هاي يبارندگ

  .تا باران

كامل  يموضوع آمادگ ينا يبرا: در كشور گفت يالببر احتمال وقوع س يمبن هايي بيني يشدرمورد پ وي

نقاط تهران  يشب گذشته هم در برخ. معابر وجود دارد يو آبگرفتگ يمحل هاي البياحتمال س. يمدار

 يفتادهاتفاق ن دهكنن يرگ غافل يالبس ياها  آب سد يرهاساز يقاز طر يالباما س. يمموضوع بود ينشاهد ا

  .است

: ودداده ب يحتوض يسناتهران به ا يها سد يتوضع يحدر تشر يناز ا يشپ يگزارش، رضو يناساس ا بر

 يزانم. است يهمتر مكعب در ثان 13.5 يخروج يزانو م يهمتر مكعب در ثان 5 يركب يرسد ام يورود يزانم

  .است يهمتر مكعب در ثان 21و  12 يببه ترت يانسد لت يو خروج يورود

 يزانم. است يهمتر مكعب در ثان 24سد  ينا يخروج يزانو م يهمتر مكعب در ثان 4.7سد الر  يورود ميزان

 يزانبوده و م يهمتر مكعب در ثان 5و  يهمتر مكعب در ثان 1.5 يبسد طالقان به ترت يو خروج يودور

  .است يهمتر مكعب در ثان 11.5متر مكعب و  15.5 يببه ترت يزسد ماملو ن يو خروج يورود

در  يزانم ينمتر مكعب است كه ا يليونم 817پنجگانه تهران  يها حجم كل مخازن سد ي،گفته و به

 يشترمتر مكعب ب يليونم 239متر مكعب بوده است،  يليونم 579با مدت مشابه سال گذشته كه  يسهامق



    

  
  

23 

  1398آبان  - )24(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .است

روزنامه جهان صنعت مورخ  - عجوالنه است يانتقال آب خزر به سمنان  طرح
04/08/1398  

  

 يعلم ياتو عضو ه يرانا يستز يطانجمن متخصصان مح يرهمد ياته ييسعباسپور، ر يددكتر مج

و  يطيمح يستز ي،فن يابعاد و جنبه ها يوز،در گفت و گو با جهان صنعت ن يفشر يدانشگاه صنعت

اشته است كه گذ حثبه ب يمتفاوت يرا از جنبه ها يخزر به مناطق مركز يايطرح انتقال آب در ياقتصاد

  .يدخوان يدر ادامه م

  

و  يدر محافل علم ي،مركز يرخزر به كو يايدكتر عباسپور، در حال حاضر مساله انتقال آب در جناب

  دارد؟ يتطرح اولو يندر باره ا يمحل نقد و مناقشه است، از نظر شما چه مسائل ياربس يستيز يطمح

 يحقوق يممساله مهم وجود دارد كه موضوع رژچند  ي،مركز يرمساله انتقال آب خزر به كو درباره

  .حزر از جمله آن هاست يايدر

 ينرود ولگا تام يقاز طر) درصد 85حدود (خزر،  يايآب در يشترب ينگفت باتوجه به ا يدبا لوهله او در

  .يردقرار گ يادر ينا يهحاش يبرداشت آب ممكن است مورد اعتراض كشورها ينشود، بنابرا يم

 Programme CASPIAN يا CEPبه نام  يونيخزر كنوانس يايدر يستز يطبا مح در رابطه

Environment شكل  يشورو يراتحاد جماه يبعد از فروپاش 1377در سال  يباوجود دارد كه تقر

در واقع . كند يآن را مشخص م يطيمح يستحزر و مسائل ز يايدر يحقوق يمگرفت كه چارچوب رژ

  .يردگ يشود را در بر م يخزر مربوط م يايرا كه به در يختلفم يها ينهزم يحقوق يونكنوانس ينا

 يايباشد هرچند كه در يكه باعث نگران يستن يادكه قرار است برداشت شود آن چنان ز يحجم آب البته
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 يم يشرويپ ياآب در يدوره ا يكو چند ساله دارد كه در  يدوره تناوب س يك يعاد يطخزر در شرا

  .كند يم يكند و سپس شروع به پس رو

  يم؟در چه دوره هست االن

دوره  70باشد در دهه  يادتاناگر . شروع شده است يادر يكه دوباره پس رو يمهست يدر دوره ا االن

 ينبنابر ا. آغاز شد يپسرو يتشدند و در نها يها دچار آبگرفتگ يالاز و يبرخ يبود كه حت يادر يشرويپ

  .از مباحث مساله آب است يكي

به  يدو سمنان است كه با يآب به منطقه مركز ينرساندن ا يرجود دارد مربوط به مسكه و يگريد بحث

  .وارد نكند يو جنگل ابر لطمه ا يركانيه يباشد كه به جنگل ها يگونه ا

در آن هستند و حاال اگر بنا  يخاص يهستند و گونه ها يكمربوط به دوره ژوراس يركانيه يها جنگل

را به  ياديتواند مشكالت ز يقطع شود م يرمس يجادا يجنگل برا ينان ااز درخت ياديباشد كه تعداد ز

  .ياوردوجود ب

باره وجود ندارد تا  يندر ا يدهد كه هنوز برنامه متقن يكه تاكنون انجام شده نشان م ييبحث ها مجموعه

  .كه وجود دارد برطرف شده باشد و بتوان كار را انجام داد يمالحظات

  .شود يم يعجوالنه تلق يبرنامه اقدام ينا يردورت نگمالحظات ص يناگر ا لذا

  

از  يكه همزمان با اجرا برخ ييطرح ها. دست مسبوق به سابقه است ينعجوالنه از ا يارائه طرح ها ظاهرا

  .آن رفع شدند يبمعا

كه  يمگرفت يرا م يرادا ينآن زمان ما هم. يمبحث را درباره آزاد راه تهران به شمال هم داشت ينما هم. بله

 ياستكه به ر يشنهاداتيبا پ يتدر نها. الزم در آن پروژه صورت نگرفته است يطيمح يستمطالعات ز

 يشمال لطمه ا يها گلو تونل ها اضافه شد تا به جن يربه مس يلومترك 15 -14وقت داده شد  يجمهور
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 ينل استفاده شود و حتبرود از تو يناز ب يكه قرار است جنگل ها ييشكل كه در جاها ينبه ا. وارد نشود

  .حل شود يزتر شد تا مشكل تردد ن يكبه جاده چالوس نزد يرهم داده شد كه مس يريمس ييرتغ

وجود داشت كه در اطراف پروژه شروع كنند به خشك كردن و  ينگران ينكه در آن زمان ا ينا ضمن

  .جنگل ها كه جزو مباحث آن زمان بود يبتخر

حال من هنوز  ينبا ا. وجود دارد يمشخص يها يبه سمنان هم نگرانباره پروژه انتقال آب خزر  در

  .ها جواب بدهد ينگران ينام كه بخواهد به ا يدهباره ند يندر ا يگزارش متقن

شود كه  يجادخزر به جنوب ا ياياز در يآبراهه ا يربحث بود كه مس يزمان يك يگر،د يعنوان نمونه ا به

 يگروه يوقت حت ياست كه در وزارت جهاد سازندگ يادم. آور بود تجب يارما بس يپروژه برا ينارائه ا

  .از كشورها رفته بودند ياز برخ يدبازد يبرا

حل مساله اختالف ارتفاع، سد  يمختلف برا يشود در جاها يم يجادا يريمس ينچن يكه وقت يددان مي

شود كه  يجادا يرله در مسپ 16حدود  يدداد كه با يدر آن زمان محاسبات نشان م. كنند يم يجادا ييها

 يعتااجرا هم نبود طب لو قاب يدرس يبه نظر م يهودهآن طرح كه ب. تردد كنند يرمس ينشناورها بتوانند در ا

  .اجرا نشد

كه راه  يدمشود مطرح است و من ند يم يجادا يركه در مس ييها يبهم مساله تخر يررابطه با طرح اخ در

  .ها برطرف شده است ينگران ينباشد كه نشان دهد ا باره ارائه شده ينهم در ا ييحل ها

  

  يد؟دان يقابل اجرا م يرآن را غ يا يدطرح موافق هست ينا يبا اجرا يبه طور كل شما

معنا كه مالحظات  ينبه ا. باشد يداربه صورت پا يداما توسعه با. يمبا بحث توسعه كامال موافق هست ما

وجود دارد كه  يمل ياز پروژه ها ياديز يمثال ها ينهزم يندر ا. شده باشد يتدر آن رعا يطيمح يستز

با مشكالت و  محيطي يستمكان و چه از نظر مالحظات ز ييرچه از نظر تغ ي،مالحظات يتشد با رعا يم
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  .يمطرح ها مواجه نشو ينعوارض ا

طور قطع با  توان به يوجود نداشته باشد نم يطيمح يستمطالعات و مالحظات ز ينكه ا يتا زمان ينا بنابر

 يجنگل ها يبتخر يشود به جا يم يااست كه آ ينمثال، سوال ا. مخالفت كرد ياپروژه موافقت  ينا

  كرد؟ لوگيريج ياحتمال يطيمح يستز يعهضا يناستفاده از تونل از ا يا يرمس ييربا تغ يركانيه

پروژه  يها ينههز ينتام ياجرا خواسته بود كه برا يمتول ياز نهادها يكيهمان طرح آزاد راه شمال  در

 ينا. منطقه بود يستز يطمح يبتخر يبه معنا ينكه ا يردقرار بگ يارشاطراف پروژه در اخت يها ينزم

  .يگرد ياما در جا يگرد،قرار ب ياردر اخت ينشكل حل شد كه زم ينمساله به ا

 يستاثرات ز يابيارز طرح«پروژه مطالبه  يناست كه در باره ا ينمن به رسانه ها هم ا يهتوص ينا بنابر

  .پروژه را داشته باشند EIA يا »يطيمح

  

به آن توجه  يدهست كه با يچه نكات يآن به لحاظ اقتصاد ياحتمال يانطرح و سود و ز يها ينهنظر هز از

  شود؟

آن  يالزم برا يها ينههز يداست كه با ينمشابه وجود دارد ا يپروژه ها يكه در اجرا يمهم مساله

  ير؟خ ياالزم مقرون به صرفه هست  يها ينهطرح با هز ينانجام ا ياپرسش كه آ ينا با. يردصورت گ

 يتواند به مصارف كشاورز يكه م يمدار يآب لب شور فراوان يمناطق مركز ينمثال ما در هم براي

 يها ينهبه نام هز يما در پروژه ها بحث. بهتر است يكاز كدام  ياست كه بهره بردار ينبرسد، حاال سوال ا

 يستز حظاتآن مال يلهتوان به وس ياست كه اگر مصرف شود م ييها ينهكه شامل هز يمدار يخارج

  .كرد يريگ يمتوان تصم يها م ينكرد و با توجه به ا يترا هم رعا يطيمح

 يطمح يها يابيخود گزارش ارز يههم در گزارش اول يستز يطكه من به خاطر دارم سازمان مح ييجا تا

  .گزارش است ينمنوط به ارائه ا ييارائه نكرده است و ظاهرا چراغ سبز نها را EIA يا يستيز
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كردن مساله تمام جوانب پروژه مشخص شود و  يو رسانه ها ييبهتر است كه قبل از اعالم نظر نها اصوال

  .ارائه شود ياطالعات الزم و كاف

جنگل ها و  ينا يبتخر و،يونسك يجهان يراثدر م يركانيه يكه با توجه به ثبت جنگل ها ينا ضمن

از  يشترجنگل ها ب ينا يارزش گردشگر يدشا. يدمساله هم لطمه وارد نما ينپروژه ممكن است به ا ياجرا

  .پروژه باشد ينمنابع به دست آمده از ا

  

از بازگشت نمك به آن است،  يناش ياآب در يشور يششود احتمال افزا يكه مطرح م يگريد بحث

  است؟ يطيشامل چه شرا خزر االن يتاصوال وضع

 يها يتفعال يشورو يمثال بعد از فروپاش يبرا. روبه رو هست يخزر در حال حاضر با معضالت درياي

منطقه  ينوارد ا يادينفتكش ز يو قزاقستان صورت گرفت باعث شد شناورها يجانكه در آذربا ينفت

معروف  »آب توازن«است كه به  يخزر مربوط به آب ياياز اتفاقات مربوط به در يكيشوند و متاسفانه 

 يهكنند تا ضمن تخل يآب توازن را با خود به خزر حمل م يكبالت يايمعنا كه شناورها از در ينبه ا. است

  .نفت بار بزنند يادر ينآن در ا

 يهتغذ ياست كه درخواستش برا ياييعروس در يهست كه نوع يكبالت يايدر در يجاندار آبز يك

خزر را  يايدر در يكاكل يها يماه يصنعت يدداشته و ص ياز اندازه ا يشو رشد باست  يازشاز حد ن يشب

  .درصد كاهش داده است 75حدود 

 يآب ها يقابل تامل است و باعث آلودگ يارهم بس يادر در يصنعت يها يتاز فعال يناش يآلودگ افزايش

ساعت است و از  يربه هامازندران برخالف عق يايگردش آب در در يانجر. هم شده است يرانا يساحل

  .رود يو سپس سمت باال م يدآ يم يرانبه سمت سواحل ا يجانسمت آذربا
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 ينكند كه ا يحركت م يرانوجود داشته باشد به سمت سواحل ا ينفت يبدان معناست كه اگر آلودگ اين

ه از آب كه من شخصا شنا و استفاد ييداشته باشد تا جا ياديز يها يباعث شده است سواحل ما آلودگ

  .كنم ينم يهتوص يستيز يها يو آلودگ ينفت يها يسواحل را به خاطر آلودگ ينا

شود  يم ياوارد آب ساحل در يمياييش يها يهم آلودگ يرانا يساحل يرودخانه ها يقاز طر ينبر ا عالوه

 يستمكوساز نظر ا ينبنابر ا. شود يم يانكالهو م يمثل انزل ييتاالب ها يسواحل و حت يكه باعث آلودگ

  .يستن يمطلوب يطشرا يدارا يادر ينا ياييدر

  

  وجود دارد؟ يمعضالت راه حل ينا يبرا آيا

فعاالنه  يمكه درباره اش صحبت كرد يمنطقه ا يوناست كه با كنفواس ينمعظالت ا ينبرخورد با ا الزمه

داشته  يهترب يطشرا ياريخاو يانو حفظ ماه يالتش يو حت يستز يطتر برخورد شود تا در حوزه مح

  .يمباش

  

كه دارد و قبل از پاسخ به سواالت  يطرح با همه نواقص يناست كه ا ينا يدآ يم يشكه پ سوالي

  شد؟ يچرا مطرح و رسانه ا يراموني،پ

هم انجام شد و  ييحركت ها يمطرح شد كه حت يجد يليو دولت دهم خ 81خزر در سال  يايدر بحث

  .د دارد كه متوقف شدكه وجو ييها ينگران ينبعد به خاطر هم

كه البته . طرح ها هستند يو اقتصاد يفن يهبه دنبال توج يراناز طرح ها در كشور هستند كه مد خيلي

  .طور بوده است ينهم هم يگرد يدر كشورها يتامدت

را  ينا ياز كشورها حت يمطرح شد و برخ »يدارتوسعه پا«مشابه مساله  يسو در طرح ها ينبه ا 1970از  اما
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سال بعد مورد توجه قرار گرفت اما باز  20مساله حدود  ينا يراندر ا. الزام در نظر گرفتند يكنوان به ع

  .داشته باشد EIA يدگفتند كه طرح با يم يقيهم الزام آور نبود و مثال به صورت تشو

من ها و از طرف س يياز پروژه ها بودند كه شروع شده بودند كه با فشارها ييبلند باال يستمدت ل ينا در

  .شد يطرح ها جد يستيز يطسواالت مح ي،مراكز علم

كردند  يآن صحبت م يستيز يطتازه در باره مسائل مح يرانشد مد يطرح ها اجرا م يوقت يبترت ينا به

 يستند،ن يو اقتصاد يفن يهتوج يطرح ها صرفا دارا يااست االن در دن يدر حال ينا. است يكه روش غلط

  .هستند يستيز يطو مح ياقتصاد ي،فن يهتوج يازمندبلكه ن

 يو اقتصاد يفن يهدر توج ييراتيتغ يازمندممكن است در ادامه كار ن يستيز يطمح يهكه توج ينا براي

منطقه كه  ينا يطيمح يستز يها يو آلودگ يهامروز عسلو يتبه وضع يمتوان يم ينهزم ينكه در ا. باشد

مساله  يناز ا فاوتمت يها يكو به كار بردن تكن يشترب يها ينهو با صرف هز يهاول يشد در فاز ها يم

  .كرد يريجلوگ

 يدر طراح يطيمح يستمطالعات ز ياست كه وقت ينكشور وجود دارد ا يرانمد يانكه در م يغلط بينش

  .كنند يم يتلق ينههز يكشود آن را به عنوان  يپروژه مطرح م يو اجرا

در نظر  يطيمح يستمطالعات ز يپروژه برا يها ينهزدرصد ه 10تا  5 ينمعموال ب ياكه در دن درحالي

به طور كامل و  يردهم صورت گ يستيز يطكه قرار است مطالعات مح يكه وقت ينضمن ا. شود يگرفته م

  .شود يانجام نم يقدق

هم به عقبه  ينشيب ينچن يريگردد كه علت شكل گ يما بر م يرانمد ينشبه ب ياديمساله به مقدار ز اين

  .گردد يآن ها باز م يآموزش يها

 يهم برا يستيز يطمح يآموزش ها يالزم باشد كه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال شايد

  .شود يدهگنجان يمختلف فن يرشته ها ينمهندس
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 يدرس ينكه چن يمقبوالند ياربا تالش بس يستز يطحفاظت از مح يعال يدر شورا 73ما در سال  مثال

به صورت  يتشود كه البته در نها يدهگنجان يبه صورت الزام يانسانعلوم  يهمه رشته ها حت يبرا

آموزش  به يآن حت يشهدارد كه ر ياريبس يتاهم ينهزم ينبحث آموزش در ا ينبنابر ا. درآمد يارياخت

  .دارد يطوالن يگردد و داستان يدوره متوسط باز م يها

  گفت و گو سپاسگذارم ينشركت شما در ا از
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خبرگزاري تسنيم  -ياحتمال هاي يالبس يريتمد يكشور برا ياسده يخروج يشافزا
  05/08/1398مورخ 

  

د در مخازن آب موجو يهكشور همچنان روند تخل يسدها يبهره بردار يريتمهرماه تاكنون مد يابتدا از

  .آماده باشند ياحتمال هاي  يالبمهار س ياند تا برا خود را در دستور كار قرار داده

 ييز،پا يدر ابتدا يروكه به گفته مسئوالن وزارت ن يدرحال يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يك يها آنچه حجم بارشكرده بود،  ينيب يشامسال را نرمال پ ييزپا يها بارش يزانم يسازمان هواشناس

  .از نرمال دارد يشب يها از بارش يتحكا دهد ينشان م يجار يماه نخست سال آب

رقم  ينكشور پر بوده كه ا يدرصد از حجم مخزن سدها 52اكنون  هم يرو،وزارت ن يگزارش رسم طبق

  .درصد بوده است 38حدود  يبازه زمان ينسال گذشته در هم

آب موجود در مخازن  يهكشور همچنان روند تخل يسدها يبهره بردار يريتمهرماه تاكنون مد يابتدا از

 يرماه اخ يك يدر ط. آماده باشند ياحتمال هاي  يالبمهار س ياند تا برا خود را در دستور كار قرار داده

با مدت مشابه  يسهرقم در مقا ينمترمكعب بوده كه ا يليارداز چهار م يشكشور ب ياز سدها يخروج يزانم

  .است يافته يشدرصد افزا 100از  يشل گذشته بسا

 يكدرصد پرهستند و تنها  40سد مهم كمتر از  71سد بزرگ كشور حدود  193 يانحال حاضر از م در

 ياز مخزن سدها يمناسب يترو ظرف يناز ا. درصد آب دارند 90از  يشبزرگ كشور ب يدرصد سدها

  .كرده است يدااختصاص پ 99- 98 يدر سال آب ياحتمال هاي يالبس ينكشور به منظور كنترل و تسك

نسبت به  ها يبارندگ يدرصد 33در امور آب و آبفا از رشد  يرون يرمعاون وز ي،زاده خامس يتق قاسم

 ياحتمال هاي يالبس يريتكشور به منظور مد يسدها يخروج:  ساله كشور خبر داد و گفت 51 يانگينم

  .است يافته يشافزا
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  06/08/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - كشور كجاست؟ ياه استان ينتر پربارش
  

كه ركورددار  دهد ينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا 34استان كشور در  31ها در  آمار بارش بررسي

  .بارش است يليمترم 149.8با ثبت  يالنها، استان گ بارش

تا  98اول مهرماه ( يجار يسال آب ييروز ابتدا 34در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .يدرس يليمترم 13.8كشور به  يها مجموع بارش) ماه چهارم آبان

 يااستان ه يبرخ يران،منابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهدفتر مطالعات پا ياساس آمار رسم بر

  .اند كمتر از آن، بارش داشته يو برخ يشترب يزانم ينمدت از ا ينكشور در ا

كه ركورددار  دهد ينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا 34استان كشور در  31ها در  آمار بارش بررسي

 105.9استان مازندران با ثبت  يالن،پس از گ. بارش است يليمترم 149.8با ثبت  يالنها، استان گ بارش

  .پربارش كشور است اناست ينسوم يليمترم 55.1استان پربارش كشور و استان گلستان با  يندوم يليمترم

 ينتر بارش كم ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 34بارش در  يليمترم 0.12با ثبت تنها  يخراسان جنوب همچنين

  .استان كشور بوده است
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  06/08/1398زاري تسنيم مورخ خبرگ - جدول+ تر شد  امسال از پارسال هم پربارش
  

ها  و حجم بارش يزانگرفتن م يشيشاهد پ ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 34بارش در  متر يليم 13.8با ثبت 

  .يمهست) ساله 51آمار (رازمدت متوسط د يننسبت به مدت مشابه سال قبل و همچن

منابع آب شركت  يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تا چهارم ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 13.8بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 34(ماه  آبان

و نسبت  يشدرصد افزا 47) متر يليم 9.4(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 3 يشيافزا) متر يليم 13.4(گذشته  يبه دوره مشابه سال آب

 18:30ر تا ساعت كشور از اول مه يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يروز چهارم آبان سال آب
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خبرگزاري تسنيم  -  وجود دارد؟ ينو گرم شدن زم ها يبارندگ يشافزا ينب يارتباط ياآ
  06/08/1398مورخ 

  
در  ها يبارندگ ين،گرم شدن كره زم يلكه به دل اند يدهرس يجهنت ينانجام شده محققان به ا يبررس يك طي

  !است  كرده يداپ يشافزا يارهس ينسطح ا

 يريچشمگ يشافزا يرچند سال اخ يبارش باران در جهان ط يم؛تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اجتماع به

از كشور را در بر  يبخش يلكه سال گذشته س يها بود، به طور بارش يشافزا ينشاهد ا يزن يرانا داشته است كه

  .ايم ودهدر كشور ب آسا يلس يها ماه آبان شاهد بارش يگرفت و امسال هم از ابتدا

 ينا جينتا. ارتباط دارد ينزم يگرما يشها به افزا بارش يشافزا ينكه ا اند رسيده يجهنت ينمحققان به ا حال

  .كند يم يدبارشها تاك يشو افزا ينزم يگرما يشمنعكس شده و بر ارتباط افزا يمدر ژورنال اقل يقاتتحق

و   كرده يلو تحل  يهتجز يرصد سال اخ يرا ط يدشد يها آمار بارش ينعلوم چ ياتمسفر آكادم پژوهشگاه

 يشترب شود يپژوهش ثابت م ينا ياييفگستره جغرا ياست؛ با بررس  را به اثبات رسانده يردو متغ ينارتباط ا

 ياز گرما يجنوب يكايو شرق آمر يشمال يكايآمر ي،جنوب يايآس يقا،آفر يبخش جنوب يمناطق موسم

  .اند ها بوده بارش يشگرفته و شاهد افزا يرتأث ينزم



    

  
  

35 

  1398آبان  - )24(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  06/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - خوزستان يسدها يخروج يجيكاهش تدر
  

 يسدها يمنف يالنمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به ب يزير دفتر برنامه يرمد - يرناا - اهواز

 يجيكاهش تدر ييزهخوزستان تا زمان آغاز كشت پا يسدها يخروج: گفت ير،ماه اخ يكاستان در 

  .شتخواهد دا

استان  يسدها يمنابع و مصارف تمام يالنب: اظهار داشت يرنادوشنبه در گفت وگو با ا ييبهارلو داريوش

آب است بر  ياز ورود يشب يخروج يزانكه م يمعن ينبوده، به ا يمنف يجار يماه اول سال آب يكدر 

كه مصارف  هييزتا زمان آغاز كشت پا يروند كاهش ينو ا يافتهسدها كاهش  ياساس خروج ينهم

  .ادامه خواهد داشت يابد، يم يشدست افزا ييندر پا يكشاورز

 ينبنابرا شود، يعدم تحقق بارشها انجام م ياتحقق و  يويسنار 2 يمنابع آب برا يزيبرنامه ر: افزود وي

  .يمكن ياطهم احت يآب يردر حفظ ذخا يل،مقابله با س يبرا يجهمزمان با بس يدبا

 يطشرا يو اقدامات خود را برا يداتها تمه ها و دستگاه سازمان يتظار است تمامان: كرد يدتاك بهارلويي

  .يونددبه وقوع بپ يممكن است در منابع آب يمختلف يطبلكه شرا يالبنه تنها س يراكنند ز يعمختلف تسر

 در يژهرا به و ها يكاهش بارندگ يندهآ يها ماه يكشور برا يشناس يمگزارش مركز اقل ينآخر: گفت وي

 شود، يرا شامل م يزآبر يها از حوضه يخوزستان و مناطق يقينكرده است كه به  بيني يشجنوب غرب، پ

 يو مراقبت از منابع آب ياطاحت يطشرا يترعا يفكر كرد، بلكه به لحاظ فن ها يالبفقط به س يدنبا ينبنابرا

  .دارد يتموجود اهم

خوزستان شلتوك  يكشاورز هاي يندر اغلب زم كشت تابستانه ينكهبا توجه به ا: اضافه كرد بهارلويي

نخواهند  يآب يازكه تا آن زمان مزارع ن شود يو از دهه سوم آبان به بعد آغاز م يربا تاخ ييزهبوده، كشت پا

  .داشت
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: نداشته، اظهار داشت يچندان يرخوزستان تاث يسدها يدر ورود يراخ يروزها يبارندگ ينكها يانبا ب وي

 8.7خوزستان  يسدها يگرد ياز سو كند، ينم يدتول ياديصورت معمول رواناب ز به يهاول يها بارش

  .شود يمحسوب م ها يورود ينا يبرا يدارند كه حجم كاف يخال يتمترمكعب ظرف يلياردم

از لحاظ سدها  يهستند و خطر يدارپا يطاستان در شرا يها سدها و رودخانه: خاطرنشان كرد بهارلويي

  .كند ينم يددست را تهد يينپا

: دست عنوان كرد و افزود ييندر پا يدشد يها سدها را بارش يكاهش خروج يلاز دال يگرد يكي وي

 يريدر صورت وقوع جلوگ يآب سدها و رواناب حاصل از بارندگ يخروج يانمساله از تداخل جر ينا

  .دهد يدر منطقه را كاهش م يريخطرپذ يسكبه عمل آورده و ر

مترمكعب  350) كارون(سد گتوند  يه،مترمكعب درثان 150سد كرخه  يخروج در حال حاضر يگفته و به

  .است يهمترمكعب درثان 25و سد مارون  يهمترمكعب درثان 200سد دز  يه،درثان

دست و  يينپا يازهر منطقه اعم از ن يطبه شرا يسدها بستگ يخروج يجيكاهش تدر: ادامه داد بهارلويي

  .دارد يهابارندگ يزانم

ها  بارش يزانم يشترينب ينكها يانبا ب ينمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان همچن يزير ر برنامهدفت مدير

 30به  يكبه طور متوسط نزد: شده، گفت بيني يشاز شنبه تا دوشنبه و در شمال و شمال شرق استان پ

را  يم بارشسه ينشتريسهم و آذر ماه ب ينكه مهر كمتر دهد يرخ م ييزدرصد از كل بارش سال در پا

درصد از كل سال  15حدود  ييزاستان در پا يبه سدها يحال متوسط سهم رواناب ورود يندارد، در هم

  .است

درصد  50 يبهشتاسفند تا ارد يها سال هستند و ماه يها ماه ينپرباران تر يآذر و د يها ماه: افزود وي

  .دهند يرواناب ساالنه را به خود اختصاص م

باال  ها، يلشدن مس يالبيس ي،معابر عموم يان دوم آبان، نسبت به باران، آبگرفتگبحران خوزست مديريت
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 يتاعالم كرده با تقو يزخوزستان ن يهواشناس. ها از روز جمعه هشدار داده بود آمدن سطح آب رودخانه

  .يابد يها ادامه م ياز اواخر روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه بارندگ يسامانه بارش

درصد از حجم مخزن  52اكنون  آبان ماه، هم 4در ) پاون( يرووزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا به

بر اساس . درصد بوده است 38حدود  يبازه زمان ينرقم سال گذشته در هم ينكشور پر بوده كه ا يسدها

در خود را  خازنآب موجود در م يهكشور همچنان روند تخل يمهرماه تاكنون سدها يگزارش از ابتدا ينا

  .آماده باشند ياحتمال هاي يالبس ينتسك ياند تا برا دستور كار قرار داده

 يشپ يزماه نخست پائ 2 ياز نرمال را برا يشب ينرمال و كم يخوزستان بارش ها يكه هواشناس يوجود با

ر صاد يندهآ يدر استان را در سال آب يلبحران خوزستان، از مرداد ماه امسال هشدار س يكرده شورا ينيب

  .نشود رارتك 98بهار  يلس يها خسارت ي،احتمال يالببا س ياروييرو يكرده تا ضمن آمادگ

آب  يرروستا به ز 133. شدند يالبشهرستان دچار س 21كرخه، كارون و دز  يها رودخانه يانطغ يپ در

تان هزار نفر در خوزس 400كشور  يربه گفته وز. شدند يهتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374رفت و 

  .بهار امسال بودند يلس يرتحت تاث
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  06/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -  سال يانسد تا پا 10افتتاح 
  

در مجموع  يب،ترت ينشود كه به ا ياستان كشور افتتاح م 6سد در  10ماه دوم سال،  6در  - يرناا - تهران

كشور اضافه  يسدها يتو صنعت به مجموع ظرف يشرب، كشاورز يمتر مكعب آب برا يليونم 745

  .خواهد شد

  
 يمتمرمكعب برا يليونم 696مترمكعب در بخش صنعت،  يليونسدها، هشت م يناز ا يبردار بهره با

ها،  طرح يناز ا يبردار با بهره ينهمچن. خواهد شد ينمترمكعب در حوزه شرب تام يليونم 41و  يكشاورز

  .شود يم ينهزار نفر تام 600و  يليونم يك يتشهر با جمع 9آب شرب 

ماهه  6در ) يرانا_ب_الف_هرهفته#(بزرگ و مهم صنعت آب و برق  يها طرح يافتتاح هفتگ يشپو در

 يبردار ن به بهرهاستا 31تومان در  يلياردم 174هزار و  33 گذاري يهپروژه با ارزش سرما 227دوم امسال 
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  .تومان است يلياردهزار م يك يزدر هر استان ن گذاري يهسرما يانگينم. رسد يم

دوم سال از جمله  يمهدر چهار استان كشور در ن يو زهكش ياريهزار هكتار شبكه آب 26از  برداري بهره

  .دهد يقرار م مناطق را تحت پوشش ينا ييروستا يتجمع يليونم 1.5اقدامات صنعت آب و برق است كه 

هزار نفر  726 يعتروستا با جم 124هزار و  يكبه  ي، آبرسان1398سال  مانده يباق يها در ماه يرون وزارت

اساس به طور  ينبرا. دهد يانجام م يهتومان سرما يلياردم 845منظور  ينا يها دارد كه برا در برنامه يزرا ن

  .شود يم آبرسانيتومان  يلياردم 4.5معادل  اي ينهروستا با هز 6متوسط روزانه به 

 16تومان در  يلياردم 366هزار و  يك يهفاضالب با سرما خانه يهتصف 29سال  يانقرار است تا پا همچنين

  .شود يفاضالب كشور اضافه م هاي خانه يهنفر به مجموع تصف يليونم 3.4 يتاستان با جمع

 9امسال در  يانتومان تا پا يلياردم 432هزار و  يك گذاري يهآب شرب با سرما خانه يهتصف 12بر آن  عالوه

آب در كشور  خانه يهتصف 2هر ماه  يبه عبارت شود، ينفر افتتاح م 200و  يليونم 6 يعتاستان كشور با جم

  .شود يافتتاح م

 يلياردهزار م 24از  يشب گذاري يهسه هزار مگاوات و با سرما يتبا ظرف يحرارت يروگاهن 9از  برداري بهره

  .امسال است يانتا پا يرواقدامات وزارت ن يگرن از دتوما

 مانده يباق يها قرار است در ماه يعيدر مصرف گاز طب ييجو پاك و صرفه يانرژ يدتول يتتوجه به اهم با

پاك، در  يانرژ يدمگاوات افتتاح شود كه عالوه بر تول 278 يتبا ظرف يدپذيرتجد يروگاهن 28امسال 

  .شود ييجو صرفه يزدر كشور ن يعيگاز طب مترمكعب يليونم 350مصرف 
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فرونشست  يسانت 1.8نرخ  ؛ برآوردكشور اعالم شد يبردار سازمان نقشه يدر نشست خبر
خبرگزاري ايسنا مورخ  - "يآزاد يدانم" ينفرونشست در كم)/ره(در فرودگاه امام 

08/08/1398  
  

  
نرخ فرونشست در تهران را مربوط به مناطق جنوب و  يشترينكشور ب يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 20و  19، 18، 17مناطق : و قرچك دانست و گفت نيجنوب غرب تهران و جنوب شرق تهران در ورام

  .قرار دارند "فرونشست" يدهپد يرتحت تاث

شده در سازمان  يهته يها امروز كاربرد نقشه يجمور در نشست خبر يحييدكتر  يسنا،گزارش ا به

 ياربرد سازمان نقشه ياحكام دائم 11بر اساس ماده : مخاطرات دانست و افزود يشرا در پا يبردار نقشه

ما   يجد يها يتاز فعال يكياساس  ينبر ا. شده است يمعرف يبردار در  حوزه نقشه يتينهاد حاكم يك
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  .دهد يمختلف ارائه م يها در بخش يانيآن خدمات شا يراست كه تصاو ييهوا هاي يعكسبردار

 95از  يشب كه ينابر  يدسازمان نام برد و با تاك يناقدامات ا يگرهزار را از د 25 يك يها نقشه يهته وي،

 يندر بخش سنجش از دور ا: شده است، ادامه داد يهته ييهوا يها ها بر اساس عكس نقشه يندرصد از ا

 يانداز نسبت به راه ينهمچن ت،استفاده شده اس يزن يا ماهواره يراز تصاو ييهوا يرسازمان عالوه بر تصاو

  .يما است، اقدام كردهمبرم كشور  يازهاياز ن يكيكه  ياطالعات مكان هاي يستمس

 يهته ينهمچن: شد يادآورسازمان ذكر كرد و  يناقدامات ا يگرفرونشست را از د يها اطلس يهته جمور،

قرار  يادر كمربند زلزله دن يزيخ از نظر لرزه يرانچرا كه ا يم،مخاطرات را در دستور كار دار يها نقشه

  .يمهست توسطم يها ها و زلزله لرزهشاهد ثبت خرد  يرو به صورت هفتگ ينگرفته است؛ از ا

بر اساس : اس در كشور گفت يپ يج هاي يستگاها يجادكشور با اشاره به ا يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 يناست، ا يدهمتر رس يليم 25تا  20به  2001تا  1999كشور از سال  ينرخ كوتاه شدگ ها يستگاها يها داده

  .رود يمار مكشور به ش يشدگ عدد مرجع نرخ كوتاه

بر  ها يستگاها ينا: اس است، اظهار كرد يپ يج يدائم يستگاها 140سازمان مجهز به  ينا كه ينا يانبا ب وي

رو  ها يستگاها يناز ا يعمر برخ ياند؛ ول منطقه، در كشور مستقر شده يزيخ و لرزه يتياساس تمركز جمع

  .دآن وجود دار ينوساز يبرا ياست و لزوم توجه جد يانبه پا

كه در چه  دهد يمطالعات انجام شده در خصوص مخاطرات كشور نشان م يجنتا كه ينبر ا يدبا تاك جمور

از مخاطرات  يگرد يكي يزآتشفشان ن: وجود دارد، ادامه داد يبعد يها فشار و بروز زلزله يشافزا يمناطق

 يراقدامات سا نارر كما است كه د هاي يتاز مامور يكيآتشفشان دماوند  يتوضع يشكشور است كه پا

  .يما كرده يجادآتشفشان ا ينا يشرا در دامنه آتشفشان دماوند به منظور پا هايي يستگاهها ا سازمان

در مناطق  يژهبه و ينرانش زم كه ينبر ا يددر كشور با تاك ينرانش زم يدهبا اشاره به وجود پد وي

است و اگر  يمترسانت 20تا  10 ينر كشور بساالنه د ينسرعت رانش زم: وجود دارد، اظهار كرد يكوهستان
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  .شد واهدخ يرهاو مسدود شدن مس يشترقطعا منجر به صدمات ب يابد، يشافزا يدهپد ينسرعت ا

 150  ياناز م: فرونشست در كشور خاطر نشان كرد يتبا اشاره به وضع شناسي ينسازمان زم يفن معاون

 ها يستگاها يندوده مناطق فرونشست قرار دارند، ادر مح يستگاها 12تا  10سازمان در كشور  يستگاها

ها را  امكان پردازش زانهعالوه بر پردازش رو ها يستگاها ينو ا دهند يمناطق را نشان م يارتفاع يها مؤلفه

  .به كاربران خواهد داد يزبار ن يك يهثان 30هر 

در  يمترسانت 1.8طقه فرودگاه امام و در من يمترسانت 6گرگان ساالنه  يستگاهنرخ فرونشست در ا ي،گفته و به

  .سال برآورد شده است

با توجه به : دانست و گفت يستگاها 30در تهران را  ينمربوط به فرونشست زم هاي يستگاهتعداد ا جمور،

  .حوزه مشهود خواهد بود ينا هاي يستگاها يدر تهران كمبودها يتيتمركز جمع

در دشت : مطالعات فرونشست در كشور خاطر نشان كرد يجتابا اشاره به ن شناسي ينسازمان زم يفن معاون

در جنوب و جنوب  ينتوس مشهد كاهش ارتفاع به شدت مشهود است، ضمن آن كه نرخ فرونشست زم

  .برآورد شده است 84تا  68از سه متر از سال  يشغرب تهران به ب

به  يزنقشه ن يهمخاطرات و ته پس از يربرداريتصو: كشور خاطرنشان كرد يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 يلكه در س يا به گونه رود، يما به شمار م هاي يتمامور يگردر امر امداد و نجات از د يده منظور خدمات

  .گرفتمراجع قرار  يارشد و در اخت يهمرتبط ته يها نقشه يماه سال جار ينفرورد

 يشترينب: ونشست مواجه هستند، ادامه دادفر يدهكشور با پد يها همه دشت يباكه تقر ينبر ا يدبا تاك جمور

و  يندر مناطق ورام يژهنرخ فرونشست در تهران مربوط به جنوب و جنوب غرب، جنوب شرق به و

 راهبزرگ يكه از سو يا فرونشست در تهران در حال گسترش است، به گونه يدهقرچك است و پد

  .آزادگان فرونشست به داخل شهر تهران نفوذ كرده است

فرونشست قرار  يرتهران تحت تاث 20و  19، 18، 17فرونشست مناطق  يدهبر اساس گسترش پد ي،ه وگفت به
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  .نفوذ كند يآزاد يداننمانده است كه فرونشست به م يزيدارند و چ

تهران از جمله  يكفردوس نزد يو روستا يكشور منطقه احمدآباد مستوف يبردار سازمان نقشه يفن معاون

 يدهبا پد يزو پاكدشت ن ينورام: فرونشست را دارند و ادامه داد يزاننرخ م رينيشتدانست كه ب يمناطق

 يندر ا ياديز يتيو جمع ييو مراكز روستا يساتاست كه تاس يدر حال ينفرونشست مواجه هستند و ا

  .يردصورت گ يشياست نسبت به آن چاره اند يازمناطق حضور دارند و ن

سال  يكدر ظرف : نگهبان، گفت يبحران كشور در شورا تيريقانون مد يببا اشاره به تصو جمور

مراجع قرار گرفته است و  يارشده و در اخت يهته يسازمان نقشه بردار يمطلب از سو 150گذشته حدود 

نقشه  تهيه يبه عنوان نهاد متول يبردار از سازمان نقشه ينام يچقانون ه يناست كه در ا يدر حال ينا

  .مخاطرات برده نشده است

واگذار  يراه مسكن و شهرساز يقاتقانون به مركز تحق ينها بر اساس ا نقشه ينا يهته كه ينا يانبا ب يو

  . حضور دارند يبردار حوزه در سازمان نقشه يناست كه متخصصان ا يدر حال ينا: شده است، گفت



    

  
  

44 

  1398آبان  - )24(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 -  ماه گذشته يكها در  استان ينتر پربارش/بارش باران در تهران يدرصد 58 يشافزا
  08/08/1398برگزاري ايسنا مورخ خ
  

بارش باران در استان تهران از  يدرصد 58 يشبحران از افزا يريتو مد يخشكسال يمركز مل رييس

  .تاكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد يجار يسال آب يابتدا

 43.6آبان  6مهر ماه تا  يبارش در استان تهران از ابتدا يزانم ينكها يانبا ب يسنا،وگو با ا در گفت يفهوظ احد

گزارش شده است كه نشان  يليمترم 27.5مدت مشابه سال گذشته  يمقدار ط ينا: بود، گفت يليمترم

  .داشت ايشدرصد افز 58از  يشر استان تهران نسبت به سال گذشته بها د بارش دهد يم

آبان  6مهرماه تا  ياز ابتدا يالناستان گ ينكهبحران با اشاره به ا يريتو مد يخشكسال يمركز مل رييس

 127.9 يبازه زمان ينا ياستان ط ينها در ا مقدار بارش: بارش را در كشور داشت، اظهار كرد يشترينب

  .درصد كاهش داشته است 30د كه نسبت به سال گذشته حدود بو يليمترم

 يزانم يكهرا دارد، به طور يجار يسال آب ياستان از ابتدا ينتر استان مازندران رتبه دوم پربارش: افزود وي

  .است يافتهدرصد كاهش  33بود كه نسبت به سال گذشته حدود  يليمترم 102.4استان  ينها در ا بارش

و مازندران  يالنگ يها پس از استان يناستان قزو: بحران ادامه داد يريتو مد يشكسالخ يمركز مل رييس

 54.9 يبازه زمان ينا ياستان ط ينبارش در ا يزانم. آبان را دارد 6مهر ماه تا  يبارش از ابتدا يزانم يشترينب

  .رو بود روبه يشادرصد افز 200 از يشگزارش شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ب يليمترم

است كه نسبت  يليمترم 16.8آبان،  6مهر ماه تا  ياز ابتدا يزها در كل كشور ن بارش يانگينم يفهگفته وظ به

داشته  يشدرصد افزا 70درصد كاهش و نسبت به بارش بلند مدت حدود  7به مدت مشابه سال گذشته 

  .است

  08/08/1398مورخ  خبرگزاري ايسنا آماده است؟ يلمقابله با س يتهران برا
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دارد كه  يتاز تداوم بارش در نقاط مختلف از جمله تهران حكا يدرحال يسازمان هواشناس هاي بيني پيش

 كه يوجود دارد؛ به طور ياحتمال هاي بيالمقابله با وقوع س يبرا يتختپا يآمادگ ينهدر زم هايي ينگران

 يحداكثر يآمادگ بارد،در تهران ب يعوس ياسباران در مق ي،هواشناس بيني يشاگر طبق پ شود يگفته م

  .آن وجود ندارد يبرا

تهران خبر  ينها در كشور و همچن همواره از تداوم بارش يهواشناس هاي يهاطالع يسنا،گزارش ا به

ضمن اشاره به ورود سامانه  يسازمان هواشناس يعو هشدار سر بيني يشپ يركلمداساس  ينبر ا. دهند يم

و بارش  شوربارش باران در اكثر مناطق ك: ماه گفت به كشور از سمت غرب در ششم آبان يدجد يبارش

  .هفته تداوم دارد يانبرف در ارتفاعات تا پا

از  ياريكه دامن آن بس هايي يالبوقوع سامسال و پس از  ياز ابتدا يلوقوع س يهاست كه سا يدرحال اين
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 يم،ا شده 98-99 يوارد سال آب يكه به تازگ يو در حال كند يم ينيسنگ يرانها را گرفت، بر سر ا استان

  .دارد يتمختلف حكا اطدر نق يلنرمال و احتمال وقوع س يزاناز م يشباز هم از بارش ب ها بيني يشپ

  

  از حد نرمال يشب يبارندگ احتمال

در  - يرانمنابع آب ا يريتبحران شركت مد يريتدفتر مد يركلمد - يگيآقاب اهللا يفراستا، س ينا در

 ينا: بارش در كشور اظهار كرد يزاندر مورد م يسازمان هواشناس بيني يشبا اشاره به پ يسناوگو با ا گفت

كرده است كه  بيني يشرا پ النرمال و باالتر از نرم يماه بارندگ آبان ياز كشور برا يمناطق يسازمان برا

  .شود يم يزتهران و البرز ن يها موضوع شامل استان ينا

دستگاه  يكفقط به  يلمقابله با س يبرا يتختشهرها از جمله پا يآمادگ يزانم كه ينبر ا يدبا تأك وي

 گيرد، يصورت م يتختپا يكه بارش در تهران و مخصوصا مناطق شمال يزمان: داد يحتوض يست،مربوط ن

 يمخواه باالييآب را با شدت  يانبافت خاك جر يلو نفوذ كم آب به دل يادز يبش يلمناطق به دل ينا

موضوع در  ينا. به شكل جامع انجام شده باشد يدمناطق با يندر ا يزداريآبخ يها برنامه ينبنابرا. داشت

  .موثر است ياربس يالبعدم شدت گرفتن س

در شهر تهران مسئول  يلاز وقوع س يريجلوگ يبرا يمختلف يها زمانها و سا ارگان كه ينا يانبا ب آقابيگي

 1398اول سال  يمهاز ن يلومترك 38تهران است كه معادل  يا از آن مرتبط با آب منطقه يبخش: هستند، گفت

زه حو يندر ا يتر دارد، به كار گسترده كه ياما شهر تهران با وسعت. اند را انجام داده يروبيو ال ييكار بازگشا

 يي،بازگشا يروبي،اعم از ال. انجام شود يدبا گردد، يبرم يالبس يمنكه به گذر ا يهمه موارد. است يازمندن

 يدانجام گرفته با هاي بيني يشبا توجه به پ. اقدامات انجام نشده است يناما همه ا... همه موانع و يجمع آور

  .اشتد يمخواه يكه بارندگ يريمباال بپذ رصداحتمال را با د ينا

باال در  ياحتمال بارندگ كه ينبر ا يدبا تأك يرانمنابع آب ا يريتبحران شركت مد يريتدفتر مد مديركل
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كه گذاشته  يشوند و موانع يهتخل يهمه مجار يدبا ينبنابرا: در تهران وجود دارد، گفت يسال جار ييزپا

نخست  يمهدر ن هرانت يا شركت آب منطقه. يردرد تصرف صورت بگ يدبا ينهمچن. شده برداشته شوند

صورت گرفته بود را رفع تصرف  يرمجازكه به صورت غ يهكتار از تصرفات 20از  يشب ي،سال جار

  .هكتار بود 45از  يشعدد در سال گذشته ب ينا. كردند

  

  آن وجود ندارد يبرا يحداكثر يباران در تهران ببارد آمادگ يهواشناس بيني يشطبق پ اگر

 يبرا يحداكثر يآمادگ يفتدباران در تهران اتفاق ب يهواشناس بيني يشاگر طبق پ كه ينبر ا يدبا تأك وي

كه از شهر  يرخ داد از داخل شهر و تا زمان يالبانجام شود تا اگر س ياقدامات يدبا: آن وجود ندارد، گفت

  .هاست همه دستگاه ماتدر گرو اقدا ينا. داشته باشد يمنعبور ا شود، يو خارج م كند يعبور م

. يريماحتمال را با درصد باال بپذ كند يبا احتمال همراه است و منطق حكم م بيني يشپ: كرد يدتاك آقابيگي

عدد قابل توجه . رخ دهد يتختاز حد نرمال در پا يشب يدرصد بارندگ 70 يشده با احتمال باال بيني يشپ

 يمردم مشكل يبرا يطشرا يند و در افتا يبارش اتفاق م يزانم ينكه ا يمقرار ده ينبنا را بر ا يداست و با

  .نشود يجادا
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خبرگزاري تسنيم مورخ  -يي غذا يتبر امن يمياقل ييراتتغ يرهشدار فائو درباره تأث
08/0/1398  

  

در  يجهان يانگيناز م يشب يبا سرعت يارشد در آس روبه يو شهرها ها يكه گستره خشكهشدار داد  فائو

  .دارد ييغذا يتبر امن يقابل توجه يراتشدن هستند كه تأث حال گرم

مناطق جهان  پذيرترين يباز جمله آس يانوسيهو اق يامنطقه آس گويد يفائو م يمتسن يگزارش خبرگزار به

كه  دهند ينشان م ها ياست؛ بررس ييوهوا آب يدشد ياز رخدادها يناش يراتثو تأ ييغذا يدر برابر ناامن

  .است يجهان يانگيناز م يشترب گراد يدرجه سانت 2.6تا  0.2 يناكنون ب هم يامنطقه آس يشهرها يبرخ يدما

رشد  روبه يو شهرها ها يكه گستره خشك دهد يهشدار م) فائو(ملل متحد  يسازمان خواربار و كشاورز 

قابل  يراتكه تأث يا شدن هستند؛ مسئله در حال گرم يجهان يانگيناز م يشب يبا سرعت يامنطقه آس در

  .منطقه از جهان خواهد گذاشت يننفر در ا ها يليونم يشتو مع ييغذا يتبر امن يتوجه

شده  يهسازمان ملل ته ينهادها يگراز د يفائو و شمار يكه مشتركا از سو »ينو زم يماقل«گزارش  براساس

 يجهان يانگيناز م يشترب گراد يدرجه سانت 2.6تا  0.2 يناكنون ب هم يامنطقه آس يشهرها يبرخ ياست، دما

  .است

مناطق جهان در برابر  پذيرترين يبكه از جمله آس يانوسيهو اق يامنطقه آس ياست كه كشورها يدر حال اين

نفر كه از  يلياردم يمستند، حدود نه ييوهوا آب يدشد ياز رخدادها يناش يراتو تأث ييغذا يناامن

 يهاز افراد مبتال به سوءتغذ يمياز ن يشكه شامل ب يتيجمع  اند، داده يرا در خود جا برند يرنج م يهسوءتغذ

  .در جهان است

 يتبر امن يمياقل ييراتافزون تغ روز يراتنسبت به تأث ينگزارش مشترك فائو و سازمان ملل همچن در

 يي،مواد غذا يمتق يشافزا ي،كاهش بازده محصوالت كشاورز يقاز طر يانوسيهو اق يادر منطقه آس ييغذا
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 يتبر اهم ينگزارش همچن يندر ا. هشدار داده شده است يدتول يرهزنج يفو تضع ييكاهش ارزش غذا

و  يرينبه آب ش يكه مسئله دسترس يطيهم در شرا شده است، آن يدتأك ياخاك در آس يشمقابله با فرسا

مصرف كنندگان به مواد  يمسئله تقاضا. در منطقه است ياصل يها از چالش يگرد يكيسر آن  رقابت بر

به آن  يداست كه با يمسائل ديگراز جمله  نيز –است  يشتريب يعيمنابع طب يازمندآن ن كه تأمين – ييغذا

  .شود يدگيرس

با اشاره به نقش فعال فائو در  نوسيهياو اق يافائو در منطقه آس يزير ارشد برنامه يرمد يائو، جون يانگژ خانم

تا  خواهد يعضو م يسازمان از كشورها ينكرد كه ا يدگزارش تأك ينا ينو مشاركت در تدو يبانيپشت

 يشتو مع يبر كشاورز قليميا يدشد يرخدادها يراتو كاهش تأث يسازگار ينهرا در زم يشترياقدامات ب

  .اتخاد كنند ييروستا
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  09/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يافت كاهش  متر يانتس 18خزر  يايتراز آب در
  

براساس : گفت يخزر مستقر در سار يايدر يقاتمطالعات و تحق يسرپرست مركز مل -يرناا-ساري

 18نسبت به مدت مشابه سال قبل  يجار خزر در تابستان سال يايب درانجام شده، تراز آ هاي يبررس

  .يافتكاهش  متر يسانت

كاهش تراز آب  يزانم: افزود يرناشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا روز پنج هاشمي يمعصومه بن يدس دكتر

دهد كه  ين مروند نشا ينبود و ا يشتردرصد ب 6حدود  يزخزر در تابستان نسبت به بهار امسال ن يايدر

  .گرفت يشتريروند كاهش تراز در تابستان سرعت ب

 80كننده  ينآب رودخانه  ولگا به عنوان تام يريتخزر را مد يايكاهش تراز آب در ياصل يلدل وي

اعالم  يجانو آذربا يهقزاقستان، روس يدر كشورها يخزر، كاهش بارندگ يايدر يدرصد از آب ورود

  .كرده است

 يناز سطح ا يشتربرابر ب 9خزر كه مساحتش  يايدر يزآبر يدر حوزه ها يرندگكاهش با يهاشم بني

 يادر ينآمدن تراز آب ا يينپا يبرا يگريد يلرا از دال يابارش ها در سطح در يزانو كاهش م ياستدر

  .كرده است ياننسبت به مدت مشابه سال قبل ب يدر تابستان سال جار

  يبارش باران استان ها يشافزا يرخزر در مورد تاث يايدر يقاتمطالعات  و تحق يمركز مل سرپرست

 يايبه در يدرصد آب ورود 5حدود : گفت يابر تراز آب در  يجار يسواحل خزر در سال  زراع يهحاش

در  ندانيچ يرآب تاث يدب يزانم ينكشور است و ا يشمال ياستان ها يرودخانه ها يزاز آبر يخزر ناش

  .دكاهش تراز ندار ياو  يشافزا

 ياياز مناطق سواحل در يتواند در برخ يخزر م يايكاهش تراز آب در: خاطرنشان كرد  يهاشم بني

مركز  ياز سو ييرتغ ينا يزانخط سواحل شود كه تاكنون م ييرخزر به خصوص در استان گلستان باعث تغ
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  .محاسبه نشده است يدانيخزر به صورت م يايمطالعات در

 يخزر م يايمتر مكعب آب از رودخانه ولگا به در يلياردم 240نه  حدود ساال ي،رسم ياساس داده ها بر

  .دهد يم يلخزر را تشك يدرصد آب ورود 85تا  80مقدار  ينا. يزدر

 يرامونطول پ. است يافتهشهرت  ياهم با نام در يلدل ينجهان است و به هم ياچهدر ينخزر بزرگتر درياي

دارد  يبوم يگونه آبز 400حدود  يستياز نظر تنوع ز ياچهدر ينا. رسد يم يلومتربه هفت هزار ك يادر ينا

نفت و گاز موجود در  يرذخا ظرعالوه بر منابع زنده، از ن. ها هستند آن يناز مهم تر ياريخاو يانكه ماه

  . مقام سوم را به خود اختصاص داده است يبري،فارس و س يجپس از خل يزبستر ن يرساحل و ز

ساكنان  يبرا يهزاران فرصت شغل يجادا ياتيح يها يتاز ظرف يكيكه حال  ينخزر در ع درياي

 يكي،ژنت يرچشمگ يمانند غنا يكيبارز اكولوژ هاي يژگيو يشود، دارا يمحسوب م يهحاش يكشورها

 يكمنبع استراتژ يكبه عنوان  يزاست و امروزه ن يكخاص استراتژ يتو موقع يستيز همتاي يتنوع ب

  .شود يآب به آن نگاه م مينتا

 ينو پس از آن در دستور كار قرار گرفت كه ا يشمس 70دهه  يلخزر در اوا يايدر يقاتتحق يمل مركز

 ياراض يبو تخر يشاز چند متر تجربه كرد كه سبب فرسا يشب يزانرا به م يتراز آب يعسر يشافزا يادر

  .شده بود يهحاش يمستقر در سواحل كشورها يساتو تاس يساحل

كه كشور با آن  ياز معضالت يكياثرات آن،  يريتاز آب در آن دوره و لزوم مدتر يشروند افزا با

دولت . آن بود يخزر و رفتار نوسان يايدر يرامونرو شد، فقدان و كمبود اطالعات مدون و منظم پ روبه

اما  د،كن يريآب جلوگ يشرويو پ يشترتالش كرد تا از خسارات ب ينسنگ هاي ينهوقت با صرف هز

 يجادا يلدل ينبه هم. از ابهام قرار داشت يا  و شناخت همه جانبه آن همچنان در هاله ياتار دررف يدورنما

 ينكشور را در ا يقاتيـ تحق يمطالعات هاي يازمنديخزر متمركز باشد و ن يايمسائل در يكه بر رو يمركز

موضوع در سطح  تيبا توجه به اهم. قرار گرفت يروبرآورده سازد، مورد توجه دولت و وزارت ن ينهزم
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خزر با مشاركت  يايدر يقاتمركز مطالعات و تحق يلاجازه تشك يحهو منطقه، دولت وقت ال يمل

برد و  ياسالم يبه مجلس شورا 73را در سال  يرانا ياسالم يو جمهور يهروس يونفدراس يها دولت

  .مركز مجوز صادر كرد ينا يلتشك يبرا 74مجلس هم سال 

انجام  يو تالش برا يهماهنگ يجادخزر ا يايدر يقاتمطالعات و تحق يكز ملمر يكار ياز محورها يكي

 يمركز مل ين،عالوه بر ا. از ابتدا تاكنون بوده است يهروس يونمشترك با فدراس يقاتيتحق هاي يتفعال

قانون  اساسخزر، بر  يشناس كشور در بخش آب يندهخزر به عنوان نما يايدر يقاتمطالعات و تحق

به  1394كه در سال )  CASPCOM (خزر  يايدر يدرخصوص آب و هواشناس يهمكارموافقتنامه 

خزر و به  يايمنابع آب در يهپا يها داده  يدموظف به تول يد،عضو رس يكشورها يمقامات عال يبتصو

  .خزر است يايدر يهكشور حاش 5 يانم يا  منطقه يآب و هواشناس يتهاشتراك گذاشتن آن در اجالس كم
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خبرگزاري  - جهان يزداريپروژه آبخ ينبزرگتر ين؛سبز چ يوارد |»يزداريخمعجزه آب«
  11/09/1398تسنيم مورخ 

  

در حال انجام  يناصله درخت توسط دولت چ يلياردم100جهان با كاشت  يزداريپروژه آبخ بزرگترين

  .اصله درخت كاشته شده است يلياردم66تاكنون . است

بزرگ است؛ اما نه از جنس  يواريدر حال ساختن د ينچ يم؛تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و آن را به  يستدبا يگب يابانزرد طوفان شن و ماسه ب ياژدها يسنگ و بتن؛ بلكه از جنس درختان تا جلو

  .زانو درآورد

كه از  ياست، طوفان يرو طوفان شن و ماسه درگ يابانزايينام ب به يسال است با دشمن 50از  يشب چين

را محاصره كرده و  ينمساحت، چ يلومترمربعك يليونم 1.3با  يركو ينا. گيرد -ينشأت م "يگب يركو"

از  بخشهاييكردن  يرانسرعت در حال و هب يناز ا يشو پ شود؛ -يبزرگ جهان محسوب م يركو ينپنجم

 يقلب هاي-يماريرا با ب يناز مردم چ يارياست كه بس يقدر طوفانها به ينا يرانيقدرت و. بوده است ينچ

  .حاد مواجه ساخته است يعروق

مهمان ناخوانده بدون توقف به رشد خود  يناست كه ا يتواقع يناز همه ترسناك است ا يشتركه ب چيزي

منجر به خسارات  شود، يم يرتعب "زرد ياژدها"به  ها-ينيكه نزد چ يگب يصحرا يشرفتپ. دهد يادامه م

  .ساخته است اجهو فالكت مو يرا با فقر، بدبخت ياريهزار نفر شده و بس 350 ياز جمله آوارگ ياربس

 يايبالو  يخشكسال يت،جمع يادگسترش مزارع، فشار ز يلدل در اواخر قرن گذشته به يابانب ينا تشكيل

 يابانزاييب يگراآلن د. كرد يلتبد يرو كو يابانرا به ب ينچ يشمال ياز مرزها يعيوس يبود كه بخشها يعيطب

مشكالت  ترين -ياز اصل يكي يشرفت،سرعت در پ يلدل شده است و به يمسأله واقع يكدر آنجا 

  .است يافتهمعضل تا مغولستان گسترش  ينشمار رفته و ا به يندر چ محيطي يستز
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. شده است يچيدهزرد پ يمقابله با اژدها يبرا ها-ينياست كه توسط چ اي -نسخه» بزرگ سبز ديوار«

 يننجات مردم شمال چ يتنها برا منطقه، نه محيطي يستز يطلحاظ شرا به ينچ يواراذعان آنها پروژه د به

 يفاا ياساس شنق نشينان يتختخصوص پا به ينچ يكيو اكولوژ ياتيح يتامن يدارد، بلكه برا يتاهم

در سطح  يفراوان يستيز يطمح يدآثار و فوا تواند -يپروژه م ينمعتقدند ا ها-ينيفراتر چ يناز ا كند، -يم

  .جهان داشته باشد

شمال، شمال شرق و شرق  يبرنامه جنگلكار 1978و صحرا در سال  يرمتوقف كردن كو يبرا ينچ دولت

 محيطي يستبرنامه ز ينممكن است بزرگتر ينكرد و ا يبتصو »ينبزرگ سبز چ يوارد«را در قالب پروژه 

هدف  با يلومترك 4500متر و طول  50عرض  به يواريد ين،سبز چ يواردر پروژه بزرگ د. جهان باشد

  .شود -يدرصد ساخته م 15درصد به  5جنگل از  يشافزا

تعداد  ينمقرر شده ا. اصله درخت است يلياردم 100هكتار جنگل معادل  يليونم 35 يجادطرح ا ينا هدف

 يلياردم 66هكتار معادل  يليونم 13از  يشكاشته شود و تاكنون كاشت ب 2050تا  1978 يسالها يندرخت ب

حاصل شده است  گلهكتار جن يليونم 9پروژه  ينا يسال اول اجرا 10در . اصله درخت انجام شده است

  .ه شده استبه مساحت جنگلها افزود يگرهكتار د يليونم 5حدود  2010و تا 

. درصد برسد 26، به 2050و در سال  ينچ يدرصد از قلمرو 23قرار است به پوشش  ينچ 2020سال  در

 يهدرصد بق 10درصد دولت و  30درصد متعلق به افراد،  60 شده، يستأس يمزارع جنگل ينتاكنون از ب

  .است

 ينا. بجنگد يابانب يشروياست با پقرار  يادن آبخيزداري -پروژه ينعنوان بزرگتر به ينبزرگ سبز چ ديوار

 2050است و  تا سال  يدهنرس يانپروژه هنوز به پا يناگرچه ا. وهوا را بهبود بخشد پروژه قرار است آب

 5از  ينجنگل در شمال چ شپوش. يمآن باش يهاول يشاهد دستاوردها توان -ياكنون م يادامه دارد، ول

گفته  به. كرد يسهمقا يغرب يبا اروپا توان -يمنطقه را م يناست و ا يافته يشدرصد افزا 13.5درصد به 
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 20حدود  اي، -ماسه يشده و فركانس طوفانها يتتثب يابان،العاده است؛ هزاران هكتار ب فوق يجپكن نتا

و  كنند -يعمل م يرعنوان بادگ پروژه درختان به ينا رد ينيگفته كارشناسان چ به. است يافتهدرصد كاهش 

را تا  ياز عوامل انسان يناش يابانزاييتالش، ب ينمعتقدند ا ها-ينيچ. كنند -يم يريجلوگ نيابااز گسترش ب

  .خواهند شد يداربارور و پا يگرخشك بار د ياز اراض يده سال متوقف خواهد كرد و بخش اعظم

شد و اند و جنگل به ر شده -درختان كاشته ينكه نخست يدر مناطق يست؛موارد منحصر ن ينتنها به ا نتايج

دهد و  يشده و خاك توانسته است آب باران را در خود جا يشترب يبارندگ يزاناست، م بلوغ خود رسيده

مثل  يجنگل پاركهايداشتند اكنون  يكه قبالً رطوبت كم يگرد يجاها يشود و برخ ينهرها از آن جار

  .رود -يشمار م به ينچ يعيطب هاي -از جاذبه يكياست كه  يدقابل مشاهده و بازد »يهانباپارك س«

 ينا يرساختهايكاشت درخت و ساخت ز يهزار سرباز خود را برا 300 ين، ارتش خلق چ2015سال  در

دالر از حومه پكن تا شمال  يلياردم 8 ينهكمربند سبز با هز شود -يم بيني يشپ. پروژه بزرگ اختصاص داد

  .يابدمغولستان گسترش  يقاز طر ينچ

 يندر برابر همه شانسها، اول »ينبزرگ سبز چ يوارد« محيطي يستپروژه ز قرار است با ينخلق چ جمهوري

 يكه دارا يرهبران كشور. باشد يادر دن يابانزداييو ب ينسرزم يشآما يزداري،آبخ ياستهايقدرت در س

با بهبود  هايي، -هپروژ ينهوا در جهان است در تالش هستند با انجام چن ينخست در آلودگ هاي -رتبه

 يجهان معرف يستز يطمح يحام يو سرآمد كشورها يشتازعنوان پ را به ينوهوا، چ و آب يدگزن يفيتك

  .كنند
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - خوزستان نداشت يبر مخازن سدها يريتاث يراخ يها بارش
11/08/1398  

  
  

: سازمان آب و برق خوزستان گفت يهمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه يرمد - يرناا -  اهواز

  .خوزستان نداشته است يآب به مخازن سدها يورود يزانم يرو يدهه نخست آبان اثر يها بارش

 يبارش از ابتدا يدرصد 39اره به كاهش با اش يرناوگو با خبرنگار ا روز شنبه در گفت ييبهارلو داريوش

 30خوزستان  يزآبر يها تاكنون متوسط بارش در حوضه: كرد يانبا مدت مشابه پارسال، ب يسهمهر در مقا

-و حوضه زهره  رندگيبا يزانم يشترينب يدارا يليمترم 41 يافتبوده، كه حوضه كرخه با در يليمترم

  .ه كرده استرا تجرب يبارش كمتر يليمتر،م 23با  يجراح

آب به مخازن  يحجم ورود يشترينب يدارا يروز گذشته حوضه كارون به لحاظ عدد 40در : افزود وي
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  .را داشته است يشتريمثبت ب ييراتطول آمار، تغ يسدها بوده اما حوضه كرخه نسبت به متوسط ها

شكل گرفته و  يلس يمالمدت نسبت به وقوع احت ينكه در ا ياديز  يبا وجود نگران: اضافه كرد بهارلويي

 يبارش يستمس ي،منابع آب  يزير و برنامه ها بيني يشنخبگان بازتاب داشت، منطبق با پ يدر سطح جامعه و حت

 يروستاها و مناطق شهر از يكه در سطح برخ يآب سدها نداشته و بارندگ يورود يزانبر م ياثر يراخ

  .سدها ندارد يوجها و خر با رودخانه يمانند اهواز مشاهده شد ارتباط

 130 يو خروج يهمترمكعب برثان 20آبان،  11به سد كرخه در روز شنبه  يورود يزانم: ادامه داد وي

به سد  يورود يه،مترمكعب برثان 205 يو خروج يهمترمكعب برثان 75به سد دز  يورود يه،مترمكعب برثان

 14 رونسد ما يو ورود يهمترمكعب برثان 250 يو خروج يهمترمكعب برثان 150) كارون(گتوند 

  .بوده است يهمترمكعب برثان 25 يو خروج يهمترمكعب برثان

سدها  يحجم آب گران بها يهزده خواهان تخل يجانه يبا وقوع هر بارش به شكل يدنبا: كرد يانب بهارلويي

 گيران يممتخصصان و تصم ياو  يشمنداناند ي،رسم هاي يبوناگر از تر  زدگي يجانه ينا يژهبه و يم،باش

  .باشد ينتنش آفر تواند يشود، م يانب

  

  كم باران آذر

بلند مدت  بيني يشپ ينآخر: گفت ينمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان همچن يزير برنامه مديردفتر

 يانشده، ب يهارا يندهآ يها ماه يآبان برا يكشور در ابتدا يشناس يموضع هوا و بارش كه توسط مركز اقل

موثر در آبان  هاي شكه در صورت تحقق بار يستدر حال ينپس از آبان است، ا ها يدگكننده كاهش بارن

  .خواهد بود ها يالبكنترل كننده س يوقت سال به خوب ينسدها در ا يمترمكعب يلياردم 9 ي، حجم خال

و اگر آمار خسارات  كند يبه اقتصاد خوزستان وارد م تري ينسنگ  به مراتب خسارت يآب كم: افزود وي

 يو برا شود يآب، درك م يشود، ارزش واقع يسهمقا يو كم آب يبا خشكسال يلمانند س اي يدهپد
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  .ورزيديم يو راحت شدن از آن، شتاب و اصرار نم يرهاساز

است اما  يعيو مصرف طب ياززمان به سبب كاهش ن ينسدها در ا يكاهش آب خروج: گفت بهارلويي

دز و  يسدها يشود، به طور مثال خروج يدهسنج يداب يورود يزاننسبت به م يكاهش خروج ينهم

 6آب به آن است، هم اكنون در سد كرخه  يبا ورود يسهاما در تناسب و مقا يافتهكرخه اگر چه كاهش 

  .در حال انجام است يآب به مخزن سد رها ساز يورود يزانو در سد دز، سه برابر م رابرب

نگاه : خوزستان را رد كرد و افزود يآب سدها يزير حث برنامهدر ب ينانهخوشب ياو  ينانهوجود نگاه بدب وي

انجام شده، مالك  هاي يو كارشناس ياضير يها مدل يخروج ي،علم يها بر داده يمبتن  يانهواقع گرا

به  يزن يا حرفه شاورانو م يدانشگاه يداكنون متخصصان و اسات ينكها يژهاست به و يريگ يمعمل و تصم

  .كنند يراخوانده شده و مشاركت مف يشيمشورت و هم اند

 يانب ي،مجاز يدر فضا يژهبه و ياشتباه و سطح يبه گفته و يها يلتحل يبا انتقاد از انتشار برخ بهارلويي

نكته توجه  ينتفاوت داشته و مهم است كه به ا يرواقعيمطالبه غ يجادمطالبات به حق مردم با ا يانب: كرد

و  يم، اما انتظار است منابع خبرپذيري يبه جامعه را م يحداكثر ييمنصفانه و پاسخگو يما نقدها يم؛كن

به مردم، ما را  يو اصول يحصح يو اطالع رسان يتخصوص با شفاف يندر خوزستان در ا يرسم يها رسانه

نفوذ در  يمتخصصان، افراد دارا يگرد يدهند و عرصه را بر سوءاستفاده كنندگان تنگ كنند؛ از سو ياري

كه اظهار نظرها  رود يداشته و انتظار م تر ينسنگ سئوليتيدر خوزستان م يعلم يها دان و قطبجامعه، معتم

  .داشته باشند يقدق يو نقدها

 يستيم،سازمان با مردم استان وجود ندارد و ما در برابر مردم ن ينمسئوالن ا ينب يمرزبند يچه: ادامه داد وي

 تابد، يو تقابل را برنم يدسته بند يچگاهاست كه ه يليااز جمله مس يلمنابع آب و كنترل س يريتمد يراز

است كه همه را در  يآن خسارت عهمه سودمند و وقو يبرا يالبآب و كنترل س يريتمد يدنبه فرجام رس

  .محتمل است يها گذر از بحران يو اعتماد متقابل تنها راه برا ياري ي،همدل ينبنابرا گيرد، يبرم
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بارش  ي،همرفت ناگهان يله با شدت و ضعف بر خوزستان حاكم بود و  تشكدر هفته گذشت يبارش سامانه

كشور در روز دوشنبه  يبارندگ يشترينب. را به دنبال داشت يو رعد و برق همراه با تندباد ناگهان يرگبار

 اهواز يها از محله يبرخ در يباعث آبگرفتگ يبارندگ ينا. بارش ثبت شد يليمترم  59.2 يزاندر اهواز به م

  .شد

صادر كرده تا ضمن  يجار يسال آب يرا برا يلبحران خوزستان، از مرداد امسال هشدار س شوراي

كه  يستدر حال ينتكرار نشود، ا 98بهار  يلس يخسارت ها ي،احتمال يالببا س ياروييرو يآمادگ

 دهكر نييب يشپ ييزماه نخست پا 2 ياز نرمال را برا يشب ينرمال و كم يخوزستان بارش ها يهواشناس

  .است

 يندر ا.بود يرقرن اخ يمسال پرآب در خوزستان در ن يندوم) 98 يورشهر يانتا پا 97مهر (گذشته  يآب سال

  .استان رخ داد ينبزرگ و كوچك در ا يالبس 30از  يشمدت ب

آب  يرروستا به ز 133. شدند يالبشهرستان دچار س 21كرخه، كارون و دز  يرودخانه ها يانطغ يپ در

  .شدند يهتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374رفت و 
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خبرگزاري ايرنا  - مازندران يكشاورز يپشت سدها و سال خوب برا يآب حفظ منابع
  11/08/1398مورخ 

  
گذشته در پشت سدها و   سال يآب يراز ذخا يماندن بخش يباق يزو ن ييزيپا يها ارشب - يرناا - ساري

  .استان رقم بخورد ييزهپا يكشاورز يخوب برا يمازندران سبب شده تا سال يها آببندان

آب پشت سدها، آببندان ها و  يرهذخ يتمازندران وضع يو سازمان جهاد كشاورز يا آب منطقه شركت

 يها بارش: كرده و اعالم كرده اند يفرا مناسب توص ييزهكشت محصوالت پا يخاك برا يزيحاصلخ

  .است  شده ييزهكشاورزان به كشت محصوالت پا يبمطلوب باعث ترغ

هزار هكتار گندم و  51هزار هكتار كلزا،  40مازندران، كشت  ياساس برنامه سازمان جهاد كشاورز بر

در استان آغاز شده  يو سبز يفيص ي،علوفه ا ياهانله جو، گانواع علوفه از جم يزهزار هكتار ن 100حدود 

  .است
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است كه در  يدهدر استان به ثبت رس يمتر بارندگ يليم 70مازندران، مهرماه امسال  يآمار هواشناس مطابق

  .شود يمحسوب م ييزهكشت پا يهنگام برا به هاي يواقع بارندگ

آب پشت  دو سد  يرهذخ يرنا،و با  خبرنگار امازندران در گفت و گ يا شركت آب منطقه يرعاملمد 

مترمكعب اعالم كرد كه  يليونم 210دهم آبان ماه  يانو البرز سوادكوه را تا پا يسار ييرجا يدبزرگ شه

  .دهد ينشان م يشدرصد افزا 30موقع در سال گذشته حدود  يننسبت به هم

از  يالبته بخش: مكعب اعالم و گفتمتر يليونم 330مازندران را حدود  يسدها يتظرف يخكشي ابراهيم

  .گذشته است يمانده از سال آب يها باق آب پشت سدها و آببندان يرهذخ

  .و البرز و هشت سد كوچك است ييرجا يددو سد بزرگ شه يمازندران دارا استان

رد مترمكعب اعالم ك يليونم 92و  115 يبو البرز را به ترت ييرجا يدشده در سد شه يرهمقدار آب ذخ وي

 يرهذخ يشآب، روزانه شاهد افزا يروند رو به رشد دب ييزيپا يممال هاي يبا توجه به بارندگ: داشت يانو ب

  .يمآب پشت سدها هست

قطعه  800: آب اشاره كرد و گفت يرهمهم مازندران در ذخ يها يتاز آب بندانها به عنوان ظرف يخكشي

 يتدرصد از ظرف 40مدت  ينان وجود دارد كه در امترمكعب در است يليونم 370حدود  يتآببندان با ظرف

  .دهد ينشان م يشتردرصد ب10با سال گذشته  يسهشده كه در مقا يريآب بندان ها آبگ

 يدانهار تاك يروبيسردهنه ها و ال يآب بندانها،آماده ساز يريبر لزوم مشاركت كشاورزان در امر آبگ وي

  .سدها و آب بندان ها انجام شودكامل  يريتا  آبگ يمتالش كن يدبا: كرد و گفت

 يريآب با هدف جلوگ يرهذخ يترعا يتحال به اهم ينمازندران در ع يشركت آب منطقه ا مديرعامل

 يسال آب يهواشناس ينيب يشبا توجه به پ رسد يبه نظر م: اشاره كرد و گفت يزن يزيپائ ياحتمال يالباز س

  .يمباشداشته  يكشاورز هاي يتو فعال يرهذخ يبرا يمناسب

 ييزيبه موقع پا هاي يگفت كه بارندگ يرنادر گفت و گو با ا يزمازندران ن يسازمان جهاد كشاورز رئيس
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دو محصول  يبذرپاش يبرا يعال ياربس يطآب پشت سدها، سبب شد تا شرا يرهذخ يشافزون بر افزا

  .يدكلزا و گندم به وجود آ يدانه روغن يراهبرد

دو  ينمقوله در كشت ا ينمهمتر يبه موقع همراه با بارندگ يبذرپاش ينكهفر با اعالم ا يديشه عزيزاهللا

دولت سبب شده است تا رغبت  يتيحما يها و بسته يمناسب جو يتوضع: محصول است، افزود

  .دوچندان شود ييزهكشاورزان به كشت محصوالت پا

هزار هكتار برسد كه در  40كلزا تا  يكشت دانه روغن يرسطح ز يدطبق برنامه امسال با: ادامه داد وي

  .با سال گذشته دو برابر است يهمسنج

مازندران هستند كه با  ييزهكشت پا يكلزا و گندم دو محصول راهبرد يدانه روغن: كرد يحتصر او

  .كشاورزان شده است يبه موقع منجر به خوشحال هاي يبارندگ

در  يمحصول راهبرد ينشد و اآغاز  يوراز اواخر شهر يخشكه زار هاي ينكلزا در زم ييزهپا كشت

  .كشت رفته است يراز دهه اول آبان ز يزن يزاريشال هاي ينزم

كشت  يراستان ز هاي ينهزار هكتار از زم 51امسال  ينكها يانمازندران با ب يسازمان جهادكشاورز رئيس

  .است يامه شود، يآذر انجام م 10آبان تا  15كشت گندم كه از  يبرا يطهمه شرا: ادامه داد رود، يگندم م

بود كه به طور  يمدر استان خواه يرشاهد بارش چشمگ يزمازندران، از امشب ن يهواشناس ينيب يشپ يهپا بر

  .محصول مهم گندم خواهد كرد يآماده بذر پاش يزرا ن ينشود و زم يآب م يرهذخ يشسبب افزا يقين
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خبرگزاري  - جهان يزداريپروژه آبخ ينبزرگتر ين؛سبز چ يوارد |»يزداريمعجزه آبخ«
  11/08/1398تسنيم مورخ 

  

در حال انجام  يناصله درخت توسط دولت چ يلياردم100جهان با كاشت  يزداريپروژه آبخ بزرگترين

  .اصله درخت كاشته شده است يلياردم66 تاكنون. است

بزرگ است؛ اما نه از جنس  يواريدر حال ساختن د ينچ يم؛تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و آن را به  يستدبا يگب يابانزرد طوفان شن و ماسه ب ياژدها يسنگ و بتن؛ بلكه از جنس درختان تا جلو

  .زانو درآورد

كه از  ياست، طوفان يرو طوفان شن و ماسه درگ يابانزايينام ب به يدشمن سال است با 50از  يشب چين

را محاصره كرده و  ينمساحت، چ يلومترمربعك يليونم 1.3با  يركو ينا. گيرد -ينشأت م "يگب يركو"

از  بخشهاييكردن  يرانسرعت در حال و به يناز ا يشو پ شود؛ -يبزرگ جهان محسوب م يركو ينپنجم

 يقلب هاي-يماريرا با ب يناز مردم چ يارياست كه بس يقدر طوفانها به ينا يرانيقدرت و .بوده است ينچ

  .حاد مواجه ساخته است يعروق

مهمان ناخوانده بدون توقف به رشد خود  يناست كه ا يتواقع يناز همه ترسناك است ا يشتركه ب چيزي

منجر به خسارات  شود، يم يرتعب "ردز ياژدها"به  ها-ينيكه نزد چ يگب يصحرا يشرفتپ. دهد يادامه م

  .ساخته است اجهو فالكت مو يرا با فقر، بدبخت ياريهزار نفر شده و بس 350 ياز جمله آوارگ ياربس

 يايو بال يخشكسال يت،جمع يادگسترش مزارع، فشار ز يلدل در اواخر قرن گذشته به يابانب ينا تشكيل

 يابانزاييب يگراآلن د. كرد يلتبد يرو كو يابانرا به ب ينچ يشمال ياز مرزها يعيوس يبود كه بخشها يعيطب

مشكالت  ترين -ياز اصل يكي يشرفت،سرعت در پ يلدل شده است و به يمسأله واقع يكدر آنجا 

  .است يافتهمعضل تا مغولستان گسترش  ينشمار رفته و ا به يندر چ محيطي يستز
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. شده است يچيدهزرد پ يمقابله با اژدها يراب ها-ينياست كه توسط چ اي -نسخه» بزرگ سبز ديوار«

 يننجات مردم شمال چ يتنها برا منطقه، نه محيطي يستز يطلحاظ شرا به ينچ يواراذعان آنها پروژه د به

 يفاا ياساس شنق نشينان يتختخصوص پا به ينچ يكيو اكولوژ ياتيح يتامن يدارد، بلكه برا يتاهم

در سطح  يفراوان يستيز يطمح يدآثار و فوا تواند -يپروژه م يندند امعتق ها-ينيفراتر چ يناز ا كند، -يم

  .جهان داشته باشد

شمال، شمال شرق و شرق  يبرنامه جنگلكار 1978و صحرا در سال  يرمتوقف كردن كو يبرا ينچ دولت

 محيطي يستبرنامه ز ينممكن است بزرگتر ينكرد و ا يبتصو »ينبزرگ سبز چ يوارد«را در قالب پروژه 

هدف  با يلومترك 4500متر و طول  50عرض  به يواريد ين،سبز چ يواردر پروژه بزرگ د. جهان باشد

  .شود -يدرصد ساخته م 15درصد به  5جنگل از  يشافزا

تعداد  ينمقرر شده ا. اصله درخت است يلياردم 100هكتار جنگل معادل  يليونم 35 يجادطرح ا ينا هدف

 يلياردم 66هكتار معادل  يليونم 13از  يشاشته شود و تاكنون كاشت بك 2050تا  1978 يسالها يندرخت ب

حاصل شده است  گلهكتار جن يليونم 9پروژه  ينا يسال اول اجرا 10در . اصله درخت انجام شده است

  .به مساحت جنگلها افزوده شده است يگرهكتار د يليونم 5حدود  2010و تا 

. درصد برسد 26، به 2050و در سال  ينچ يصد از قلمرودر 23قرار است به پوشش  ينچ 2020سال  در

 يهدرصد بق 10درصد دولت و  30درصد متعلق به افراد،  60 شده، يستأس يمزارع جنگل ينتاكنون از ب

  .است

 ينا. بجنگد يابانب يشرويقرار است با پ يادن آبخيزداري -پروژه ينعنوان بزرگتر به ينبزرگ سبز چ ديوار

 2050است و  تا سال  يدهنرس يانپروژه هنوز به پا يناگرچه ا. وهوا را بهبود بخشد پروژه قرار است آب

 5از  ينجنگل در شمال چ شپوش. يمآن باش يهاول يشاهد دستاوردها توان -ياكنون م يادامه دارد، ول

گفته  به. كرد يسهمقا يغرب يبا اروپا توان -يمنطقه را م يناست و ا يافته يشدرصد افزا 13.5درصد به 
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 20حدود  اي، -ماسه يشده و فركانس طوفانها يتتثب يابان،العاده است؛ هزاران هكتار ب فوق يجپكن نتا

و  كنند -يعمل م يرعنوان بادگ پروژه درختان به ينا رد ينيگفته كارشناسان چ به. است يافتهدرصد كاهش 

را تا  ياز عوامل انسان يناش بانزاييياتالش، ب ينمعتقدند ا ها-ينيچ. كنند -يم يريجلوگ ياباناز گسترش ب

  .خواهند شد يداربارور و پا يگرخشك بار د ياز اراض يده سال متوقف خواهد كرد و بخش اعظم

اند و جنگل به رشد و  شده -درختان كاشته ينكه نخست يدر مناطق يست؛موارد منحصر ن ينتنها به ا نتايج

دهد و  يو خاك توانسته است آب باران را در خود جاشده  يشترب يبارندگ يزاناست، م بلوغ خود رسيده

مثل  يجنگل پاركهايداشتند اكنون  يكه قبالً رطوبت كم يگرد يجاها يشود و برخ ينهرها از آن جار

  .رود -يشمار م به ينچ يعيطب هاي -از جاذبه يكياست كه  يدقابل مشاهده و بازد »يهانباپارك س«

 ينا يرساختهايكاشت درخت و ساخت ز يار سرباز خود را براهز 300 ين، ارتش خلق چ2015سال  در

دالر از حومه پكن تا شمال  يلياردم 8 ينهكمربند سبز با هز شود -يم بيني يشپ. پروژه بزرگ اختصاص داد

  .يابدمغولستان گسترش  يقاز طر ينچ

 ينمه شانسها، اولدر برابر ه »ينبزرگ سبز چ يوارد« محيطي يستقرار است با پروژه ز ينخلق چ جمهوري

 يكه دارا يرهبران كشور. باشد يادر دن يابانزداييو ب ينسرزم يشآما يزداري،آبخ ياستهايقدرت در س

با بهبود  هايي، -هپروژ ينهوا در جهان است در تالش هستند با انجام چن ينخست در آلودگ هاي -رتبه

 يجهان معرف يستز يطمح يحام يرهاو سرآمد كشو يشتازعنوان پ را به ينوهوا، چ و آب يزندگ يفيتك

  .كنند
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خبرگزاري فارس مورخ  - نسبت به سال گذشته يهاروم ياچهتراز در يمتر يك يشافزا
12/08/1398  

  

مناسب در  يها با توجه به بارش: گفت شرقي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يا دفتر منطقه مدير

  .است يافته يشافزا ياچهمتر نسبت به سال گذشته تراز در يك يربناييو اقدامات ز يسال جار يلاوا

  

  نسبت به سال گذشته يهاروم ياچهتراز در يمتر يك افزايش

 ياستاد اح يو اجتماع  يفرهنگ يدر نشست شوراامروز  يساع يلخل يزفارس از تبر يگزارش خبرگزار به

طرف با وجود  ينبه ا 1384 يها در سال يهاروم ياچهدر ينكها يانبا با ب يشرق  يجانآذربا يهاروم ياچهدر

هدف بر  ييسال ابتدا 2در : شكل گرفت اظهار داشت ياكه ستاد اح يداشته تا زمان يتراز منف هاي يبارندگ

  .رفت  يشپ يكار به خوب ينا يمحل ينهادها يبود كه با همكار يتتثب

متر نسبت به سال  يك يربناييو اقدامات ز يزن يجار سال يلمناسب در اوا يها با توجه به بارش: افزود وي

  .است يافته يشافزا ياچهگذشته تراز در

شده تنها  يينت تعاز اعتبارا ينكها يانبا ب شرقي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يا دفتر منطقه مدير

ها به طور كامل اجرا  موضوع موجب شده تا پروژه ينا: داده شده است، اضافه كرد يصدرصد تخص 42

 ياچهآب به سمت در وجهيشده و حجم قابل ت يروبيال توانست يم ياريبس هاي يلكه  مس ينشود در حال

  .روانه كند

ماه سال  يردر ت يتمربع بود كه در نها ومتريلك 130هزار و 2عدد  93در سال  ياچهوسعت  در: گفت ساعي

  .يدمربع رس يلومترك 380هزار و  2به  98

در جامعه شد و شاهد حضور گردشگران در كنار  يموضوع موجب نشاط و شاد ينا: خاطرنشان كرد وي
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  .يمبود ياچهدر

بت به مشابه متر بوده و كه نس 1271.23 يآبان سال جار 10در  ياچهتراز سطح آب در: كرد يانب ساعي

 24و  يلياردم 3 يآبان سال جار 10در  يهاروم ياچهمتر بوده و حجم آب موجود در در يكسال گذشته 

  .است يافته يشمتر مكعب افزا يلياردم 2.25متر مكعب بوده كه نسبت به مشابه سال گذشته  يليونم

 يهاروم ياچهدر يكرهشده به پ يروبيال يرهايانتقال تمام مس ينهزم يناقدامات در ا ينتر از مهم: ادامه داد وي

  .را مثبت كرد ياچهبود كه تراز در يهاروم ياچهدر يكرهمتر مكعب به سمت پ يلياردم 2.4 يو رهاساز

بستر  يبا اشاره بر مطالعات رفتارسنج يشرق يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر ياستاد اح يدفتر منطقه ا مدير

كشور با توجه به ورود آب  ييبر اساس مطالعات سازمان فضا: داضافه كر  1397در سال  يهاروم ياچهدر

  .شده است تر يقعم ياچهانحالل نمك رخ داده و در ياچه،به بستر در يرينش
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  13/08/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - درباره پروژه انتقال آب خزر يرون يروز يحتوض

  

 ياتمطابق مصوبه ه يابيكامل شود و ارز يطيمح يستاست كه مطالعات ز يا پروژه در مرحله اجراي

  .ها اظهار نظر كنند و آن يردصورت بگ يستز يطتوسط سازمان حفاظت مح يرانوز

  
كه  كند يم يخود را ط ييفحات نهاص يدرحال يرانا يخزر به فالت مركز يايانتقال آب در پرونده

حال به  ينبا ا. از كارشناسان و صاحب نظران مواجه شده است ياريآن با اعتراض بس يموافقت با اجرا

ح داده است، يتوض يرون يرتوقف آن داشته باشد و آنطور كه وز يبرا يا كه دولت برنامه رسد ينظر نم

  .شدن است يلآن درحال تكم يطيمح يسته و مطالعات زامور مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بود
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 يانيپا يبار در روزها يننخست يبرا يصورت جد بحث انتقال آب به يسنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 ينتام يبررس«دولت اصالحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در كارگروه 

محمدرضا  يعني قتو جمهور يسبا حضور معاون اول رئ 1384 يرماههشتم ت يخدر تار» آب استان سمنان

  .يدرس يببه تصو -  طرف يب اهللا يبحب - يرووقت ن يرعارف و وز

سمنان در چهاردهم  يدولت در سفر استان يأتمصوبه ه يدر پ كه ينها معلق ماند تا ا طرح اما تا مدت اين

به  1391خردادماه  30 يخو سرانجام در تار يروارت نبه وز نژاد يو در دولت محمود احمد 1389 يد

  .ابالغ شد يعنوان مجر به »يرانا يرويتوسعه منابع آب و ن«شركت 

  

  طرح انتقال آب از خزر احياي

جمهور در  يسآذرماه سال گذشته، رئ كه ينمسكوت ماند تا ا يباطرح تقر ينا يآن زمان تاكنون اجرا از

از نظر دولت مشكالت انتقال آب از «: تمام كرد و گفت ينهزم يندر ابه سمنان، حجت را  يسفر استان

اگر . شده است مانجا يزمربوط به آن ن يمطالعات يبه استان سمنان برطرف شده و كارها يرانشمال ا

انتقال آب از شمال به مركز كشور از جمله استان سمنان اقدام كند، دولت  يبخواهد برا داري يهسرما

  ».او قرار دهد يارتا امكانات الزم را در اخت را دارد يآمادگ

به  ياانتقال آب از در«: اعالم كرد - يستز يطسازمان حفاظت مح يسرئ - يكالنتر يسياز آن ع پس

آب شرب و بهداشت مردم  ي،كنندگان صنعت مصرف يآب يازبرطرف كردن ن يبرا ينداخل سرزم

انتقال آب  كه ينمن بالمانع است و با توجه به ااز نظر  محيطي يستضوابط ز يتو با رعا يازدرصورت ن

دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد كه حداقل  يفهوظ زيست يطو مح يروستبرعهده وزارت ن

  ».كرد يمحوزه خواه ينوارد شود، تالش خود را در ا زيست يطخسارت به مح

طرح انتقال آب  يخود را با اجرا موافقت يستز يطاواخر مهرماه بود كه سازمان حفاظت مح يتنها در
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مردم، كارشناسان  يرا از سو ياديز يها العمل كه عكس يموافقت. اعالم كرد يرانا يخزر به فالت مركز

  .داشت يمجلس در پ يندگانو نما

  

  يخزر به فالت مركز يايكارشناسان درمورد انتقال آب در نظر

 يستي،ز يطبا در نظر گرفتن تمام ابعاد مح يدبا يا پروژه ينچن يباورند كه اجرا ينكارشناسان بر ا برخي

ها  آن. دارد يازحداقل به شش سال زمان ن يزن يمطالعات ينكه انجام چن يردصورت گ يو اقتصاد ياجتماع

بازگردانده  يقطر يناز ا نمكسه تن  يابد، يتن آب كه انتقال م يكبا هر  كه ينبا توجه به ا گويند يم

  .يردطرح مورد توجه قرار گ ينا ياجرا يبرا يستيز يطمح يها مام جنبهالزم است كه ت شود، يم

كار  ينا يو اقتصاد ياجتماع يطي،مح يستدارند كه عالوه بر در نظر گرفتن تبعات ز يدتاك ينهمچن آنان

در  توان يم يرد،صورت گ يگذار ارزش يتوجه كرد، چرا كه وقت يزن يدرآمد يعبه آثار توز يدبا

ق نسبت يطر ينكرد و از ا يابيطرح را ارز ياقتصاد مهندس يها شاخص ينه،عت هزمنف يها چارچوب

 ينتوجه كرد كه انتقال آب موجب از ب يزمساله ن ينبه ا يدبا. را مورد سنجش قرار داد ينهمنفعت به هز

  .مساله توجه كرد ينبه تمام ابعاد ا يدلذا با شود، يها م بخش و جنگل ياترفتن ح

 15از  يشاز كشورها ب ياريدر بس گويند يآب در سمنان م يارتقاد از هدررفت بسضمن ان كارشناسان

آن و به  يافتباز توان ياز هدر رفت آب م يريجلوگ يلذا برا شود، يآب انجام م يمرتبه بازچرخان

  .داد يشنهادحداقل رساندن استفاده از آب را پ

 يهاروم ياچهخزر را به سرنوشت در يايدر پروژه مذكور يباورند كه اجرا ينبر ا يزكارشناسان ن برخي

 يگريتواند از طرق د ياستان سمنان م يازكنند كه آب مورد ن يم يدموضوع تاك ينكند و بر ا يدچار م

  .شود يناستان تام ينمصرف در ا يريتمد يحت يامانند سد الر 

  يست؟چ يرون يروز موضع
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پروژه انتقال آب خزر به  يدر اجرا يروموضع وزارت ن كه ينبر ا يدبا تاك يسنا،وگو با ا در گفت يرون وزير

مصالح عامه و بر اساس  يها برا طرح يو اجرا يطيمح يستز ي،اقتصاد ي،سمنان، انجام مطالعات كامل فن

. است يتحائز اهم يزن عيو اجتما يالبته مالحظات اقتصاد: است كه وجود دارد، اظهار كرد يمقررات

  .كند يمفاهمه نه اجرا و نه متوقف م ينا يجادا را بدون يطرح يچه يرووزارت ن

ها در خدمت توسعه كشور باشد و توسعه كشور هم  طرح يناست كه ا يناساس كار ا: ادامه داد وي

هم مالحظات  ي،هم ابعاد اقتصاد ي،هم ابعاد فن. بزرگ است يها وابسته به در نظر گرفتن همه ابعاد طرح

  .يو اجتماع يطيمح يستز

 يطو سازمان حفاظت مح يرووزارت ن ينب يپروژه مذكور چالش ياجرا يبرا ياسوال كه آ ينبه ا يرون وزير

وجود ندارد و كارها طبق  يستز يطو سازمان مح يرووزارت ن ينب يچالش: وجود دارد، پاسخ داد يستز

  .روال درحال انجام شدن است

است كه  يا پروژه در مرحله يرااج: داد يحتوض يزپروژه ن ياجرا يتوضع يندرمورد آخر اردكانيان

 يطتوسط سازمان حفاظت مح يرانوز ياتمطابق مصوبه ه يابيكامل شود و ارز يطيمح يستمطالعات ز

  .ها اظهار نظر كنند و آن يردصورت بگ يستز
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خبرگزاري ايرنا  -شود  يم يدمتر مكعب پساب در كشور تول يلياردم 4.3ساالنه : يرون يروز
  14/08/1398مورخ 

  

  شود يم يدمتر مكعب پساب در كشور تول يلياردم 4.3ساالنه : يرون وزير

 تواند يكه م شود يم ديمتر مكعب پساب در كشور تول يلياردم 4.3ساالنه : گفت يرون يروز -يرناا -مهاباد

  .باشد يصنعت و كشاورز يها آب بخش ينتام يبرا ينانيمنبع قابل اطم

 يمجلس شورا ييسمهاباد كه با حضور ر خانه يهشنبه در مراسم افتتاح تصف عصر روز سه ياناردكان رضا

 هاي ينهمشده در ز يهاستفاده از فاضالب تصف: برگزار شد افزود يغرب يجانو استاندار آذربا ياسالم

  .است يروبرنامه وزارت ن ياصل ياز محورها يكيمختلف 

هم : منابع بخش صنعت است اظهار داشت يناز مهمتر يكيشده  يهامروزه پساب تصف ينكها يانبا ب وي

تعداد چهار دهه قبل از تعداد انگشتان  ينفاضالب در كشور وجود دارد كه ا خانه يهواحد تصف 229اكنون 

  . ترف يدست فراتر نم

مصرف و مورد استفاده  يد،موجب بازگشت آب به چرخه تول ها خانه يهتصف ينپساب ا: اضافه كرد وي

  .شود يم يصنعت و كشاورز يها قرار گرفتن آن در بخش

 يشاز ب: استفاده است، افزود يمنبع برا ينتر پساب از بخش آب شرب و بهداشت مطمئن ينكها يانبا ب وي

 يدپساب با ينشود و ا يم يدمتر مكعب پساب تول يليونم 300و  يلياردم 4، متر مكعب آب يلياردم 7از 

  .دارد يدر پ رامنابع آب شرب  ينكردن آن، آلودگ يهكنترل و تصف ي،شود چرا كه جمع آور يهتصف

 يهو تصف يآور جمع يها به طرح يسرعت بخش يدر راستا يجلب مشاركت بخش خصوص ،»اردكانيان«

  .برشمرد يرووزارت ن يها مهبرنا يگرپساب را از د

روز در كشور  45در زمان حاضر هر : به خدمات دولت در مناطق مختلف كشور اشاره كرد و افزود وي
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  .رود يبخش به شمار م يندر ا يتحول ي،ركود زمان ينكه در ا شود يوارد مدار م خانه يهتصف يك

قادر است تا  يهآب در ثان يترل 750برداشت  يتو با ظرف ينههز يالر يلياردم 630آب مهاباد با  خانه تصفيه

  .كند ينتام يمهاباد آب شرب سالم و بهداشت يشهر يتهزار نفر جمع 246از  يشب يبرا 1418افق سال 

 يهآب پلدشت و طرح فاضالب شهرك گلمان اروم خانه يهمهاباد، تصف خانه يههمزمان با افتتاح تصف امروز

  .افتتاح شد ينههز يالر ارديليم 100و  يكهزاردر مجموع با  يزن

واحد  يك يرو،ن يروز »يانرضا اردكان«و  ياسالم يمجلس شورا ييسر »يجانيالر يعل«با حضور  همچنين

  .قرار گرفت يبردار مورد بهره يزسردشت ن يبرق آب يمگاوات 150 يروگاهن

حوزه آب از  يها افتتاح طرح يبرا يكروزه يدر سفر يرون يروز يبه همراه ياسالم يمجلس شورا رييس

  .شدند غربي يجانصبح امروز وارد آذربا يهفرودگاه اروم يقطر
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - برگزار كرد يراندر ا يخشكسال يريتمد يرا برا يفائو كارگاه
15/08/1398  

  

 يريتمد يكپارچهبرنامه «در چارچوب پروژه ) فائو(ملل متحد  يسازمان خواربار و كشاورز -يرناا -تهران

و علوم جو، كارگاه  يپژوهشكده هواشناس يو با همكار »يهاروم ياچهمنابع آب در حوضه در يدارپا

  .كرد ررا برگزا يهاروم ياچهحوضه در يشده برا ينتدو »يخشكسال يبيشاخص ترك« ياعتبارسنج

 14شنبه مورخ  كارگاه روز سه ين، ا)فائو(ملل متحد  يگزارش چهارشنبه سازمان خواربار و كشاورز به

سازمان  ي،وزارت جهاد كشاورز يرو،از فائو، وزارت ن يبا حضور كارشناسان و پژوهشگران 1398آبان 

دانشگاه  هران،دانشگاه ت يه،اروم ياچهدر يايستاد اح ي،و هشدار خشكسال يشپا يمركز مل ي،هواشناس

  .و علوم جو برگزار شد يدر محل پژوهشكده هواشناس يرانو دانشگاه علم و صنعت ا يفشر يصنعت

شاخص  ينتدو يكار رفته برا و روش به يهكارگاه ضمن مرور منطق، رو يندر ا كنندگان مشاركت

بهبود  يو برا يآت يها را كه در گام يگريبالقوه د يها ها و شاخص مؤلفه يرها،متغ ي؛خشكسال يبيترك

  .قرار دادند يبه كار گرفته شوند، مورد بحث و بررس توانند يم يخشكسال يبيشاخص ترك

 يحدر تشر يناطالعات منابع سرزم يريتمد ينهمتخصص ارشد فائو در زم يني،فرانچسك يانلوكاج آقاي

روش سنجش  ينهمچن يخشكسال يابياز ارزحاصل  يجنتا يناول امروز، : انجام شده گفت هاي يتفعال

  .قرار گرفتند يارائه شده و مورد بحث و بررس يخشكسال

   ي،است كه از ابعاد مختلف هواشناس ياطالعات ينارائه چن يبرا يرانتالش ا يناول ينا  ي،گفته و به

  .پردازند يم يخشكسال يدهبه پد يدرولوژيكو ه يكشاورز

منابع آب در حوضه  يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه «فائو در پروژه  يفنمشاور ارشد  رائو ماتا،  آقاي

سنجش : كرد يدتأك ي،و هشدار خشكسال يشپا يمركز مل يها از تالش يدضمن تمج يزن »يهاروم ياچهدر
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 يرهايتا متغ يمدار يازما ن. است يهاروم ياچهدر يزكالن حوضه آبر يريتمد يمهم برا يا مؤلفه يخشكسال

  .يمضرورت دارد، احصا كن يخشكسال يبيكه كاربردشان در شاخص ترك را يمختلف

 ينتدو يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدروانفورماتيكبخش ه يرنگار، مد دكتر بهداد چهره يگفته آقا به

 ياچهدر يزحوضه آبر يكل پذيري يببه سنجش آس تواند يمناسب م يِخشكسال يبيشاخص ترك يك

 ترهايو پارام يشتبر مع يمياقل يرهايمتغ ييراتتغ يراتتأث يمآن بتوان كمك كند تا بر اساس يهاروم

  .يممدنظر را بسنج يهناح ياجتماع-ياقتصاد

 يانجام شده برا هاي يتضمن اشاره به فعال يو هشدار خشكسال يشپا يمركز مل يسرئ يفه،احد وظ آقاي

پروژه دنبال شده است نه تنها  ينكه در ا ينديفرآ: كرد يحتصر ي،خشكسال يبيبه شاخص ترك يابيدست

 يك نمونه موفق برايكشور به كار رود، بلكه به عنوان  يزآبر يها حوضه يگررا دارد كه در د يتقابل ينا

  .باشد يدمف يزن يانهمنطقه خاورم يكشورها يگرد

 ينأمدولت ژاپن ت يكه از سو »يهاروم ياچهمنابع آب در حوضه در يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه « پروژه

از  شود، يم يگيريپ يهاروم ياچهدر يايفائو و ستاد اح يشده است و به صورت مشترك از سو يمال

به منظور  ركشو يو دانش ينهاد هاي يتبهبود ظرف ينهدر زم يرانا ياسالم يدولت جمهور يها تالش

  .كند يم يتحما كره يستز همتاي يب گاه يرهذخ ينا ياياح
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  16/08/1398خبرگزاري فارس مورخ  -كند  يكمك م يهمارو ياچهنجات در يفائو برا
  

 يندولت ژاپن تأم يكه از سو »يهاروم ياچهمنابع آب در حوضه در يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه « پروژه

  .شود يم يگيريپ يهاروم ياچهدر يايفائو و ستاد اح يشده است و به صورت مشترك از سو يمال

  

  كند يكمك م يهاروم ياچهنجات در يبرا فائو

در ) فائو(ملل متحد  يفارس، سازمان خواروبار و كشاورز يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يو با همكار »يهاروم ياچهدر حوضه در منابع آب يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه «چارچوب پروژه 

 يشده برا ينتدو »يخشكسال يبيشاخص ترك« يو علوم جو، كارگاه اعتبارسنج يپژوهشكده هواشناس

  .را برگزار كرد يهاروم ياچهدر حوضه

 يرو،از فائو، وزارت ن يبا حضور كارشناسان و پژوهشگران  1398آبان  14شنبه مورخ  كارگاه روز سه اين

 ياچهدر يايستاد اح ي،و هشدار خشكسال يشپا يمركز مل ي،سازمان هواشناس ي،اد كشاورزوزارت جه

 پژوهشكدهدر محل  يرانو دانشگاه علم و صنعت ا يفشر يدانشگاه تهران، دانشگاه صنعت يه،اروم

  .و علوم جو برگزار شد يهواشناس

شاخص  ينتدو يفته براكار ر و روش به يهكارگاه ضمن مرور منطق، رو يندر ا كنندگان مشاركت

بهبود  يو برا يآت يها را كه در گام يگريبالقوه د يها ها و شاخص مؤلفه يرها،متغ ي؛خشكسال يبيترك

  .قرار دادند يبه كار گرفته شوند را مورد بحث و بررس توانند يم يخشكسال يبيشاخص ترك

 يحدر تشر ينت منابع سرزماطالعا يريتمد ينهمتخصص ارشد فائو در زم يني،فرانچسك يانلوكاج آقاي

روش سنجش  ينهمچن يخشكسال يابيحاصل از ارز يجنتا يناول  امروز،«: انجام شده گفت هاي يتفعال

  .»قرار گرفتند يارائه شده و مورد بحث و بررس يخشكسال
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  ي،است كه از ابعاد مختلف هواشناس ياطالعات ينارائه چن يبرا يرانتالش ا يناول ينا»  ي،گفته و به

  .»پردازند يم يخشكسال يدهبه پد يدرولوژيكو ه يشاورزك

منابع آب در حوضه  يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه «فائو در پروژه  يمشاور ارشد فن  رائو ماتا، آقاي

سنجش «: كرد يدتأك ي،و هشدار خشكسال يشپا يمركز مل يها از تالش يدضمن تمج يزن »يهاروم ياچهدر

 يرهايتا متغ يمز دارياما ن. است يهاروم ياچهدر يزكالن حوضه آبر يريتمد يمهم برا يا مؤلفه يخشكسال

  .»يمضرورت دارد، احصا كن يخشكسال يبيرا كه كاربردشان در شاخص ترك يمختلف

 ينتدو يهاروم ياچهدر يايستاد اح يدروانفورماتيكبخش ه يرنگار، مد دكتر بهداد چهره يگفته آقا به

 ياچهدر يزحوضه آبر يكل پذيري يبسنجش آس«به  تواند ياسب ممن يخشكسال يبيشاخص ترك يك

 ترهايو پارام يشتبر مع يمياقل يرهايمتغ ييراتتغ يراتتأث يمكمك كند تا بر اساس آن بتوان يهاروم

  .»يممدنظر را بسنج يهناح ياجتماع-ياقتصاد

 يانجام شده برا هاي يتضمن اشاره به فعال يو هشدار خشكسال يشپا يمركز مل يسرئ يفه،احد وظ آقاي

پروژه دنبال شده است نه تنها  ينكه در ا ينديفرآ«: كرد يحتصر ي،خشكسال يبيبه شاخص ترك يابيدست

 ينمونه موفق برا يككشور به كار رود، بلكه به عنوان  يزآبر يها حوضه يگررا دارد كه در د يتقابل ينا

  ».باشد يدمف يزن يانهمنطقه خاورم يكشورها يگرد

 يندولت ژاپن تأم يكه از سو »يهاروم ياچهمنابع آب در حوضه در يدارپا يريتمد يكپارچهبرنامه « پروژه

از  شود، يم يگيريپ يهاروم ياچهدر يايفائو و ستاد اح يشده است و به صورت مشترك از سو يمال

نظور به م ركشو يو دانش ينهاد هاي يتبهبود ظرف ينهدر زم يرانا ياسالم يدولت جمهور يها تالش

  .كند يم يتحما كره  يستز همتاي يب گاه يرهذخ ينا ياياح
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 - است يرناپذ اجتناب يناز فرونشست زم يريجلوگ يبرا رود يندهبودن آب زا يجار
  18/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

  است يرناپذ اجتناب يناز فرونشست زم يريجلوگ يبرا رود يندهبودن آب زا يجار 

 يبه آب ها يتعادل بخش يبرا: اصفهان گفت يبحران استاندار يريتمد يركلمد -يرناا -اصفهان

داشته  يانجر يدبا رود دهينآب زا ياناستان جر ينا يها در دشت يناز فرونشست زم يريو جلوگ يرزمينيز

  .يابد

 يزاناز م يبردار با اشاره به ارائه گزارش سازمان نقشه يرنافروش روز شنبه در گفت و گو با ا يشهش منصور

استان از جمله كاشان،  يگرد يها دشت يار،مه ينافزون بر ا: استان افزود ياردر دشت مه ينفرونشست زم

 يكشاورز هاي ينو زم دندش يشهر دچار فرونشست جد ينو شاهاصفهان، برخوار يدن،فر يدگل،آران و ب

  .اند گسترده شده يها و شكاف يقعم هاي يمناطق دچار فرو رفتگ ينا

آباد اصفهان و  محله عاشق يگان،در گلشهر گلپا يمنازل مسكون ين،فرونشست زم يلبه دل: كرد يحتصر وي

  .اند  يدهد يبآس يدندامنه فر

از عوامل  يكي ينيزم يرز يها كاهش سفره ينكهاصفهان با اشاره به ا يتانداربحران اس يريتمد مديركل

 يو دوره ا يبه صورت مقطع رود يندهسال گذشته زا 20در : است، اظهارداشت ينمهم فرونشست زم

ر طول دارد يلومتك 300اطراف آن كه در استان اصفهان  يرزمينيز يها داشت و موجب شد تا سفره يانجر

  .يردفرونشست قرار گ يرو تحت تاثنشود  ينتام

در متوقف كردن فرونشست در استان اصفهان دارد و به  ييبسزا يرتاث رود يندهزا يانجر: اضافه كرد  وي

  .به آن توجه كند يدبا يرواستان است كه وزارت ن يناز مطالبات مردم ا يكي يلدل ينهم

شركت : شد يادآوردر استان  ينفرونشست زماز  يريجلوگ يانجام شده برا يها فروش درباره اقدام شيشه
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 يها در دشت يژهبو يرمجازغ يها از حفر چاه يريگروه اقدام به جلوگ 63 يلاستان با تشك يا آب منطقه

  .و ممنوعه استان كرده است يبحران

 يريجلوگ يرمجازغ يها چاه يدستگاه حفار 600حدود  يتاقدام، امسال از فعال ينا يدر پ: ادامه داد وي

ماه  6حلقه آنها مربوط به  100مجاز مسدود شدند كه  يرپنج هزار چاه غ يرسه سال اخ يده است و طش

  .نخست امسال است

در چهار سال گذشته حدود چهار هزار كنتور  ينكهاصفهان با اشاره به ا يبحران استاندار يريتمد مديركل

استان  يعمل شركت آب منطقه ابراساس دستورال:  استان نصب شد ، گفت يها چاه يهوشمند بر رو

  .انجام شود يخاص يها در ساعت يدمجاز با يها برداشت آب از چاه

: اصفهان قرار گرفت، اضافه كرد يعيها در دستور كار اداره كل منابع طب آبخوان يتكه تقو ينا يانبا ب وي

در  يزداريآبخ يبندها يجاداز جمله ا يزداريطرح آبخ 28 ياجرا يتومان برا يلياردم 55منظور  ينبه هم

 يرز يسفره ها يتو تقو يآب ابعمن يندر تام ييآنها سهم بسزا ياداره كل قرار گرفت كه اجرا ينا ياراخت

  .خواهد داشت ينيزم

برشمرد و  ينمقابله با فرونشست زم ياز راهكارها برا يگرد يكيكشت را  يفروش اصالح الگو شيشه

استان را كنترل كند و كشت  يبحران يها ت در دشتاصفهان موظف شد كش يجهاد كشاورز:  گفت

به  ياز منابع آب ينهاستفاده به يمحصوالت پر آب بر كند و در راستا يگزينمحصوالت كم آبر را جا

  .الزم را ارائه دهد يكشاورزان آموزش ها

 يدكه بااست  ياز جمله موارد مهم رود يندهزا يايو اح يبا كم آب يطرح سازگار ياجرا: اظهارداشت وي

  .يردصورت گ يجد يها اقدام يدراستا با ينو در ا ياتيعمل

بزرگ  ياسدر مق يمتفاوت يها كه به علت يننشست سطح زم ياو  يزشعبارت است از فرورر فرونشست

با بردار  تواند يكه م ينسطح زم ييناصطالح به حركت قائم رو به پا ينبه طور معمول ا. دهد يم يرو
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  . شود يد، گفته مهمراه باش ياندك افق

نفت و گاز و توسعه  يرزميني،از منابع آب ز يهرو يدر كشور، استفاده ب ينعوامل فرونشست زم مهمترين

 يها از حد مجاز از سفره يشو برداشت ب يردهه اخ يك يخشكسال آيد يعنوان شده و به نظر م يكشاورز

  . كرده است يدرا تشد يدهپد ينا ينيزم يرآب ز

چالش  ينبا ا يرخشك و خشك قرار دارد در چند سال اخ يمهن يمو اقل يه در منطقه مركزاصفهان ك استان

كاشان،  يار،در دشت مه يشترخطه خود را ب ينفرونشست در ا يدهمواجه شده و به گفته كارشناسان، پد

  .است ادهداران، دامنه و مناطق شمال كالنشهر اصفهان نشان د يگان،گلپا ي،آباد، سجز يبحب

متر و در  يسانت 40را حدود ) در شهرستان شهرضا( ياردر دشت مه يناز كارشناسان نشست زم برخي

از  يكيكه  ياردر دشت مه يرزمينيمتر اعالم كردند و سطح آب ز يسانت 15كالنشهر اصفهان حدود 

فته ياساله كاهش  15دوره  يكمتر در  70از  يشب آمد ياستان اصفهان به شمار م يكشاورز يها قطب

  .ستا

مانند  ييو مكان ها يمسكون يواحدها يو ترك خوردگ يناز فرونشست زم يموارد  يردر چند سال اخ

گلشهر،  ي،بهشت يدشه يالملل ينفرودگاه ب يجنوب يفرودگاه در استان اصفهان گزارش شد از جمله اراض

و  يشمال ناطقو م يدندر بخش چنارود چادگان، شهر دامنه شهرستان فر يدرآبادپرمه ح ياردستان، روستا

  .عاشق آباد در كالنشهر اصفهان

در كشور و  يننسبت به چالش فرونشست زم يشاز پ يشب يدبا يربطذ يصاحبنظران امر نهادها يدتاك به

  .كنند يراستان اصفهان تدب
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خبر گزاري ايرنا مورخ  چقدر است؟ ييمصرف آب در محصوالت غذا يزانم
19/08/1398  

  

 يلوگرمك يك يدتول يو برا يترل 500هزار و  15گوشت گوساله  يلوگرمك يك يدتول يبرا -يرناا -تهران

هستند كه اگر در مصرف آنها دقت نشود به  يآب مجاز ينهاا شود؛ يآب مصرف م يترهزار ل 24شكالت 

  .روند يهدر م

 يخود در شبكه اجتماع يدر صفحه شخص يرووزارت ن يمركز امور اجتماع يسرئ »يفاضل محمد«

  .كرد يحرا تشر ييمحصوالت غذا يبرخ يبر آب يزانم ينستاگرام،ا

 400چهار هزار و  يتونز يلوهر ك يدتول يو برا يترپنج هزار ل يرپن يلوگرمك يك يدتول يبرا  اساس، ينا بر

 يو برا يترل 900هزار و  3مرغ  يلوگرمك يك يدتول يمصرف آب برا يزانم. شود يم آب مصرف يترل

  .شود يآب مصرف م يترل 400هزار و  3برنج  يلوهرك يدتول

 يترخرما سه هزار ل يلوهر ك يزآب دارد و ن يترل 100به مصرف سه هزار و  يازن ينيبادام زم يلوهر ك توليد

آب  يترل 600هزار و  يك يدآن با يلوگرمهرك يدتول يكه برااست  يانبه محصول. كند يآب مصرف م

  .مصرف شود

گرم نان  يلوك يك يدتول يبرا يزآب است و ن يترل 500هزار و  يكمصرف  يازمندشكر ن يلوهر ك توليد

هزار و  يك يزانبه مصرف آن به م يازهلو ن يلوهر ك يدآب مصرف كرد و تول يترل 300هزار و  يك يدبا

  .رددا يترل 200

دارد  يازآب ن يترل 860موز  يلوهر ك يدو تول شود يآب مصرف م يترل 900ذرت  يلوگرمك يك يدتول براي

  .شود ينتام ياز منابع آب يدكه با

است  يترل 460پرتغال  يلوهر ك يدتول يمصرف آب برا يزانو م كند يآب مصرف م يترل 700 يبس هركيلو
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  .شود يآب مصرف م يترل 250 يرش يس.يس 250هر  يدتول يضمن آنكه برا

 يدكلم با ياكاهو  يلوهر ك يدتول يآب است و برا يترل 240مصرف  يازمندكدو ن يا يارخ يلوهر ك توليد

  .شود يدتا تول كند يآب مصرف م يترل 180 يگوجه فرنگ يزآب استفاده كرد و ن يترل 200

  .دارد يازآب ن يترل 30و  140 يببه ترت يزن يچا يس.يس 250قهوه و  يس.يس 125هر  توليد

 يرزمينيمخازن ز يكسر يزاناست كه م يدرحال ييمحصوالت غذا يدتول يمصرف آب برا يزانم اين

 130از  يشبه ب يرووزارت ن يمعاون آب و آبفا »يخامس زاده يقاسم تق«بنا به گفته  يشپ يكشور تا چند

  .است يدهمتر مكعب رس يلياردم

درصد  30مردم : گفت  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يو فناور يقاتمعاون تحق يشپ چندي

  .كنند يخود، غذا مصرف م يازاز ن يشترب

  .شود يكشور هم م ينه تنها هدر رفت منابع است بلكه باعث اتالف منابع آب يازاز حد ن يشب مصرف
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - آورد يمصنوع يخوزستان خشكسال يانتقال آب كارون برا
19/08/1398  

  

 ينكها يانچمران اهواز با ب يدعلوم آب دانشگاه شه يدانشكده مهندس يعلم ياتعضو ه - يرناا - اهواز

انتقال آب از  يها طرح: گفت يست،ن يآورد كارون خشكسال يمترمكعب يلياردم 6كاهش  يمتهم اصل

  .در خوزستان شده است يمصنوع يكارون باعث خشكسال يسرشاخه ها

مستند كارون  يلماكران ف ينو گفت وگو درباره نخست يشامگاه شنبه در پنل بررس يآخوندعل محمد علي

آب كارون  ساله آورد ساالنه 60متوسط : بوستان اظهار داشت يتگ يالملل ينب هاي يشدر سالن هما

 يدهرس مكعبمتر يلياردم 14به متوسط  يرساله اخ 20مترمكعب بوده كه در  يلياردم 20بزرگ در حدود 

پاسخ دهند  يدمترمكعب از آن كم شده است و مسئوالن با يليارداز پنج م يشكه ب دهد ينشان م يناست، ا

  آب كجا رفته است؟ ينا

انتقال آب از  يها طرح: كرد يحتصر يست،ن يخشكسال كاهش آورد كارون يمتهم اصل ينكها يانبا ب وي

رودخانه هستند و  ينمتهمان كم شدن آب ا ترين يها و نگهداشت آب در باالدست، اصل سرشاخه

  .كند يم يدرا تشد يطشرا ينا يخشكسال

 ،يرون يراست، معاون وقت وز يروكارون، وزارت ن يها انتقال آب از سرشاخه ياصل يهپا: افزود آخوندعلي

اعالم كرد كه  يانتقال آب كارون، به صورت علن يها در شهركرد درباره طرح يناريدر سم 85در سال 

  .منتقل شود ايدمترمكعب آن اضافه است كه ب يلياردم 6مترمكعب و  يلياردم 20رودخانه  ينآورد ا

استاندار، در  ياو  يرمعاون وز ياو  يراز جمله وز يروگذشته عناصر وزارت ن يها در سال: اضافه كرد وي

 يسرئ يكالنتر يتعجب دارد، موافقت علن ياند، اما آنچه جا انتقال آب نقش داشته يها طرح ياجرا

كرده  شارهخود بارها ا يها هاست كه در مصاحبه طرح ينا يبا اجرا يستز يطسازمان حفاظت مح
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  .آب مازاد است يخوزستان دارا

 يستسهم ز ينبنابرا: كرد يددرصد آورد آنها دانست و تاك 30رودخانه ها را  يطيمح يستسهم ز آخوندعلي

  .يزدفارس بر يجشود و به خل يبدون دخالت جار يدمترمكعب است كه با يلياردكارون پنج م يطيمح

دانشكده  يعلم ياته ياعضا: كرد يحتصر يزانتقال آب از كارون ن يددرباره فعال شدن سه طرح جد وي

اعتراض خود را به   يعلم ينارسم يلبودند كه با تشك يگروه ينستنخ يشسال پ 13چمران از  يدشه

  .اند آب اعالم كرده يها طرح

شده و سبب شده كه كف  يرسوبگذار يشكارون باعث افزا يانكاهش جر: استاد دانشگاه گفت اين

پنج ساله  يها يالببه س تواند يكه نم يمساله توان رودخانه را كاهش داده به طور ينا يايد،رودخانه باال ب

 يبرا يهبرثان رمكعبمت 200بهار امسال بود كه با سه هزار و  يالبرا از خود عبور دهد، كه نمونه آن س

  .كرد يجاداهواز مشكل ا

  

  در خوزستان يشكركشت ن چراهاي

از عوامل  يگرد يكي ينعلوم آب چمران، همچن يو منابع آب دانشكده مهندس يدرولوژيگروه ه عضو

ها بند و  ده: در باالدست آن عنوان كرد و افزود يرا نگهداشت آب و توسعه كشاورز كاهش آورد كارون

و كتاب  اببلندپروازانه و بدون حس يها طرح ينهم يجهشده است، نت يجادكارون در باالدست ا يسد رو

  .روز انداخته است ينرا به ا يهاروم ياچهاست كه كارون و در

بر اساس : گفت كند، يم يدتول »يآب آب«و » آب سبز«دو دسته كوهستان  يها بارش ينكها يانبا ب وي

به طور » آب سبز«كوهستان به صورت  يدرصد از بارش ها 60تا  40حدود  يم،كه انجام داد ييبرآوردها

زارها  يمكند و د يم يجادو جنگل و مرتع ا يهرا تغذ يرزمينيآب ز يها در خاك نفوذ كرده، سفره يعيطب

سهم مناطق باالدست است و » آب سبز« ينبنابرا كند، يرا فراهم م يعيطب يدامپرور ياو بستر بر يرابرا س
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 يدست جار يينآب به پا يشود و مابق يپرمصرف و ساخت سد و بند در آنجا خوددار يها از كشت يدبا

  .شود

موثر با از عوامل  يكيمساله را  يندر حوضه كارون، ا يدر ادامه با انتقاد از توسعه كشاورز آخوندعلي

  .رودخانه دانست ينآب ا يفيتكاهش ك

كوبا و  يا،استرال يدر كشورها يشكرمزارع ن: اضافه كرد يستيمن يما مخالف كشاورز ينكها يانبا ب وي

اما در خوزستان با وجود داشتن  كنند، يم يافتخود را از باران در يازعمده آب مورد ن ي،جنوب يكايآمر

به  يچه اصرار يمدان ينم ي،شور يدبا مشكالت آن و تول ييو آشنا يشكرهزار هكتار ن 50تجربه كشت 

  .هزار هكتار داشتند 100در سطح  يشكرطرح توسعه ن ياجرا

صنعت شكر،  يو به جا يمنخل بكار ياگندم و  ياراض يندر ا توانستيم يم: اظهار داشت آخوندعلي

  .تر است المكه س يمكن ينآن تام يرهرا از خرما و ش يازمورد ن يها فرآورده

رودخانه  يشور يشسد گتوند بر افزا يدرصد 25 يربر تاث يمطالعات دانشگاه تهران مبن يجدر ادامه نتا وي

 ينسر كارون است، با ا يكه سد گتوند همانند بمب نمك باال كنيم يم ييدتا: كارون را رد كرد و گفت

آب كارون در محل سد گتوند  ياگر چه شور يست،رودخانه ن يسد مسئول همه مشكالت شور ينحال ا

 يزهاب ها يرآورد رودخانه است و تاث يدرصد 50كاهش  يلبه دل ينداشته اما ا يدرصد 50 يشافزا

  .است يشتربه مراتب ب يشكرو ن يكشاورز

هزار  2است كه در اهواز به  يكروموسم 900كارون در محل سد در حدود  يشور: افزود آخوندعلي

 يكروموسهزار م 10 يبه باال يگاه يرو در بهمنش يكروموسم 500هزار و  2به  ياتدر فارس يكروموس،م

  .رسد يهم م

در  يشكرطرح ن يليالبته معتقد هستم اكنون كار از كار گذشته و در حال حاضر موافق تعط: اضافه كرد وي

  .يستمخوزستان ن
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رودخانه  ينت ااز مشكال يمستند كارون در طرح بخش يلماز ف يربا تقد ينمتخصص آب، همچن اين

و كرخه منبع  شود ينم يرياز كارون آبگ يمهورالعظ ينكها يكيچند اشتباه است،  يدارا يلمف ينا: گفت

 ينبر ا هعالو يست،فارس ن يجخرمشهر نقطه اتصال كارون به خل ينكها يگريتاالب است، د ينا يهتغذ

 يناست نپرداخته است البته ابه كارون  يمنته يمستند كارون به مشكالت رودخانه دز كه شاخه اصل

  .شود يزحمات سازندگان آن نم ياشكاالت، ناف

 2از  يشبا حجم ب يبه فالت مركز) كارون و دز(كارون بزرگ  يطرح انتقال آب از سرشاخه ها 10كنون  تا

 يسازمان بازرس يست،ز يطسازمان حفاظت مح يناز ا يشپ. در حال اجراست يامترمكعب اجرا شده  يلياردم

ماه . كرده اند اعالمانتقال آب  يطرح ها يمجلس مخالفت خود را با اجرا يكشور و مركز پژوهش هاكل 

 يها انتقال آب از سرشاخه يها از طرح يرون يروز يدبازد ياندر جر ياريگذشته استاندار چهارمحال و بخت

  .، ونك سولگان و بهشت آباد خبر داده است3كوهرنگ  يها كارون از فعال شدن طرح

رود  ينا يو اجتماع يطيمح يستز هاي يبدر ارتباط با رودخانه كارون و آس» كارون« اي يقهدق 52 مستند

آن از  يربرداريتصو. رود كارون است يو تمدن يخيتار يشينهبه پ يبا نگاه يزو ن يانسان يها بر اثر دخالت

  .انجام شده است انو خوزست ياريچهارمحال و بخت يها فارس در استان يجسرچشمه كوهرنگ تا خل

حفظ و نجات  يتالش برا يا،اسپان» زاراگوزا« ،»ينهاكو ز«چون  ييها كارون تاكنون در جشنواره مستند

و جشنواره  يقتحق ينمادر كلن، جشنواره س يرانيا هاي يلمجشنواره ف يكا،آمر يلندرد آ يه،روس ينزم

  .درآمده است يشبه نما يهترك» بوزكادا«

» دود« يه،اروم ياچهدرباره در »يااروم يبانو« يمستندها يزن يناز ا يش، پ»كارون«ان كارگرد ياحسان محمد

ساخته  يستز يطهامون را با موضوع مح ياچهدرباره در» روزگار هامون«تهران و  يهوا يدرباره آلودگ

  .است
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تونل انتقال آب از  يحفار يانپا/ يستن يكاف يهاروم ياچهدر ياياح ياعتبارات كنون
  19/08/1398خبرگزاري فارس مورخ  - واخر امسالزاب ا

  

اعتبارات مرحله دوم و سوم  يدبا ينكهبر ا يدبا تاك غربي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

 80 يها باال پروژه ياكنون برخ هم: گفت يستن يكاف يچون اعتبارات كنون يابد يشافزا يهاروم ياچهدر ياياح

  .شود يقو به اندازه تزر وقعاعتبارات مورد نظر به م يدبا داشته و  يزيكيف يشرفتدرصد پ

  تونل انتقال آب از زاب اواخر امسال يحفار يانپا/ يستن يكاف يهاروم ياچهدر ياياح يكنون اعتبارات

وگو با خبرنگار  امروز در گفت غربي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان يرسرخوش مد فرهاد

بوده  1271.23 ياچهامروز تراز در: اظهار كرد يهاروم ياچهدر يتوضع ينبا اشاره به آخر يهفارس در اروم

  .دهد يتراز را نشان م يشافزا متر يسانت 97ه سال گذشته كه نسبت به مشاب

است كه نسبت به مشابه سال گذشته  يلومترك 776دو هزار و  ياچهوسعت در ينهمچن: كرد يحتصر يو

 يليونم 240و  يليونسه م يزن يهاروم ياچهدر يوسعت داشته و حجم آب كنون يلومترك 65هزار و  يك

 نرا نشا يشمترمكعب افزا يليونم 900و  يليونم يكال گذشته مترمكعب است و نسبت به مشابه س

  .دهد يم

 يهاروم ياچهدر يايبا اشاره به اعتبارات اح غربي يجاندر آذربا يهاروم ياچهدر يايستاد اح ياستان مدير

شده اما تاكنون  يبتصو ياچهدر يايتومان به اح يلياردم 200مبلغ  12و  10تاكنون از محل ماده : گفت

  .يابد يم يصآن تخص يبرا ياعتبارات يزن ينشده است و در مراحل بعد ابالغ

  

  يهاروم ياچهدر ياياعتبارات اح يشافزا لزوم

چون اعتبارات  يابد يشافزا يهاروم ياچهدر ياياعتبارات مرحله دوم و سوم اح يدبا ينكهبر ا يدبا تاك وي
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  يدبا داشته و  يزيكيف يشرفتدرصد پ 80 يها باال پروژه ياكنون برخ هم: كرد يانب يستن يكاف يكنون

  .شود يقاعتبارات مورد نظر به موقع و به اندازه تزر

در حال انجام است و  يزپروژه ن ينا: با اشاره به پروژه انتقال آب از رودخانه زاب اظهار كرد سرخوش

و از  رسد يم يانپا تونل به يامسال مراحل حفار ياندر حال انجام كار هستند و تا پا يفتدر سه ش يروهان

  .دشو يانجام م يهاروم ياچهآب به سمت در يو رهاساز يريسال بعد، آبگ يلاوا

 شود يآبان ماه انجام م يانپس از پا يهاروم ياچهآب به سمت در يرهاساز ينكهدر ادامه با اشاره به ا يو

 يذشته كه شاهد بارندگگ ياست كه همانند سال آب يدآذر آغاز شده و ام يلاز اوا يرهاساز: كرد يحتصر

  .يردانجام گ ياچهبه سمت در يشتريب يمناسب، رهاساز يها با بارش يزامسال ن يم،ا بوده ياچهمناسب در در
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  19/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  نقاط كشور كدام است؟ ينتر پربارش و كم بارش
  

متر  يليم 23.9به  يدرحال يدجد يروز از سال آب ينكشور در چهل و هشتم يها بارش يزانم -يرناا -تهران

 متر يليم 1.9با بارش  يزدو استان  ينتر به عنوان پربارش متري يليم 179.2با بارش  يالنكه استان گ يدرس

  .نقاط كشور شناخته شدند ينتر بارش كم

 ييروز ابتدا 48در  يرانمنابع آب ا يهگزارش دفتر مطالعات پا ينتر كشور براساس تازه يها بارش ميزان

 متري يليم 31 ينسبت به مدت مشابه پارسال از رشد منف) 99يورشهر يتا انتها 98مهرماه (  يدجد يسال آب

  .است  به نسبت خوب برخودار شده يها با وجود بارش

 يليم 309.9استان نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش  ينتر به عنوان پربارش يالنگ بارش در استان ميزان

  .است  روبرو شده يمتر يليم 42.2 يبارشد منف يمتر

 يزانم ينرا تجربه كرده كه ا يمتر بارندگ يليم 148 يجار يسال آب ييروز ابتدا 48مازندران در استان

را نشان  يمتر يليم 20.3 يرشد منف يمتر يليم 185.8بارش با مدت مشابه پارسال با  يسهبارش در مقا

  .دهد يم

 يدرحال ينو ا است يدهبه خود د يمتر بارندگ يليم 77.2روز آبان ماه  يجدهمينتا ه يزگلستان ن استان

 يروزها يمتر يليم 2متر بودكه امسال بارشد  يليم 75.2استان پارسال  ينا يها بارش يزاناست كه م

  .كشد يا انتظار مر يپربارش تر

متر  يليم 6.4مدت  يناست پارسال در هم داشته يمتر بارندگ يليم 1.9آبان ماه فقط  18كه تا  يزد استان

  .استان است ينها در ا بارش يرا تجربه كرده كه نشان از رشد منف يبارندگ
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هزار كارشناس  5/ در خراسان بزرگ 60دهه  يزداريتجربه آبخ | »يزداريمعجزه آبخ«
  19/08/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -يم دار يزداريبخآ
  

 يزداريدر آبخ ير مشاركت مردمقابل انكا يربر ضرورت غ يدبا تاك يزداريآبخ يانجمن علم يسرئ نائب

  .يابداختصاص  يزداريكردن آبخ يدرصد اعتبارات سازمان جنگلها به مردم 50 يدمعتقد است با

 -ياست كه م يمسائل يناز مهمتر يزداري،در آبخ يمردم يمو استفاده از توان عظ يمشاركت مردم | اشاره

موفق  ياز الگوها يكي. در كشور دانست يزداريتوسعه آبخ يچيدهپ يحل معما يدتوان آن را شاه كل

. بزرگ است انخراس يتجربه شد، الگو يكه بعد از انقالب اسالم يزداريدر آبخ يتجربه مشاركت مردم

با  يلي،تفص ييدر كشور گفتگو يزداريموثر در توسعه آبخ يتجربه موفق و راهكارها ينا يياتدرباره جز

دكتر سعادت بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و . يمام دادالگو انج ينا يسعادت طراح و مجر يندكتر حس

، 60خراسان بزرگ در دهه  ياريزداداره آبخ يانگذاريبن يو ياست و در كارنامه عمل يزداريآبخ

جنگلها  يعال يو عضو شورا 70در دهه  يو مطالعات وزارت جهاد سازندگ ريزي -گروه برنامه يتمسئول

را بر  يزداريآبخ يانجمن علم يسيهم اكنون سمت نائب رئ يو. خورد -يبه چشم م يزداريمراتع و آبخ

  .عهده دارد

  

  :گفتگو به آن اشاره كرد، عبارت است از ينكه دكتر سعادت در ا يمسائل اهم

 و باعث  شود-ياست كه موجب حفظ خاك و آب در منشأ آن م يمجموعه اقدامات آبخيزداري

  .شود يريخاك جلوگ يشاز فرسا شود-يم

 در انجام  ي، مشاركت مردم60در استان خراسان بزرگ در دهه  يزداريآبخ يتموفق ياصل دليل

  .بود يزداريآبخ يها پروژه
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 در استان  يزداريآبخ يتهايفعال يو دستاوردها يجنتا يناز مهمتر يكامل جوامع محل رضايتمندي

  .خراسان بزرگ بعد از انقالب بوده است

 رصد و نظارت  يبرا اي-ماهواره يراستفاده از تصاو اري،يزداز مسائل مغفول مانده در آبخ يكي

  .در كشور است يعيو منابع طب يزداريآبخ يتهايبر فعال

 يزداريآبخ يتهايفعال يو اجرا يدرصد اعتبارات سازمان جنگلها به امر آموزش، سازمانده 50 بايد 

  .اهم شودآحاد مردم فر يشترمشاركت هر چه ب ينهتا زم يابدتوسط عموم مردم اختصاص 

  .ييمنما -يبا دكتر سعادت جلب م يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو ينجاا در

  

  يد؟شد ييآشنا يزداريبا آبخ ياز چه زمان ييدو بفرما يستچ يزداريشما از آبخ يفتعر: تسنيم

 يخود م ياست كه موجب حفظ خاك و آب در جا يدر واقع مجموعه اقدامات يزداريآبخ: سعادت

به دنبال  يزداريما در آبخ. خاك خواهد شد يشباعث كنترل فرسا يزداريآبخ ارت ديگرشود؛ به عب-

 يشفرسا. ايم -كرده يزداريآبخ يم،را درست انجام ده ينو اگر ا يمخاك در كشور هست يشكاهش فرسا

هنگام مهم آن است كه  ينشود و در ا -يخورد آغاز م -يم ينقطره باران به زم ينكه اول ياز زمان اكخ

كه  يخاك ينشود ا يم يلبه س يلبارد و تبد -يباران م يوقت. يمكن يتخودش تثب يخاك را در جا يمبتوان

و از  ريزد-يها م -نهو رودخا ياهاشود، شسته شده و به در -يم يدتول ياز آن محصوالت مختلف كشاورز

 يزداريهنر آبخ. حفظ كند يشخاك را از فرسا ينا تواند-يم يزداريآبخ. شود -يدسترس ما خارج م

  .يماست كه خاك را در منشأ حفظ كن ينا

آن موقع طبس در . گونه بوده است كه من متولد طبس هستم ينا يزداريبنده با آبخ يينحوه آشنا اما

بود؛ در خراسان و در  يادز ياربس ينشن سهمگ ياستان خراسان بزرگ قرار داشت و در آنجا طوفانها

از خطوط  تيمتوانس -يبست و ما نم -آهن را مي -ها و راه -كه جاده بود يمنطقه ما طوفان شن به قدر
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بود كه درب منزل  يشن به قدر يطوفانها ينا يدم،د -يبه چشم خود م ينكها يا. يماستفاده كن يمواصالت

طوفانها،  ينمقابله با ا يبرا يزدولت ن. شد -يآمد، باز نم -يكه پشت آن م يياز شدت شن ها ييانروستا

گردد  -يبه آن سالها برم يزداريآبخ ومن با حفاظت خاك  ييآشنا. داد -يشن را انجام م يتتثب ياتعمل

را  يزداريو آبخ يعيرشته منابع طب يزعالقمند شدم و در دانشگاه ن يزداريو من از همان سالها به آبخ

  .انتخاب كردم

  

  بودند؟ يشما چه كسان يدو اسات يدوارد دانشگاه شد يچه سال: تسنيم

در رشته منابع  1359دانشگاه تهران شدم و در سال  يعيوارد دانشكده منابع طب 1354من در سال : ادتسع

ارشد خود را  يدانشگاه مدرك كارشناس يناز هم يزن 1372تا  1369شدم و در سال  يلفارغ التحص يعيطب

كانادا  گيل -مك هبه دانشگا يدر  مقطع دكتر يلتحص يبرا يشخص ينهبا هز يزن 1381در سال . گرفتم

ما  يداز اسات. كار كردم يعيدر منابع طب اي-ماهواره يرمسأله تصاو يرو يدر كانادا و در مقطع دكتر. رفتم

اشاره  يو دكتر مهدو يبيدكتر حب ي،دكتر حسن احمد ي،به دكتر نخجوان توان-يدر دانشگاه تهران م

و  يمثال دكتر نخجوان. خارج كشور بودند زا يزداريآبخ يلهم فارغ التحص يداسات يناز ا يكرد كه برخ

توسط دكتر  يزداريكتاب آبخ يناول. شده بودند يلقبل از انقالب از فرانسه فارغ التحص يدكتر مهدو

  .يمكرد يرتقد يشانبرگزار شد، از ا يهدر اروم يراكه اخ يزدارينوشته شد و ما در كنگره آبخ ينخجوان

  

  شروع شد؟ يشما در چه سال يياجرا يتفعال: تسنيم

به استخدام سازمان جنگلها و  يوقت. در سازمان جنگلها و مراتع استخدام شدم 1362من در سال : سعادت

سد اكباتان، به همدان  يزداريگرفتند مرا به عنوان كارشناس آبخ يمسازمان تصم ينمراتع درآمدم، مسئول

فصل شروع  يلبه دل يزن دانتم و در همبه كار داش ياديز يزهو انگ ياقاشت ينكهبنده به خاطر ا. بفرستند
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آنها هم موافقت كردند و  يد،كه كار باشد مرا بفرست يگريد يدادم كه جا يشنهادفصل سرما كار نبود پ

آنجا اوج كار . سد كار كردم يندر ا يو چند ماه ينابمن هم رفتم سد م. هرمزگان برو ينابگفتند سد م

در  يدر شهرستانها و حت يزداريآبخ. شده باشد ناختهش يزداريبخالبته آن زمان مثل االن نبود كه آ. بود

ما از همان . شد كه سد داشتند -يم يمحدود به مناطق يزداريمراكز استان هم شناخته شده نبود و آبخ

 -يو م يمبود، معتقد بود يزداريآبخ يزما ن يليو رشته تحص يمكه خوانده بود يموقع با توجه به درس

نداشت، از  يزداريچون استان خراسان اداره آبخ 1364در سال . ستين يسددار يزداري،آبخ يمگفت

كنم و آنها هم موافقت كردند و  يسآنجا را تأس يزداريمسئوالن خواستم به خراسان بروم و اداره آبخ

چون در آن موقع سد طرق . كردم اندازي -راه يكلتموتورس يكنفر همكار و  يكرا با  يزدارياداره آبخ

كه در استان  يدر چند ماه اول. آن سد هم بودم يزدارياحداث بود، كارشناس آبخ دستدر  يزده نو كار

من در آنجا شبانه روز كار كردم و به طور مستمر در حوزه . كار كردم يباد يشفرسا يخراسان بودم رو

 همختلف حوز به نقاط يكلتبا همان موتور س. رفتم-يدر هفته فقط سه ساعت خانه م يدبودم و شا يزآبخ

  .دادم -يرفتم و كارها را انجام م -يم يزآبخ

  

 يد،داشت يدتأك يزداريدر آبخ يمردم يمباحث مشاركتها يرو يد،به استان خراسان وارد شد يوقت: تسنيم

  داشت؟ يتشما اهم يبرا يزداريدر آبخ يچرا مشاركت مردم

 ياردر اخت يامكانات يچكردم، ه يزير هيخراسان را پا يزداريو آبخ يعياداره منابع طب يمن وقت: سعادت

هم كارشناس سد طرق و . بود يادز يارشد بس -يم يدكه با ييكارها. هم نداشتم يبودجه كاف يحت. نداشتم

استان خراسان بزرگ . زيناچ يارخراسان بزرگ بودم با بودجه بس يزداريكارده و هم مسئول اداره آبخ

هزار هكتار وسعت  17 ييسد طرق و كارده خودش به تنها يزهكتار بود و حوزه آبخ يليونم 30خودش 

امور  يبرا يو جوامع محل ييانگرفتم از خود روستا يمتصم ينبنابرا. شد -يروستا را شامل م 7داشت كه 
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بود  ينكارم ا ينو موثرتر ينمهمتر. ببرم يشرا پ يزدارياستفاده كنم و با مشاركت آنان كار آبخ يزداريآبخ

آنجا صحبت كنم و آنان را با خودم همراه كنم و آنها را با موضوع  يلف با جوامع محلكه به انحاء مخت

بود و  يادز يارشد، بس -يانجام م يدكه با ييآنجا  كارها يراز. و حفاظت آب و خاك آشنا كنم يزداريآبخ

بود كه  يفراوان زارهاي يممشكالت د يناز جمله ا. شد -يم يشيمشكالت و معضالت چاره اند يبرا يدبا

 ياخاك را به دنبال داشت  يدشد يشكار فرسا ينكه ا شد-يشخم زده م ينزم يبدر جهت ش ينهازم ينا

  .يگرد يكارها يليرودخانه و خ يهحاش ينهايزم يساز يوارهد

  

  يد؟انجام داد ييشروع چه كارها يبرا: تسنيم

بود و محل  يزحوزه آبخ يجرا كه در خرو ييحوزه، روستا يندر ا يزداريشروع كار آبخ يبرا: سعادت

آشنا  يزداريبا آبخ يجوامع محل ينكها ياطراف بود انتخاب كردم و برا يروستاها يعبور و مرور اهال

مردم آن  ين سوال برايكردم، تا ا يجادرا ا يساتيانجام دادم و تأس يزداريآبخ ياتشوند، در آنجا چند عمل

رفت و آمد جوامع  يشترآن موقع ب. دهم يحآنها توض يتا بتوانم برا يست،چ ينهاشود كه ا يجادمناطق ا

بوس هماهنگ كرده كردم، به بهانه مختلف  -ينيشد و من با راننده م -يبوس انجام م -ينيآنجا با م يمحل

 يزداريبدهم كه آبخ يحآنها توض يبرا انمتوقف داشته باشد تا من بتو يزداريآبخ يساتدر محل تأس

 يكارها را انجام م ينآمده و ا يعياز منابع طب يكه فرد يچيداطراف پ يهابعدها كم كم در روستا. يستچ

را  ام تا زمينهايشان -آمده يعيكردند كه بنده از اداره منابع طب -يدر ابتدا تصور م ييانروستا البته اين. دهد-

 يادم. ددادن -يخوش نشان نم يابتدا اصال رو ينبه خاطر هم. كنم يو دولت يمصادره كرده و آن را مل

 يزداريدرباره آبخ يدر مسجد با جوامع محل يمخواه -يم يمنخست اعالم كرد يآن روزها يدآ -يم

مراسم  ينكهقبل از ا يقهدق 20من هم . همه در مسجد روستا جمع شوند يمو درخواست كرد يمصحبت كن

و همه  يامدمسجد نروستا به  ياز اهال يكس يچه يم،هر چه قدر منتظر شد يول. شروع شود به مسجد رفتم
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 يلدل ينرا مصادره كند به هم ينهايتانآمده تا زم يعيآقا از اداره منابع طب ينگفته بودند كه ا يكديگربه 

دانستم  -يم وآشنا بودم  يطالبته من هم چون بچه آنجا بودم و با آن مح. در مسجد حاضر نشود يكس

مسجد آمدم و در كنار مسجد بلند  يرونبرو  يناز ا شنود،-يرا م يموجود دارد كه حرفها ييگوشها

  .شنود -يم ييدانستم گوشها -يصحبت كردم چو م

رود؛ از  -يجلو نم يينو از باال به پا يبه طور دستور يزداريهشدار داشت كه كار آبخ ينا يماتفاق برا اين

آنها از  ياقدرت داشت و بر يليروستا خ يدر آن زمان شوراها. روستا ارتباط گرفتم يرو با شورا ينا

 -يروستاها حاضر م اتكه انجام دادم در اجتماع يگريكار د. و حفاظت خاك گفتم يزداريآبخ يتاهم

و  ييانكه روستا يگريهر مناسبت د ياشد و  -يمحرم برگزار م ي،عزا، شاد ياما يكه برا يشدم؛ اجتماعات

كردم و در  -يمردم صحبت مرفتم با  -يبودم كه م ينفرات ينشدند، من از اول -يجمع م يجوامع محل

 -يم يحآنها توض يگفتم و برا -يم نهاآ يبرا يزداريحفاظت آب و خاك و آبخ يتصحبتها از اهم يانم

چند ساله با آنها موثر  يصحبت كردن و زندگ ينباالخره ا. يريمشما را بگ ينهايزم يما -يامدهدادم كه ما ن

 ينا ي،با آنها مأنوس شدم كه بعد از مدت اي -گونه دو سه سال به يواقع شد و آنها اعتماد كردند و ط

مثل  يحرف بنده را قبول داشتند، بلكه در امور شخص يزداريآبخ و ينه تنها در كشاورز يجوامع محل

سخت به  ياراعتماد بس البته اين. گرفتند- يهم از بنده مشورت م يرهدام و غ يدو خر يازدواج و عروس

  .با آنان بود روزي -شبانه يزندگ يجهنت ينوجود آمد و ا

  

  به دنبال داشت؟ يزدر سطح حوزه آبخ ييو دستاوردها يجچه نتا يمشاركت مردم ينا: تسنيم

كه حاضر نبودند  ييانيبه دنبال داشت آن بود كه روستا يكه مشاركت مردم يبزرگ يجاز نتا يكي: سعادت

هزار هكتار از  2حدود  يبرا يريگ -يمواگذار كنند، تصم يبه كس ينهايشاناز زم يمترسانت يك يحت

چه  يمكرد -يم تعيين يشانبرا ي،بر اصول علم يكه مبتن يمخود را به ما واگذار كردند و ما بود ينهايزم
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خاك و هدر  يشكنند تا منجر به فرسا ياريچطور شخم بزنند، چطور آب ينشانكنند، زم يدتول يمحصول

ورود  يخودمان از ابتدا يمخواست -يما اگر م. يمتدا داشتبود كه ما در اب يهمان هدف ينرفت آب نشود و ا

 يجوامع محل ينكهو نه وقت و نه ا يمكارها را داشت ينا ينهنه واقعا هز يمكارها را انجام بده ينبه خراسان ا

  .جور كارها موافق بودند ينبا ا

را به  يزاتع حوزه آبخقبول كردند، كل مر يآن بود كه جوامع محل يزمهم ن يجو نتا ياز دستاوردها يكي

 -مورد بهره يبه صورت چرخش يگرقسمت آن قرق شود و سه قسمت د يككنند و  يمچهار منطقه تقس

 يريو جلوگ تعمرا يايتوانست در اصالح و اح -يم يمتصم ينو ا يرددام قرار گ يچرا يبرا ياهال برداري

 يهحاش ينهايزم يساز يوارهشد، دمدت انجام  ينكه در ا يگريكار د. آنها موثر واقع شود يباز تخر

نكته . داشت يشاز فرسا يريدر جلوگ يبود كه نقش مهم ياز جوامع محل ها با كمك گيري -رودخانه

 يچاستفاده مانده بودند و ه استفاده شد كه بال ياوراق ينهايياز ماش يساز يوارهد ينا يبرا ينكهجالب ا

و درون آن را  ياوريدبالاستفاده را ب يكهايو الست ينهااشم ينا يمبه آنها گفت. شد -ياستفاده از آنها نم

كه  يعالوه بر منافع ينو ا يدخود استفاده كن يكشاورز يها ينزم يبرا يوارو به عنوان د يزيدسنگ بر

  .موثر بود يزخاك ن ايشاز فرس يريداشت در جلوگ يجوامع محل يبرا

  

  بود؟ اي -به چه اندازه دارييزآبخ ياتاز انجام عمل يجوامع محل يتمنديرضا: تسنيم

 يباتقر يم،سد طرق و كارده كار كرد يزكه در خراسان و حوزه آبخ 69تا  64 يدر طول سالها: سعادت

 يم،گفت -يم يزيهر چ يباتقر. بودند يتوان گفت كه صددرصد افراد راض -يالبته نم. بودند يهمه راض

  .كردند -يعمل م يجوامع محل

  يد؟كن -يم يابيدر بعد از انقالب را چطور ارز يزداريآبخ ينهدر زمانجام شده  يكارها: تسنيم

در كشور  يخوب ياربس يكارها ي،در وزارت جهاد سازندگ يزداريمعاونت آبخ يلبا تشك 70در دهه : سعادت
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به بعد   80اما در دهه . بود 70در كشور همان دهه  يزداريانجام شد و نقطه عطف آبخ يزداريآبخ ينهدر زم

 يزداريآبخ يمداد -ينشان م ينكها يما برا. شد -يتوجه م يشترب يزداريآبخ يفيتبه ك يداست كه با ينم ااعتقاد

آن بود كه  يم،كرد -يم يگيريآن وقت پ يدكه با يكار. يمداد -يكارها انجام م يليخ يدمهم است، با يليخ

 يبود كه آن را مردم ين، علتش انكرد يدااستمرار پ يزدارياگر آبخ. يمكرد -يم يرا مردم يزداريآبخ يدبا

وزارت كشور، وزارت  ي،مختلف مثل وزارت راه و شهرساز ينهادها وبه مراكز  يزداريآبخ يدبا. يمنكرد

هاشان  -خورد تا آنان در انجام پروژه -يم يوندپ يگرد يجاها يليو خ يمعدن و صنعت، وزارت كشاورز

 يزداريداشته باشد و از كارشناسان آبخ يزداريآبخ تيوسكنند و طرح هاشان پ يترا رعا اصول آبخيزداري

قطع  يوندپ يناست و متاسفانه همچنان ا يالزم و ضرور يوندپ يناالن هم ا. كردند -يم ستفادها يشاندر طرحها

و حفاظت خاك اعتنا  ها به اصول آبخيزداري -مثال در احداث راهها و جاده شود-يرو مشاهده م يناز ا. است

مناسب منتقل  يشود و به جا -ينم آوري -، خاكها جمع-بعد از احداث جاده ينيمب -يضا مشود و بع -ينم

 يشبرد و باعث فرسا -يخاكها را با خود م ينا يلافتد، آب و س -يكه اتفاق م يبارش ينشود و با كمتر -ينم

نشان  ياهتمام يردارخاكب ياتبعد از عمل ياهيدر احداث راهها و معادن به استقرار پوشش گ ينكها ياشود  -يم

شاهد  يفتد،اتفاق ب ياهيو استقرار پوشش گ يدرختكار ملياتاگر مثال بعد از احداث جاده ع. شود -يداده نم

 ينا يزن يگرد يمثل صنعت و معدن و جاها يگرد يدر بخشها. بود يمخاك خواه يشفرسا يركاهش چشمگ

  .شود -يم يدهمساله د

  

  يست؟در كشور چ يزداريآبخ ياعتالرشد و  يشما برا يراهكارها: تسنيم

راه،  ينشود و در ا يمردم يزداريآبخ يدبا يماست كه همانطور كه اشاره كرد ينمساله ا ينمهمتر: سعادت

كردن  يمردم ينهزم يدسازمان با ينبر عهده دارد؛ ا يكشور نقش مهم يزداريسازمان جنگلها مراتع و آبخ

. حركت كند گري -يبه سمت تول يزداريآبخ يگر -يددر كشور را فراهم كند و از تص يزداريآبخ
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 يتهايفعال يو اجرا يدرصد اعتبارات سازمان جنگلها به امر آموزش، سازمانده 50 يدهدف با ينا يبرا

 -يسازمان جنگلها نم. آحاد مردم فراهم شود يشترمشاركت هر چه ب ينهتا زم يابد،اختصاص  يزداريآبخ

 ياتعمل يولوژي،ب ياتبدهد، عمل مانجا يزداريآبخ يكيمكان ياتعمل: باشد يزداريتواند همه كاره آبخ

بودجه  يچون نه به اندازه كاف. يگرد يكارها يليانجام دهد، نظارت بكند و خ اي -كار رسانه يريتي،مد

 يالبته برا. شود -يعمل نم يشود ول -يكارها داده م ينالبته شعار ا. و نه وقت يرودارد و نه امكانات و نه ن

 يو دكترا يسانسفوق ل يسانس،از چهار پنج هزار ل يشاالن ب ما. كار بستر كار هم فراهم است ينا

كردن آن در  يو مردم يزداريامور آبخ يشبردپ يبرا يتظرف يناز ا يمتوان -يكه م يمدار يزداريآبخ

  .يمكشور استفاده كن

كه مورد غفلت قرار گرفته  يعيطبو حفاظت از منابع  يزداريتوسعه آبخ يبرا يگرد ياز راهكارها يكي

 يرما االن تصاو. خاك است يشاز فرسا يريبه منظور جلوگ اي-ماهواره يراست، استفاده از تصاو

را به صورت  يعيو تحوالت منابع طب يمدفتر كار بنشن يادر منزل  يمتوان -يو م يمبروز دار اي-ماهواره

و در جهت  يزداريخود را بر خالف اصول آبخ ينده هكتار زم يمثال اگر كشاورز. يمرصد كن ينآنال

جنگلها و مراتع كشور را  يكس ينكها يا. يمبه او تذكر ده يازو در صورت ن ينيمشخم بزند، بب ينزم يبش

به اصالح  يازن اي -اگر منطقه ينكها اياست  يتقابل رو اي -ماهواره يرتصاو يلهو نابود كند، به وس يبتخر

رصد  ا براي-ماهواره يراز تصاو يمتوان -يم يما به آسان. ممكن است يبه آسان يراوتص يندارد، با ا ياءاح يا

 ييهدولت و مجلس و قوه قضا يأتاست كه ه يبه شرط ينا. يماستفاده كن يعيو نظارت امور منابع طب

 ينا يهم برا يدرصد انرژ 50بشناسند و اگر  يترا به رسم يعيمنابع طب هادار يبرا ها-ياستفاده از تكنولوژ

  .واقعا ارزش دارد يابد،امر اختصاص 

 قرار دارد يلدر معرض س يفعل يطتهران با شرا: يجهاد يرمد يك | »يزداريمعجزه آبخ«
  20/08/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -
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وزارت  يقاتو تنها معاون آموزش و تحق ي،جهاد سازندگ يشكسوتانامانپور، از پ محمدتقي

  .نوشت يرعاملدر پدافند غ يزداريدرباره نقش آبخ ي،جهادسازندگ

و تنها معاون آموزش  يشكسوتانامانپور كه از پ يمحمدتق يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يرعاملدر پدافند غ يزدارينقش آبخ ي درباره ياست، در مقاله مفصل يوزارت جهادسازندگ يقاتو تحق

معاونت  رهونرا م 70 ي در دهه يزداريآبخ ي باره يك ي حوزه، توسعه يناز بزرگان ا يليخ. نوشت

وبت دعوت دو ن ياز او ط» دانشگاه هاروارد«حال  يندر ع دانند، يم يجهادسازندگ يقاتآموزش و تحق

در  يخاص جهادسازندگ يها جهان، روش ياسيو بزرگان س ياناز اع يبا حضور برخ يكرده كه در پنل

  .بدهد يحكوچك را توض يوكارها مردم و كسب يتوانمندساز

از  يگريداشته كه ممكن است موافق نظر بخش د يهم اشارات يمقاله به موضوع سدساز يندر ا وي

  .انتشار نظر مخالفان را هم دارد يبرا يآمادگ يمتسن ينهزم ينو در احوزه نباشد،  ينكارشناسان ا

  :است يرشرح ز كامل مقاله امانپور به متن

  يو آبخواندار آبخيزداري

  يجهاد يريتمد نماد

  در

  يرعاملاقدامات پدافند غ پايداري

روزآمد، جهل و عقل و دانش  يدار،توسعه پا ي،دار آبخوان يزداري،آبخ يرعامل،پدافند غ: ها كليدواژه

  ها از داشته يانتتقوا و ص يرعامل،افزار در پدافند غ افزار و نرم سخت ي،نادان

  خالصه

كشور  يو اقتصاد ياسيو استقالل س يدارتوسعه پا ياتاز ضرور يمل هاي يهو سرما ها يرساختاز ز حفاظت
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و حفاظت از  يانتكان صاست كه ام يافزار و نرم يافزار اقدامات سخت ي مجموعه يرعاملپدافند غ. است

 ها يرساختز ي توسعه رونددر  رويه يمتأسفانه اقدامات ب. كند يرا فراهم م يمل هاي يهو سرما ها يرساختز

دشوار و  ياررا بس يرعاملنبوده است پدافند غ يدارمطالعه شده و پا يا مدل توسعه يككه در چهارچوب 

جنگ  يمهندس يدر دفاع مقدس و توسعه فناور با حضور كارآمد يجهاد يريتمد. نموده است ينهپرهز

در دفاع مقدس  يرعاملپدافند غ گذار يهجنگ در دفاع مقدس، پا يمهندس يو عنصر اصل يعنوان متول به

تا آنجا در دفاع مقدس مؤثر بوده است كه نه تنها دشمن  يرعاملدر پدافند غ يمهندس يابزارها. بوده است

نتوانست مقاومت  يالملل ينو ب يمحل يكشر 80از  يشب يو همراه يورمنابع و دانش و فنا كرد ينهبا هز

را فراهم  ها يروزيدر پ يلو تسه يعامكان تسر يمهندس يابزارها بلكهرا در هم بشكند،  يرانملت مسلمان ا

نبوده و  ينظام يروهاينقش جهاد در جنگ كمتر از ن«تا آنجا بود كه امام فرمودند  يرگذاريتأث ينكرد و ا

  .»تيسن

ارزشمند و روزآمد  يدارد و دانش بوم نظيري يب يها دستاوردها از عرصه ياريدر بس يجهاد مديريت

 يزداريآبخ. است »يمل يدارتوسعه پا«به  يابيدست يتوسعه مل يرو يشچالش پ ينمهمتر. نموده است يدتول

را در اجرا  مردمي ي هگسترد يمشاركت و همكار يفناور ينا. آورد يمهم را فراهم م يناست كه ا يدانش

كه  ينسرزم ي توسعه يفرارو يازن ترين يمعظ يزداريآبخ. كند يها فراهم م بحران يريتو مد يبردار و بهره

و هم مرگ  ياتاست كه هم ح يا آب ماده. سازد يمرتفع م يستگيشا است را به »يازآب مورد ن ينتأم«

. را فراهم آورد ها يرساختز ينابود ي ينهزم ييسوابزار توسعه باشد و از  تواند يم يياز سو. آفريند يم

گزارش در نظر دارد  ينا. است ينآفر و مصرف فاجعه يدآن در تول يريتعدم برخورد عاقالنه با آب و مد

 يزداريآبخ يريبكارگ ي و گسترده يو ضرورت فور يتكند و اهم يلو تحل يموضوع را بررس ينابعاد ا

  .يدخاطرنشان نما يرعاملافند غرا در رابطه با پد يو آبخواندار
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  :مهم پرداخته است ينگزارش در هفت فصل به ا اين

 ياست بعنوان ركن اصل ينزوالت كه مورد وفاق مل يهارائه آمار پا: يهآمار و اطالعات پا) اول فصل

به اطالعات و آمار  ينزوالت بدون دسترس يريتو مد يلتحل يارائه هرگونه مدل برا. گزارش آمده است

 يلتحل ي نحوه بهمربوط  يمشكل اصل يست؛ن يهالبته مشكل در اطالعات پا. باشد ينم يسرنزوالت م يهاپ

  .آمده است يگراست كه در فصول د يهاطالعات و آمار پا

 ي در هر حوزه يستيمنابع ز يدارپا يريتمد يزداريآبخ: آن هاي يتو قابل يزداريآبخ يفناور) دوم فصل

و  ياهيكه شامل آب و خاك و منابع گ يستياز منابع ز يدارپا يبردار امكان بهرهكه  يا است؛ بگونه يزآبخ

 يشو آما يهاطالعات پا تهيهشامل  يزدارياقدامات آبخ. است فراهم شود يستمو هوا و اكوس يمنابع جانور

 ز،يآبخ ي در هر حوزه يتتوسعه هر فعال يزانو م ييجانما يفتكل يينتع ي،اراض يكاربر يينتع ين،سرزم

 ي جامع حوزه يريتمدل مد يبه طراح يتأكه نها باشد؛ يم يازهاها و ن و داشته يدهاها و تهد فرصت يلتحل

  .شود يمنجر م يزآبخ

نزوالت و  يريتمد يبرا: نزوالت يريتو مد يآور متفاوت در جمع يكرددو رو ي يسهمقا) سوم فصل

و برآورد  يزيآبخ ي حوزه ي مطالعه روش شناخته شده و متداول، يك يزآبخ ي حوزه يكها در  بارش

و  ها يالبس يآور جمع يبرا يبتون يا يچند سد خاك يا يكاحداث  يتأآورد آب رودخانه و نها

نزوالت در كل پهنه، از  ينا يريتمد يگرروش د. شده در طول سال است يعاز منابع آب تجم برداري هرهب

 يو سپس اجرا دست يينو پا يانيم يها حوزه يتوضع يابيباالدست و ارز ي حوزه يالرأس تا خروج خط

 يلتحل. است التاز نزو يدارپا يبردار بهره يبرا يولوژيكمناسب و اقدامات ب يها انواع سازه يقيتلف

 يكرداست كه كدام رو يسهقابل مقا يروشن فصل آمده است و به يندو روش در ا ينا يِاجتماع ي،اقتصاد

 يبردار و بهره يمنابع آب يبو هدر رفت و تخر يراز تبخ يانتص ي،از آلودگ يريامكان جلوگ تواند يم

  .يداز منابع آب را فراهم نما يدارپا
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در  يرعاملاقدامات پدافند غ: يستيعامل منابع ز يردر رابطه با پدافند غ يزدارينقش آبخ) چهارم فصل

 يانتشامل ص يستمو اكوس هوا ي،و منابع جانور ياهياز جمله آب و خاك و منابع گ يستيرابطه با منابع ز

 يستياز منابع ز يدارپا برداري بهره يشو پا يتورينگو مان يو نابود يبآنها از تخر يانتص ي،آنها از آلودگ

كه  دهد يسامان م يا را بگونه ها يتفعال يهكل يزداري،آبخ يبا فناور يزآبخ يها حوزه يريتمد. باشد يم

اقدامات  ينا يچگونگ. فراهم گردد يستياز منابع ز يدارپا يبردار اهداف ذكر شده محقق شود و بهره

  .داده شده است يحتوض

فصل  يندر ا: يو اقتصاد يصنعت يها پروژه يدارپا يريتدر مد يزداريچند مثال از نقش آبخ) پنجم فصل

 ييپرداخته و مثالها يو اقتصاد يصنعت يها حوزه يگردر د يرعاملدر پدافند غ يزداريآبخ ينيآفر به نقش

بحران آب  كلحل مش يچگونگ ينو همچن يمينفت و گاز و پتروش يعصنا ي،شهر يريتمد ي در حوزه

 يبرا يچنانچه مدل دهد يدارد كه نشان م يژهو يتفصل از آنجا اهم ينا. پرداخته است يسهو مقا يلبه تحل

پدافند  يدارسعه پابه انجام برسد، تو يبخش يقِبر اساس سال ها يرساختنشود و ز يطراح يمل يدارتوسعه پا

روبرو خواهد  ها يدشوار يگربودن و د بر زمان ينه،هز يري،پذ از نظر امكان يميعظ يها با چالش يرعاملغ

  .شد

در پدافند  يزداريكه آبخ يفصل عالوه بر نقش يندر ا: يمل يدارپا  در توسعه ي يزدارنقش آبخ) ششم فصل

مورد بحث  يزن يو اجتماع يابعاد اقتصاد ي در همه يمل ريداپا ي و نقش آن در توسعه يرعامل دارد تأث يرغ

شده به انجام برسد عالوه بر  لعهمطا يا توسعه يها اقدامات در قالب مدل يوقت. قرار گرفته است يو بررس

و اشتغال و  يدحال امكان تول يندر ع تر ينههز تر و كم بصورت آسان يرعاملنمودن پدافند غ يرپذ امكان

كشور  ياسيو س يمنجر به حفظ استقالل اقتصاد يعيكه بطور طب شود ير فراهم متوسعه كسب و كا

  .است يدارل پايرعامخود از اهداف كالن پدافند غ  ين،و ا شود؛ يم

را بوجود آورند،  ينكنند، نشست زم يجادبحران آب ا توانند ينم يراحت دشمنان به: يبند جمع) هفتم فصل
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را در  ها يرساختو ز ينو غذا  به خارج از كشور فراهم كنند، سرزمرا در آب  ياسالم يجمهور يوابستگ

 يآنها جزو موارد ي البته همه. وارد كنند يبه اقتصاد مل يعخسارات وس. منهدم كنند يعوس ي  پهنه يك

 يها پروژه ياما عدم اجرا. مقابله را نشان دهد يها به آنها بپردازد و راه يدبا يرعاملاست كه پدافند غ

  .معضالت است ينا ي همه ي چاره يزداريشود و آبخ يخسارات م ينباعث همه ا دارييزآبخ

  

  يهآمار پا) اول  فصل

 يها مرتبط با دوره. است يليمترم 250در آن  يمتوسط بارندگ. است بياباني يمهخشك و ن ينيسرزم ايران

،  420 يانهسال يه حجم بارندگك يبترت ينبه ا. شود يم يادمتوسط كم و ز ينساله ا 70ساله و  50ساله ، 30

و حداكثر ركورد ثبت  كعبمترم يلياردم 380 يحداقل بارندگ. گردد يمتر مكعب م يلياردم 430و  413

 يلياردم 720تا  700است به ركورد  يكبارممكنسال  70مترمكعب است كه هر  يلياردم 580شده 

درحال  يرانا ينطور دائم در سرزم جم بهها از نظر زمان و مكان و ح بارش يپراكندگ. مترمكعب هم برسد

منظم و ثابت  يقو عدم تزر يرزمينيز يها از سفره يبا توجه به برداشت دائم يلدل يناست به هم ييرتغ

و  ها يهاست كه باعث نشست ال يمتر مكعب منف يلياردم 120 يزانتراز منابع به م يرزمينيز يها سفره

مهم آن است كه  ي نكته. اندركاران است  دست ي قبول همه مورد ي يهآمار پا ينهاا. شود يم ياراض

مورد استفاده  هاي يبه باورها و فناور يدارد كه متك جودآمارها و ينا يلتحل يبرا يمتفاوت يكردهايرو

استفاده از  ينزوالت با انواع سد و بند خاك ينا يآور مربوط به جمع هاي يكه با فناور يا بگونه. است

در . شمرد يو تعرق، مهدور م يرتبخ ي واسطه دانسته آن را به يرممكنمترمكعب را غ ليارديم 300به  يكنزد

 يريتامكان مد ها يالباز س يبردار در بهره يجهاد يريتمد يكردعنوان رو به يزداريآبخ يمقابل، فناور

 يلياردم يكصد يزانبه م يمترمكعب آب مصرف يلياردم 100افزون بر  يدآب جد يدتول ينزوالت را برا

 ينا ي يسهدر مقا. داند يممكن م باشد يو تعرق اعالم شده م يرتبخ سوم يككه  يدمترمكعب آب جد
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 ينگزارش به آن پرداخته شده و ا ينوجود دارد كه در ا يزن يگريد ي عمده يها تفاوت رويكردها

  .شده است يسهها مقا تفاوت

  

 يزآبخ ي در هر حوزه يستيمنابع ز يريتمد رييزداآبخ: آن هاي يتو قابل يزداريآبخ يفناور) دوم فصل

است كه  يا پهنه يزآبخ ي حوزه. از منابع فراهم شود يدارپا يبردار كه امكان بهره يا است، بگونه

آب و خاك،  شامل يستيو منابع ز شود يم يآب انباشت منته ياراهه  آب يكوارده بر آن به  يها بارش

 ي از منابع، هر حوزه يدارپا يبردار به منظور بهره. باشد يم يستموسهوا و اك ي،منابع جانور ياهي،منابع گ

سپس متناسب با . گردد يآور امور جمع ي يهدر كل ينسرزم ي يهمطالعه شود و اطالعات پا يدبا يزآبخ

گاه و  و خدمات، سكونت يداعم از تول اليتهر فع يفو تكل يين،تع ياراض يكاربر يازهاو ن ها يتقابل

ها و  از سازه يدر خصوص حفاظت آب و خاك نوع خاص. خدمات روشن شود يگرها و د راه ي شبكه

الرأس كنترل و  از خط يزآبخ ي حوزه ي كه نزوالت وارده بر پهنه شود يانجام م يولوژيكب يقياقدامات تلف

 در ينفوذ داده شود و با كاهش زمان ماندگار يرينز يها يهو به ال يافتهسرعت آن كاهش . مهار شود

و زودگذر به  يدمخرب شد هاي يالبس يبترت ينبه ا. آن كاسته شود يرمعرض باد و شدت آفتاب از تبخ

 يزبخش مهم نزوالت ن. شوند يم يلتبد يدارپا يبردار و قابل كنترل و به منابع بهره يآرام، دائم يبارهايجو

 يازهرجا ن. كنند ينفوذ م يرينز هاي يهبه ال ياهيمنابع گ يآب يازن ينو تأم طوحضمن مرطوب نمودن س

 ينبه ا. هستند سازي يرهقابل ذخ ياو   يبردار با حفر چاه قابل بهره ياقنات و  ياباشد در قالب چشمه و 

 ياهيمنابع گ يدارپا يبردار و بهره يشآب و خاك امكان افزا يريتضمن مد يزآبخ ي در كل حوزه يبترت

با توجه . گردد يكسب و كار م ي و منجر به توسعه شود يمفراهم  يستمهوا و اكوس سازي ينهو به يو جانور

به آب انباشت باشد هر نوع آب انباشت كوچك  يازها در كل پهنه، هر جا ن چشمه يبه تنوع و پراكندگ

كه از  يضرور يسد و بندها يزحوزه ن ي يانهدر پا.قابل احداث است يمنا يرزمينيسد ز ياقابل حفاظت و 
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 يزهايسرر ياشده است و فاقد آوردها و  يريتمد يدائم يو خروج يورود يزنظر حجم و ابعاد و ن

در هر  يدارپا يتفعال يساز اقدامات ضمن فراهم ينا ي همه. خروشان هستند قابل احداث است يالبيس

  .نمايد يم فراهم يستگيشا را به يبو تخر يحفاظت منابع از آلودگ اي ينهزم

  

مشخص و شناخته  يكرددو رو: نزوالت يريتمد يآور ت در جمعمتفاو يكرددو رو ي يسهمقا) سوم فصل

 يدار و آبخوان يزداريآبخ يگراحداث  انواع سد و بند، و د يكينزوالت وجود دارد؛  يآور شده در جمع

  :دارند از جمله اي يسهمتفاوت قابل مقا يراتتأث يككه هر

 يمطالعه و اجرا ي ينهبرابر هز 10از  يشآنها ب ياحداث سد و بند و زمان مطالعه و اجرا ي هزينه 

  .است يزآبخ ي در هر حوزه يدار و آبخوان يزداريآبخ يها پروژه

 يكردرو يك يزداريكه آبخ ياست؛ در حال اي ينهصرفأ هز يكردرو يكانواع سد و بند  احداث 

ت با اقداما.گردد يافزوده م ارزش يدباعث تول يزآبخ ي آن در هر حوزه يو اجرا باشد يدرآمدزا م

 يو مرتع يجنگل ي،دام ي،باغ ي،زراع يداتتول ي عرصه يزآبخ ي حوزه ي كل پهنه يزداريآبخ

  .آورد يبوجود م يدافزوده جد كامل ارزش ي يرهزنج يكشده و 

 يدر حال ياوردو اشتغال و ارزش افزوده به بار ب يدتول تواند يم يدر هر روش يديآب تول اگرچه 

 يكردرو يكآب، خود  يداز تول يناش ي ه بر ارزش افزودهعالو يزداريآبخ يكه كاربست فناور

محدود  ييزا اشتغال. باشد يم يزآبخ ي در هر حوزه يدارزا و ابزار گسترش كسب و كار پا اشتغال

 يانه،و سال يدائم يزدارياقدامات آبخ. است يدارو ناپا يمقطع يدادرو يك يزسد و بند ن احداث

  .باشد يل عرصه مبرداران در ك بهره يتفعال يازمندن

 يستز يطدر كل همخوان با مح يفناور يناست اما ا ياقدام بعضأ ضرور يكاگرچه  سدسازي 

در . است يستيمنابع ز يو نابود يداريمنابع،كاهش پا يو اسباب آلودگ باشد ينم يدارو توسعه پا
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 يدارپا ي هتوسع يرساختو ز يستياز منابع ز يدارپا يبردار ابزار بهره يك يزداريكه آبخ يحال

 يو سدساز يدار آبخوان ي جبال بارز كرمان دو پروژه ي در دامنه. مراحل است ي يهكل رد يمل

 ها يعملكرد فناور ي يسهمقا يبرا يمناسب يلوتهمجوار احداث شده كه پا ي دو رودخانه يرو

  .باشد يم يستيدر رابطه با منابع ز

 كنند يم يجادرا ا يمحدود مردم يها مشاركت يبردار احداث و بهره ي درمرحله سدسازي .

در هر  يمل يدارپا ي مردم در توسعه ي مشاركت گسترده يدارابزار كارآمد و پا يزداريآبخ

  .است يزآبخ ي حوزه

 يباعم از تخر ينيآفر دشمن جهت بحران يالزم را برا يها و فرصت ها يتقابل ي همه يسدساز 

امكان آلوده نمودن  دست يينپا هاي ختيرساگاهها و ز ها و سكونت عرصه يسدها و نابود

مؤثر خطر تجمع و  يا گونه به يزداريآبخ. كند يمخازن سدها را فراهم م يمياييو ش يولوژيكب

 يدشمن يرا برا يفراوان يسوز و فرصت ها ينهرا كاهش داده و هز ها يالبس رينيخطرآف يدتشد

بحران  يجادا يدشمن برا يراز. وردآ يوجود م باشد به يو تهاجم به منابع آب يبكه در صدد تخر

. باشد يم ينهبر و پر هز زمان يارامر بس ينمتعدد و كوچك حمله كند كه ا ياربه نقاط بس يدبا

كه خود حافظ و نگهبان  شود يروبرو م يمردم ي و مقاومت گسترده مقابلهعالوه با  به

 ي در هر حوزه يدد مردمبرداران متع حضور و حفاظت بهره.برداران هستند و بهره ها يرساختز

و  ينتر مناسب ترين، ينههز به آنها داده شود كم يزالزم ن يها كه آموزش يدر صورت يزآبخ

است كه  يزآبخ ي در هر حوزه ها يرساختحفاظت از ز يعامل برايرپدافند غ يكردرو ينمؤثرتر

  .باشد يدهبه انجام رس يزدارياقدامات آبخ

 از  يدارپا يبردار است كه امكان بهره يزآبخ ي حوزه يك در يستيمنابع ز يريتمد آبخيزداري

 تواند يم يزآبخ ي حوزه يكشده در  يجادكوچك ا ياز جمله بندها. كند يمنابع را فراهم م
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 يررا به همراه دارد و هم حفاظت از تبخ يباشد كه هم حفاظت از آلودگ يرزمينيبصورت  ز

ها در  رند و مهمتر آنكه با توجه به ابعاد سازهندا يتيقابل ينبزرگ چن يكه سدها يآب؛ در صورت

مطمئن در  ي سازه يكوجود دارد كه  يرزمينيامكان احداث سد و بند ز يزدارياقدامات آبخ

  .است يببرابر هرگونه تهاجم و تخر

از نزوالت، مخالفت با  يو بهره بردار يريتدرمد يكرددو رو ينا ي يسهتوجه شود هدف از مقا بايد

 يكردهايرو يدر كارآمد يعلم ي يسهمقا يكبلكه  يست؛ن يفناور ينبا ا ياسيخورد سو بر يسدساز

كه  يزآبخ2 ي حوزه يكهمانگونه كه گذشت ممكن است در . است يرعاملمختلف در موضوع پدافند غ

 يمخازن خاص برا يحت يا يرزمينيز يسدها يژهو از انواع سد و بند كوچك، به شود يانجام م يزداريآبخ

آب استفاده شود اما ابعاد، روش احداث و مقاومت در برابر خطرات آن كامأل  يو نگهدار يرآو جمع

 يدارپا ي توسعه هك باشد يم ياتيعمل يمردم يو دائم يعاندك و با مشاركت وس ي ينهحساب شده و با هز

  .را به دنبال دارد

  

  :يرعاملو پدافند غ يزداريآبخ) چهارم  فصل

 هاي يتتداوم فعال پذيري، يبآس ي،كاهشبازدارندگ يششامل افزا يرعاملغپدافند  يكاستراتژ اهداف

  .و اقدامات دشمن است يداتبحران در مقابل تهد يريتمد يلو تسه يمل يداريارتقاء پا ي،ضرور

و  يو استقالل اقتصاد يمل هاي يهدنبال حفاظت از سرما به يرعاملپدافند غ يك،استراتژ يريتمد ياتادب در

  .است يمل يدارپا ي و حفاظت از توسعه يانتكلمه ص يكو در كشور  ياسيس

روزآمد  يفناور يكعنوان  به يزداريآنگاه آبخ يم،داشته باش يگفتمان وفاق مل ينباشد و بر ا ينچن اگر

 ها يرساختز يساز و فراهم يستياز منابع ز يدارپا يبردار فراهم نمودن بهره يبرا يزآبخ يها حوزه يريتمد

توسعه است كه خود از  ياريدو از جمله ابزار روزآمد حفاظت از پا يمل يدارپا ي وسعهتحقق ت يبرا
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  .است يرعاملپدافند غ يكاهداف استراتژ

 يساز و آماده يلو تحل ياو و بررس يدشمن و ابزارها ييشناسا ي،پدافند مل يها جمله الزامات برنامه از

 يشناس دشمن. در برابر دشمن است ها يرساختو ز ها يهها و سرما از داشته يانتحفاظت و ص يبرا ينسرزم

منجر  يزو تمدن ن جامعه يك يدشمنان ممكن است به نابود ييدر شناسا يشياند ساده. هنر است يك يزن

  .شود

دشمن  يناز آن است كه نفس ما بزرگتر يحاك ينمكرر معصوم يدمورد تأك ينيو د ياسالم هاي آموزه

 يها بر غفلت يدو تأك ييوارده از عدم كاربست علم و دانش و دانا يها خسارت. انسان وجامعه است

غفلت و  أبعض. وجود آورده است به يدارمليپا ي خسارات را به توسعه ينجاهالنه امكان بروز بزرگتر

 يها بر خسارت يكه مرور يستن مناسبت يب. آور است و تأسف يمعظ يزها ن خسارت يزانجهالت، از م

در  يمهار نشدن هاي يالباز س يفقط خسارت ناش. يمداشته باش يزداريربست آبخاز عدم كا يناش يراخ

 يزاناعالم شده به م اراتخس. تومان بوده است يلياردهزار م يكصداز  يشب يبه اقتصاد مل 97-98 يسال آب

 و يمل هاي يرساختز يو بازساز يمبا ترم يداست كه دولت با يتومان، برآورد خسارات يلياردهزار م 38

عالوه ارزش آب و خاك از دست رفته  به. يآن را جبران كند؛ نه كل خسارات وارده به اقتصاد مل يمردم

 ي با غفلت همه يانهكه سال يمتر مكعب يلياردكصد ميجز  به. تومان است يلياردهزار م يكصداز  يشب يكهر

به   يكها نزد كل بارش يزانمذكور كه م يدر سال آب. شود يم يراندركاران استحصال نشده و تبخ دست

كه قابل استحصال بود از  يزن يگرمتر مكعب آب د يلياردم يكصداز  يشمترمكعب بود، ب يلياردم 580

هر متر مكعب هزار تومان بالغ  يمتمترمكعب آب به ق ميليارد يكصدارزش صرفاً . دست رفته است

تومان  يلياردرمكعب بالغ بر هزار هزار مهر مت يهزار تومان برا 10 يمتتومان و با ق يلياردهزار م يكصدبر

در  يراتتأث يتي،امن ياسيخسارات س. ارقام است ينمتناسب با هم يزارزش خاك از دست رفته ن. است

است، و با  يرشفافابهام قرار دارد و غ ي ابعاد فاجعه همچنان در پرده يگرو د يمل ي توسعه يداريناپا
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 يفاجعه و خسارات ناش يناز بروز ا يريجلوگ يتر آنكه برا مهم. شود ياز آن عبور م يهتوج يرقابلغفلت غ

مترمكعب  يلياردم 120 يزانبه م يرزمينيز يها سفره يبودن تراز آب يمنف. شود ينم ياز آن هم اقدام خاص

نشست . يافتخواهد  يزن يشتراز افزا يكسر ينبلكه ا يست؛ن يشدن قرن هم جبران يك يط يبا روند فعل

. يستآب است، اصأل مورد توجه ن سازي يرهكاهش ذخ ياو  يتفهوم از دست دادن قابلكه به م ينزم

. آغاز شود ينسرزم يزدارياز آبخ يدبا يرعاملپدافند غ هاست، يماريب ينا ي همه يشفا و دارو يزداريآبخ

لب توسعه و ج يداريعوامل مؤثر در ناپا يلاز جنس تحل يكمطالعات استراتژ يازمندن يرعاملپدافند غ

 يمهم نابخشودن ينغفلت از ا. است يدارپا ي به توسعه يابيدر دست ييافزا اندركاران به هم توجه دست

  .است

  

  ها حوزه يگردر د يرعاملدر پدافند غ يكارآمد يجادابزار ا يزداريآبخ) پنجم فصل

و  يتو جامع يرببدون آنكه از تد يا توسعه هاي يتو انجام فعال يمل يدارپا ي فقدان مدل توسعه يطشرا در

 يمل هاي يهاز سرما يانترا در ص يرعاملاستفاده شده باشد، اقدامات پدافند غ ينسرزم ي يهاطالعات پا

  :اقدامات يناز ا ييها نمونه. كند يم ينهدشوار و پرهز ياربس

  

  كالنشهر تهران يزآبخ ي در حوزه يشهر يريتمد ينخطرآفر رويكرد -1

 ي كرج و رودخانه ي محدود به رودخانه يزآبخ ي حوزه يكر هكتار در هزا 700تهران به وسعت  كالنشهر

هفت . البرز در شمال و رود شور در جنوب قرار گرفته است يجنوب يها جاجرود در شرق و غرب و دامنه

در  يشهر يريتمد. كند يها را به رود شور منتقل م آب روان ي يهكل يزآبخ ي حوزه ينرود در بستر ا ي دره

 يجهادكشاورز يزداريآبخ ي پژوهشكده يشهر تهران با همكار يزير مركز مطالعات و برنامهكه  يحال

بدون توجه به عقل و علم  يد،شهر تهران را به سامان رسان يزداريهشتاد مطالعات جامع آبخ ي در دهه
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  :است يدهرسان انجامرا به  يرز يزا بحران يارو بس ينشده، اقدامات خطرآفر يدتول

 يساتتأس يگربه اتوبان، باغشهر، پارك و د ها يالبعبور س يردره رودها از مس يكاربرد ييرتغ) 1-1

 يشهر يريتاست، و مد يدهبار آفر خسارت هاي يالبس ي يهتخل يرودها را برا دره ينخداوند ا. يشهر

 يراستا خوب است ماجرا يندر ا. نموده است يلتبد ينيآفر نعمت بزرگ را به ابزار فاجعه ينكالً ا

  .يمرا به خاطر آور يسال جار يدر ابتدا يرازشهر ش يبار ورود اندوه

است و  يحوزه كه هم طوالن يبش ينبا خط بزرگتر يمواز يسطح يها دفع آب يها احداث كانال) 2-1

 هاي يالبس يژهو به ها يالبالزم در هنگام بروز س يبدون كارآمد شود؛ يآور اجرا م سرسام ي ينههم با هز

 يرمحدود و غ رفيتساز بشر با ظ دست اي يرحرفهغ يها مسدود و كانال يخداداد يعيطب يها لكانا يدشد

  .است ينآفر اند كه قطعاً فاجعه شده يگزينجا يدشد هاي يالبكارآمد در س

متر مكعب  يليونم 250تا حداكثر  120حداقل از  يزانبه م يهدر دادن نزوالت ارزشمند آسمان) 3-1

  .آب وجود دارد ينبه تأم يدشد يازمندينشهر تهران كه نآن هم در كال يانهسال

. نموده است يشنهادرا پ يمتفاوت يكردهايروزآمد رو يو گفتمان عقل يعلم ياتبا ادب يشهر آبخيزداري

نزوالت  يآور جمع يكوچك در طول آن برا يبندها. آزاد شود يدرودها با رهنمودها دره ينبراساس ا

 يلومتريسه ك تا يك يها درفاصله يبش ينآب عمود بر خطوط بزرگتر ال روانانتق يها كانال. شود يجادا

  :شود يتر   م جمله قابل فهم يكدر يكردرو ينا. ها منتقل كند و روان آبها را به دره يجادا

در  يسطح يها از آب يدارپا يبردار بهره يريتمد يزداريبه دانش آبخ يمتك ي،سطح يدفع آبها يجا به

كه  يمهر لحظه منتظر باش يدبا يرعاملاز نگاه پدافند غ. يمرا در دستور كار قرار دهكالنشهر تهران 

 يتخود به كانال هدا يسطح يدفع آبها يها كانال. رودها را نابود كند دره يساتتأس گر يرانو هاي يالبس

فراهم را  ياجتماع يها مناسب فتنه ي ينهجنوب شهر مبدل شود و عوامل دشمن زم يرانگرو هاي يالبس

اگر در «كه  شود يمطلب دهان به دهان م يندر سطح شهر ا يدر گفتمان مردم. كرده و به آن دامن بزنند
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. »شود ياز آن نم يريجلوگ يهم برا امياقد يشوند، ول ينفر كشته م يليونچند م يايدتهران زلزله ب

  .يما هم كرده يدآن را تشد بار را دارند كه ما فاجعه يراتتأث ينهم يزبا وضع موجود ن يدشد يالبهايس

  

  يهعسلو يساتتأس يرعاملپدافند غ يدشوار) 2

ارزش . كشور است ياقتصاد ي در توسعه يرساختز ينو ارزشمندتر ترين يمعظ ين،مهمتر عسلويه

به  يسات،تأس ينا. باشد يم 1397سال  يانثابت پا هاي يمتدالر به ق يليارداز پانصد م يشموجود ب يساتتأس

دشمنان  توسطو ممكن است  پذيرند يبكارآمد، آس ياز فترت مطالعات پدافند يناش يصينقاوجود  يلدل

موجود به  يساتصورت  تأس ينشود؛ در ا يبروزآمد تخر يابزارها يا يتهاجم يمعمول يو با ابزارها

در دست انجام  يساتتأس ينحفاظت از ا يبرا ياگرچه اقدامات ارزشمند. شود يم يلپودر و دود تبد

 ياربس يگراكنون د زشمند،و ار يمعظ ي مجموعه ينا يرعاملپدافند غ ياست كه اقدام برا يهيت اما بداس

 يانتامكان ص يستگيشا به يزداريكه دانش آبخ يدر حال. است يرممكنغ يطيو در شرا بر ينهدشوار و هز

 يقطر ي مناسب ارائه بييا و مكان ياراض يكاربر ييننموده و با تع يهاول يرا بررس يمل ي يهسرما يناز ا

فالت  يكشمال منطقه  يلومتريك 30 ي كه در فاصله دهد ينشان م يهاول ي مطالعه يك. داده است

متعدد احاطه شده و احداث  يها ها و كوه هزار هكتار وجود دارد كه توسط تپه 50ارزشمند به وسعت 

و  يبفالت تخر ينا ي صهدر عر يخدمات يساتتأس يجادفالت و ا يندر اطراف ا يصنعت يساتتأس

 70در فاصله  يزن يهزار هكتار 150 ي عرصه يك. كند يم بر ينهدشوار و هز ياررا بس رساني يبآس

 ي پروژه. بوده است يساتتأس ينا يجادا يبرا يمناسب يجا يزوجود دارد كه آن ن يهغرب عسلو يلومتريك

 10محدود  ي عرصه يكمنطقه در  يزآبخ يها جامع حوزه ي مطالعه يكپرشتاب، با عجله و بدون  يهعسلو

هزار  15تا  يمنجر به شورش مردم هاي يتينارضا يجادو ا اورزانكش يكه با تصرّف اراض يهزار هكتار

و  ترين ياتيح ين،ارزشمندتر يمنطقه برا ينبارتر و حاثه ينپرخطرتر ين،تر نامناسب يافته هكتار توسعه
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پدافند عامل مانع  ي بازدارنده يد نگهدار است، ابزارهاالبته خداون. است يمل يرساختز ينبزرگتر

هم بعنوان  ياما علم و دانش باشند، يكار م و مالحظه پذير يبآس يزدشمنان خود ن. ها هستنديدادرو گونه ينا

 كند، يو م يرپذ ها را امكان يرساختاز ز يدارحال كه امكان حفاظت پا ينوجود دارد كه در ع يزداريآبخ

  .باشد يجه نماما مورد تو

  

  آب از ناكجا آباد ينتأم) 3

شرب و  ي،در بخش كشاورز يا توسعه يها برنامه يبرا ي،كنون يمتر مكعب آب مصرف يلياردم يكصد

نفرمد نظر  يليونم 500 يا 300تا يتجمع يشافزا ياگر استراتژ يژهو به. است ينآفر و بحران يصنعت ناكاف

 ينتأم امكان يزداريآبخ. خواهد بود يمبحران عظ يك ي،علف يها با روش يمنابع آب يتباشد، محدود

اما اصرار بر  كند؛ يم يسرآسان م ياندك و با روش ها ي ينهرا با هز يدمترمكعب آب جد يلياردم يكصد

و كارشناسان،  يراناز مد يبعض ياز سو يآب از منابع داخل يندر عدم امكان تأم يجهل و غفلت و نادان

بار  و خسارت ينهپرهز ياربس هاي شآب از رو ينتأم ينادرست برا هاي يمخاذ تصمكشور و نظام را به ات

خطرساز  يرعاملاز نگاه پدافند غ فارس يجخل ياآب از خزر  ينتأم يساتتأس. مكلف و مجبور نموده است

 يانتص هاي ياستو برخالف س يتيامن ياسيس يمعظ يوابستگ يكآب از فرامرزها  ينتأم. است ينهو پرهز

 يرينآب ش ينتأم يبرا ها ينهبرآورد هز. است يرعاملغ فنداست كه از اصول پدا يمل يدارياستقالل و پااز 

 1397سال  يانثابت پا هاي يمتهزار تومان با ق 50هزار تومان تا حداكثر  30از شمال و جنوب از حداقل 

هزار تومان تا  3از  يزداريآبخ يآب با فناور ينتأم ي ينهكه هز يدر حال. دارد يتهرمتر مكعب حكا يبرا

فقدان  ي،مل يدارپا ي فقدان مدل توسعه. كمتر است ياريهرمتر مكعب و در موارد بس ايهزارتومان بر 5

 هاي ينههز يلموجب غفلت و تحم يزداريجانبه از آبخ همه ي كشور در استفاده يريتمد يو كارآمد يرتدب

از  ير مليداپا ي در توسعه يكاستراتژ يرفقدان تداب از يناش يمل پذيري يبآس. است يگزاف به اقتصاد مل
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عقل  يدضرورت تول ياآ. است تر ينهو پرهز تر ينخطرآفر ها يرساختبه ز رساني يباقدامات دشمن در آس

راهبرد در پدافند  ترين ياصل تواند ينم ياسالم يجمهور يدارپا ي و توسعه يراهبرد يريتمد يو دانش برا

 يشهاستفاده از عقل و اند يجا به حاصطال و به انديشيم يم يافزار سخت يشها همكشور باشد؟ چر يرعاملغ

 يككه  ينيد ي آموزه ياآ. يمو سخت استفاده كن يزيكيف يدر حل مسائل از ابزارها خواهيم يو علم م

 ينجاا كند، يم يمعادل عمر متوسط انسان است، معرف يبأساعت تفكر را معادل هفتاد سال عبادت كه تقر

است؛ اصوالً  ياله يها همان تقوا از داشته يانتص وحفاظت . است يشدر پ يصداق ندارد؟ راه درازم

به  يابيدست. است يشگيتقواپ يابزار اصل يخردورز. از آن است يانتها و ص تقوا به مفهوم حفظ داشته

 يزداريجامع آبخ ي نامهبر سازي يادهو پ يموكول به طراح يعجانبه، ارزان و سر همه يدار،پا يرعاملپدافند غ

  .كشور است

  

  يمل هاي يهاز سرما يانتو ص يدارابزار كارآمد توسعه پا يزداريآبخ) ششم  فصل

خصوص  يندر ا گذاري يهسرما ي توسعه يبرا يصندوق كه يكشور در صورت يزداريجامع آبخ ي برنامه

تومان  يلياردهزار م يكصدقل سال و با حدا يكبرابر خسارت وارده در  اي ينهشود، صرفاً با هز يجادا

را  يرموارد ز يميتصم ينبا اتخاذ چن يجهاد يريتمد يكردرو. طور كامل در كل كشور قابل انجام است به

  .كند يم يرپذ امكان

 و  ينسرزم يشاز جمله آما يمل يدارپا ي مدل توسعه يطراح يبرا ينياطالعات الزم سرزم ي يهكل تأمين

  .توسعه يداريپا يساز در هر منطقه و چگونه فراهم يتعالو نوع ف ياراض يكاربر يينتع

 يستياز منابع ز يدارپا يبردار و فراهم نمودن بهره يدارمليپا ي مدل توسعه سازي يادهوپ طراحي  

 يدشغل جد يليونم 30تا  10 ايجاد  

 نفر يليونم 500 يآب و غذا برا ينتأم امكان  
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 مدل توسعه  سازي يادهوپ يمل يا توسعه هاي يتالفع ي يهكل يالحسنه برا اعتبار بصورت قرض تأمين

  يزداريجامع آبخ ي در برنامه يمل يدارپا

 يزآبخ يها در حوزه يمل يدارپا ي مردم در توسعه ي جانبه مشاركت همه يبرا نهادسازي  

 و  يصادرات كاال و خدمات مهندس يي،غذا يتامن يانه،درصد رشد سال 10تا  ياقتصاد رونق

  يگرزشمند داتفاقات ار ياريبس

 يمنابع آب يدارپا ينتأم يبرا يرزمينيز يها و سفره ها يهها به ال آب روان يقنزوالت و تزر مديريت 

  .يرزمينيز يها سفره يتراز آب يو جبران كسر يازمورد ن

 از  يريجلوگ ينآنها و همچن ينيآفر و خسارت ها يالبو سرعت گرفتن س يعاز تجم جلوگيري

  يبو هدر رفت منابع آ يرتبخ

 مدت به  و كوتاه يمو حج يدشد هاي يانجر يلبزرگ با توجه به تبد يبه سدها يازن عدم

  يريتو قابل مد يدارحجم ، پا كم هاي يانجر

 ياركوچك و بس يبه بندها و سدها ينآفر و خسارت بر ينهو هز يمبزرگ، حج يها سازه تبديل 

 يدارياز پا يانتآنها در صاندك دارد و نقش  ياربس ينيمتعدد در سراسر كشور كه خطرآفر

شود كه خود   يلتبد يزن يرزمينيز يبه سدها تواند يموارد م ياريمؤثر است و در بس يارتوسعه بس

  .رود يبه شمار م يرعاملپدافند غ رهاياز ابزا

 يتامن يجادا يقاز طر يوحدت مل يجادمردم و ا ياسيو س يبه مطالبات اقتصاد پاسخگويي 

 يريتدر مد يمردم ي گسترده ينيآفر و نقش يمل يدارپا ي ل و توسعهاشتغا ي توسعه ي،اجتماع

و تمدن  يناز سرزم يستهتهاجمات دشمنان و دفاع شا ياو  يعيها اعم از حوادث طب بحران ي يهكل

  .المياس يرانيا
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  يبند جمع) هفتم  فصل

 يمنان را  بصورت دائمدارد كه دش يفهكه دارد وظ يكيروشن و مشخص و استراتژ يفبا وظا يرعاملغ پدافند

كند و  ييشناسا يو اجتماع يابعاد اقتصاد ي آنان را در همه يبيبرخورد تخر يها و روش يرنموده و تداب يشپا

 يو اجتماع يانت از استقالل اقتصاديو ص ها يرساختامكان حفاظت از ز يمناسب حفاظت يرسپس با اتخاذ تداب

  .خصوص وجود دارد ينا در يمتفاوت يكردهاياتخاذ رو. را فراهم كند

. خود را مأمور و معذور بداند يرعاملپدافند غ يالتآن است كه سازمان و تشك يمعمول يكردرو يك

 يگركند و اقدامات خود را شامل وضع موجود و در ادامه اقدامات د يتوضع موجود كفا يصرفاً به بررس

. باشد يزن موجودوضع  يدائم يابيو ارز يلتحل تواند يم يكردرو يكاما . يدنما يزير ها برنامه دستگاه

 ييها ها و  مدل روش يشامل طراح يداز پوشش دادن به حفاظت وضع موجود با يرعاملاقدامات پدافند غ

با هدف  يژهو را به يرعاملپدافندغ يرخود تداب يفها را موظف كند در انجام وظا دستگاه ي باشد كه همه

ها  دستگاه كه يدرصورت. ينددار بنا نمايپا يبردار تمرار بهرهو امكان اس يرساختحفاظت از ز يداريپا

كه  يطيانجام نشود و در شرا ينسرزم يشكه مطالعات آما يطيكار كنند و در شرا اي يرهو جز نگر يبخش

 يا نشود آنگاه هر فاجعه ييو اجرا يطراح يدارپا ي توسعه يكشور بر اصول و مبان يشرفتو پ يمدل آبادان

و  آفرين ينههز يرپايدارو اقدامات پراكنده و غ يناهماهنگ ايطدر شر. ورد انتظار استم يدر هر سطح

خواهد بود، اگرچه ظاهر نظام و اسم و عنوان آن  يتحجر و فروپاش يسو به يشرفتخطرساز قطعأ روند پ

  .پابرجا باشد

 يينبا تع نيسرزم يشنگر است كه ضمن انجام مطالعات آما روزآمد و جامع يفناور يك آبخيزداري

 يياجرا يها روش. توسعه است يداريضامن پا يزآبخ ي در حوزه يتنوع و حجم و ابعاد هر فعال يفتكل

 النك هاي ياستاگر چه س. است يو جلب مشاركت عموم ييو همراه با درآمدزا يآسان و مردم ياربس

است از  يزآبخ يانيم يها در حوزه يزداريآبخ ياز پروژه ها يكيكه  يو آبخواندار يزداريمرتبط با آبخ
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ها  از بخش يشدن آن در بعض ياتياصول و عمل يتابالغ شده است، اما رعا يمقام معظم رهبر يسو

ها  دستگاه خوانبا فرا يمقام معظم رهبر. باشد يدر دست اجرا م يبه كند يمتوقف و در بخش كشاورز

 يتعلم و عقل و دانش و فعال يدا را به تولها آنه بودن سازمان يانبن و دانش ها يتمحور بودن فعال به دانش

و  ييافزا بدون هم نگر يبخش يها تأسف است كه دستگاه يجا. اند فراخوان كرده يدارو پا يستميس

  .گيرند يم يشتريب ي فاصله يمل يدارپا ي هر روز از توسعه يكديگربا  ياريو هم يهمراه

  يمن اتبع الهد يعل والسالم

  امانپور محمدتقي

  1398آبان ماه  سيزدهم
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - مهر يمهكشور تا ن يمخزن يسدها يو خروج يآمار ورود
20/08/1398  

  
 يدر سال آب يلياردمترمكعب،م 0.96اه، مهرم 16تا  يجار يسال آب ياز ابتدا يرانمخازن كل ا يورود كل

مخازن كل  يدرصد بوده است اما كل خروج 98آن  ييراتمترمكعب و درصد تغ يلياردم 0.49گذشته 

 يلياردم 1.22گذشته  يمترمكعب، در سال آب يلياردم 2.43 يخ،تار ينتا هم يجار يكشور در سال آب

  .درصد بوده است 99آن  ييراتمترمكعب و درصد تغ

 يلياردم 50مترمكعب از  يلياردم 24 يرو،وزارت ن ياز سو يآمار اعالم ينطبق آخر يسنا،زارش اگ به

معادل متوسط  ييزها در پا بارش يزانم ي،هواشناس هاي بيني يشاست و طبق پ يمترمكعب مخازن سدها خال

كشور از اول  جوي هاي يزشارتفاع كل ر يبه طور كل. است يزانم ينتر از ا بلندمدت و در زمستان كم

مشابه  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ ينبود كه ا يليمترمعادل سه م يسال تا مهرماه سال جار

درصد  53) يليمترم 6.5(گذشته  يدرصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آب 26) يليمترم 4.1(درازمدت 

  .دهد يكاهش نشان م
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 يدر سال آب يلياردمترمكعب،م 27.28مهرماه،  16تا  يارج يدر سال آب يزآب موجود در مخازن ن حجم

  .درصد بوده است 41آن  ييراتو درصد تغ يلياردمترمكعبم 19.28گذشته 

 18:30كشور از اول مهرماه تا ساعت  يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع براساس

در  متر، ميلي 7.9، 1399 – 1398 يآبخزر در سال  يايدر در يبارندگ يزانم يجار يماه به سال آب آبان

بوده  متر يليم 72.1ساله  51 يانگينو م متر يليم 88.8ساله  11 يانگينم متر، ميلي 91.4، 1398 – 1397سال 

  .است
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و  22.4 يبگذشته به ترت يو سال آب يجار يعمان در سال آب يايفارس و در يجدر خل يبارندگ ميزان

  .است 20.6و  27.1 يببه ترت يزساله آن ن 51ساله و  11 گينيانم. بوده است متر يليم 50.6

 46.1گذشته  يو در سال آب متر يليم 22.5 يآب يدر سال جار يهاروم ياچهدر در يبارندگ وضعيت

 يتوضع. است متر يليم 40.8و  49.7 يزحوزه آبر ينساله ا 51ساله و  11 يانگينم. بوده است متر يليم

  .بوده است متر يليم 16.3گذشته  يودر سال آب 16.6 يجار يسال آب در يدر فالت مركز يبارندگ
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در حوضه  يبارندگ يتوضع. است متر يليم 8.7ساله  51 يانگينو م 11.7ساله  11 يانگينم يگرد يسو از

 يانگينم. بوده است متر يليم 7.3و  9.9 يبگذشته به ترت يو سال آب يجار يشرق در سال آب يمرز يزآبر

  .است متر يليم 4.2و  4.8 يزحوزه آبر ينساله ا 51ساله و  11

 متر يليم 39.5گذشته  يو در سال آب 20.2 يجار يدر سال آب يزقوم ن در قره يبارندگ يتوضع همچنين

كل كشور  يتجمع يبارندگ يتوضع. است متر يليم 13.1ساله  51 يانگينو م 17.8ساله  11 يانگينم. است

و  25ساله آن  11 يانگينبوده است كه م متر يليم 34.4گذشته  يآب و در سال 23.9 يجار يدر سال آب

  .بوده است متر يليم 19.5ساله آن  51 يانگينم
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خبرگزاري ايسنا مورخ  -يران ا يها سند پنج ساله طرح حفاظت از تاالب ينشروع تدو
20/08/1398  

  

-2025سند پنج ساله  ينتدو يكارگاه مشورت ياز برگزار يرانا يطرح حفاظت از تاالب ها يمل مدير

  .خبر داد يرانا يطرح حفاظت از تاالب ها 2020

ت از طرح حفاظ 2025-2020ساله  5سند  ينتدو يكارگاه مشورت يندر اول يارواح يعل يسناگزارش ا به

 يو به روز رسان يدسند جد ينتدو ينظرات دست اندركاران برا يافتكه با هدف در يرانا يتاالب ها

ساله  13 اقداماتبرگزار شد، به ارائه دستاوردها و  يربطذ يها طرح با حضور دستگاه ينا يياجرا يمحتوا

  .پرداخت يرانا يطرح حفاظت از تاالب ها

 يكمبود شناخت كاف يرنظ يمشكالت يامدهايعلل و پ يمشورت يندراف يك يكارگاه ط يندر ا: افزود وي

برنامه  ياجرا يابيو ارز يشپا يگيري،ها، كمبود پ تاالب يكاكولوژ يو كاركردها ياقتصاد يها ارزش

و  ها مهبرنا ها، ياستس ين،قوان يها، ناكارآمد تاالب يتوضع يو بررس يبوم يستز يريتمد يها

و تضاد منافع در روند توسعه و  نگري يبخش ينها همچن تاالب يريتمد مربوط به يها دستورالعمل

 ييمشكالت راهكارها ينحل ا يقرار گرفت و تالش شد كه برا يو بررس يلاعتبارات مورد تحل يصتخص

  .ددر نظر گرفته شو يرانا يطرح حفاظت از تاالب ها يارائه و در برنامه پنج ساله آت

بر  - يستز يطسازمان حفاظت مح ياييدر يستز يطمعاون مح -  زاده جانيكارگاه احد اله ينادامه ا در

طرح  ينسند پنج ساله ا هاي يتاقدامات و اولو يفمرتبط در تعر يها سازمان يندگانتمركز و دقت نما

ها و  دستگاه يكار ايه در حوزه يالملل ينو ب يمل يدستاوردها يننوآورانه، آخر هاي يدهبر ارائه ا يمبن

طرح  يندهسند پنج سال آ يبتصو يبرا يتر محكم يحقوق يگاهجا ييندر خصوص تع شنهاداتيارائه پ

و  يجمهور يسمعاون اول رئ ياستها به ر تاالب يسند در ستاد مل يبتصو( يرانا يحفاظت از تاالب ها
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  .كرد يدتاك) و توسعه استان يزير برنامه يدر شورا يا

و توسعه  يستز يطمح يها برنامه يرمد - يروزبهان يمانيكارگاه محسن سل يناز ا يگريبخش د در

طرح حفاظت از تاالب  ياز دستاوردها يضمن اشاره به برخ -برنامه عمران ملل متحد  ياجتماع-ياقتصاد

استقرار  ينوآورانه برا يفضا يجادطرح شامل ا ينا ياصل يفساله آن، وظا 13 يتفعال يط يرانا يها

شدن  يياجرا يبرا بخشي ينب هاي يو همكار ييافزا هم يجادا يبرا ينيآفر نقش يريتي،مد هاي يستمس

 يالگوها يمعرف المللي، ينب يننو يها مدل سازي يكشور، بوم يها تاالب يايحفاظت و اح يها برنامه

  .را برشمرد يمتول يو موفق به سازمان ها يدجد

 يبه ارائه گزارش -نشگاه تهران دا يحانابور يسپرد يعلم ياتعضو ه - يكارگاه مساح بوان ينا يهحاش در

  .ها پرداختند آن بر تاالب يرو تاث ييآب و هوا ييراتتغ يوهايدر خصوص ارتباط سنار

سند طرح بر اساس  نويس يشپ  يست،ز يطسازمان حفاظت مح ياطالع رسان يگاهبه گزارش پا 

سند  ينا. خواهد شدبازخورد به شركت كنندگان ارسال  يافتدر يو برا يهكارگاه ته ينا هاي يخروج

  .آغاز خواهد شد يالديم 2020سال  يآن از ابتدا يو اجرا رسد يبه امضاء م يساز ييپس از نها
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 - آن شده است يايبود امروز مسؤول اح يهاروم ياچهرفتن در ينكه مسؤول از ب يكس
  21/08/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

مسأله به آن  يم؛مقابله با بحران آب ندار يبرا يخاص ياستيس يالگو: مدرس گفت يتدانشگاه ترب استاد

  .است گذاري ياستما در س يكرد و مشكل اصل يريتآن را مد توان يو م يستن ياندازه بحران

  

  
  

و  يها و چشم انداز كشاورز با عنوان چالش ينشست« فارس، يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد هب

 يتدانشگاه ترب يدو دو  نفر از اسات يسابق جهاد كشاورز يروز يليانبا حضور صادق خل »ييغذا يتامن

  . فارس برگزار شد يعلمدارلو در خبرگزار يو حامد نجف يموسو يبحب يدمدرس س

مسائل  يو برخ ييغذا يتامن ي،ت، موضوعات مهم اقتصاد كالن كشور، بخش كشاورزنشس ينا در

 ياسيغذا است و در مناسبات س ينفراتر از بحث تام ييغذا يتامروزه امن. قرار گرفت يمورد بررس ياسيس
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 ريگد هاي لتفشار بر دو ياز دو ابزار غذا و آب برا ياسيسلطه گران س. گذار است يرتاث يارها بس دولت

  .كنند ياستفاده م

  علمدارلو در حوزه آب به سواالت فارس  پاسخ داد ينشست حامد نجف ينا در

  

 يعامل محدود كننده توسعه در بخش كشاورز ينكمبود آب به عنوان بزرگتر يدكتر نجف يآقا:فارس

كشور  يم آبمقابله با ك يبرا يا چه نسخه يدداشته ا يحوزه مطالعات ينكه در ا يجنابعال شود، يمحسوب م

   يد؟كن يم يزتجو

. زا است آن بحران هاي گذاري ياستباشد نوع س ينبحران آفر ينكهاز ا يشبحث آب در كشور ما ب: نجفي

كشت ما از همان سال تاكنون  يرسطح ز. يمدر كشور نداشت 1353از سال  يدر كشاورز يمثال توسعه افق

 يحصح برد، يم ينمنابع كشور ما را از ب يكه كشاورز شود يگفته م ينبنابرا. هكتار است يليونم يمو ن 16

داشت كه كشت  يا دولت مصوبه 96اسفند  12مثال در . زا بوده است بحران ها يگذار ياستاما س. يستن

اعالم كرد كه  يرمعاون وز يشچند روز پ يناما هم. ممنوع باشد يالناز مازندران و گ يرمحصول برنج به غ

كشت برنج اضافه  يردرصد سطح ز 40 يرو نسبت به متوسط سه سال اخ يما شده برنج خودكفا يدما در تول

  .كشور است يگذار ياستمشكل س يقتدر حق ينشده كه ا

عمل  ياستو اكنون برخالف آن س يدكرد يبرا تصو ياستيو س يدرا صرف كرد يتمام توان و انرژ يعني

كه  يانجام شده در صورت يالنمازندران و گخارج از  يها كشت در استان يرسطح ز يشافزا ينا. كنيد يم

  . نشود جامو مازندران ان يالنگ يها استان يرقرار بود كشت برنج در غ يرابرخالف مصوبه است ز

  

غرقاب شده  يعيبوده كه چون به طور طب يراخ يلس يلبه دال يجنوب يها احتماال كشت در استان: فارس

  م شودكردند كشت برنج انجا يشنهادپ ينبود مسئول
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در كشور وجود  يمشخص ياستراتژ يككه  دهد ينشان م ينا. اشتباه است ياستبه هر حال س: نجفي

مثال  يا. دهند يآن را انجام م يضهم گرفته شده بالفاصله نق يرانوز يأترا كه مصوبه ه يزيندارد و چ

 ينا. يمه وارد كنيشرفتپ ينباال و ال يبا فناور يبذرها يمواردات محصول برو يما به جا گفتند يم يزمان

در كشور  يقاتتحق يمكه اگر ما اجازه ده يدر حال شود يم يدترشد يبار وابستگ يناما ا افتد ياتفاق م

در حال حاضر صد در صد جوجه . گيريم يم يبهتر يجهبه مزرعه منتقل شود نت يقاتتحق ينانجام شود و ا

  .راس و كاپ است يناست واز ال يما واردات يگوشت

  

  يممقابله با بحران آب ندار يبرا يخاص ياستس يگوال*

. خوابد يكشور م يبه ما ندهند كل مرغدار ينكه ال يرندبگ يمامروز تصم يليدو تا شركت به هر دل اين

طور  يندر مورد آب هم ا. كنيم يم يريتنحو مد ينكه ما انتقاد به ا گردد يبرم يبه نداشتن استراتژ ينا

متراكم و  يها كشت لبتهكه ا. يممقابله با بحران آب ندار يبرا يخاص ياستس يالگو يكاست ما واقعا 

  . باشد يدمف تواند يم يانو دانش بن يننو يورود فناور

كشور خشك شده و  گويند يمثال م. كنند يغلط اتخاذ م هاي ياستمواقع هم اغراق كرده و س يبرخ در

بحران آب دارد همچنان به  83از سال  ويندگ يكشور كه م يناما ا شود يم ياجتماع يها دچار شورش

 يريتتوان آن را مد يو م يستمسئله به آن اندازه بحران ن ينبنابرا. كند يم يدخود را تول ييمواد غذا يخوب

  .است يگذار ياستما در س يكرد و مشكل اصل

  

  آن شده است يايبود مسئول اح يهاروم ياچهرفتن در ينكه مسئول از ب يفرد* 

منطقه نبود و جالب  يندر ا آبي  يمقابله با ب ياستراتژ يعني. شروع شد 74از سال  يهاروم ياچهن دربحرا مثال

 يطو مح يهاروم ياچهاست اكنون مسئول ستاد در يهاروم ياچهرفتن در ينآدم كه مسئول از ب يناست كه هم
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 ياچه رفتن تراز آب درباال ربارهكه د يينبود ادعا يراخ يدو سه بارندگ يناگر ا. شود يم يمعرف يستز

  .يافت- يتحقق نم يزن كنند يمطرح م يهاروم

مثال در سال . يمكه آب را هدر ده شود يباعث م يناست و ا يينسطح عملكرد محصوالت مان هم پا ما

 يداز ما تول يشتردرصد ب 114آنها  يدبود اما اكنون تول يكي يهو ترك يرانپنبه ا يدعملكرد تول 1961

از صادر كننده پنبه  ام. يمده يشكشت را افزا يركه سطح ز يستن يازكار شود ن ينهاا ير روو اگ. كنند يم

  . يمشد يلبه وارد كننده پنبه تبد

 يرامكانپذ يقاتبر تحق يهتنها بر تك يادن ييغذا يتامن ينتام يندهسال آ 40 يبر اساس اعالم فائو ط: فارس

  عقب مانده است؟ يداز تول يقاتياست چرا كار تحق ينطورهم هم يخواهد شد درباره مقابله با كم آب

ها از  از واردات انواع نهاده يتحما ياساس يقاتيتحق يانجام كارها يكه برنامه دولت به جا يزمان: نجفي

نخواهد  ييدر كشور جا يقاتاست تحق يعيطب ينآال است بنابرا قزل جوجه و بذر گرفته تا تخم ماهي

  .داشت
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  21/08/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -شود  يتكرار م يالبس عاقط :يرون يرمعاون وز
  

آن گرم و  يكه آب و هوا يدر كشور ينكها ياندر امور آب و آبفا با ب يرون يرخوزستان معاون وز/ايسنا

به  يراه: رخ خواهد داد، گفت يالبرخ داده است، قطعا مجددا س يماقل ييرتغ يننخشك است و همچ

عبرت  يله سيندر زم يجهان يها از آموزه يدو با يمدر كشور و خوزستان ندار يلدر س يستيجزء همز

  .يريمبگ

ر اهواز د) ماه آبان 21(كه امروز  "اگر تكرار شود 97 - 98 يالبس" يمل يشدر هما خامسي زاده يتق قاسم

خسارات  يچخوزستان ه يراخ يلخوشبختانه س: خوزستان، اظهار كرد يراخ يلبرگزار شد، با اشاره به س

هزار نفر جان  3 يلس يكخوزستان، در  يقبل از احداث سدها يها كه در سال ينداشت با وجود يجان

  .باختند

 يبرا يديمف يها ه كتاببرگزار و ب يراخ يها در سال ياديز هاي يشو هما ها يالبس: افزود يو

 ياندر پا يدوارمام. استخراج شد ينارهاسم يناز ا يعمل يجشده است اما به ندرت نتا يلآموزان تبد دانش

  .استخراج شود ياتيآموزه عمل يكحداقل  يمل يشهما ينا

 باشد كه ينجلسه ا يناگر حاصل ا: كرد ياندر امور آب و آبفا ب يرون يرمعاون وز يسنا،گزارش ا به

  .ايم يدهكنند، به هدف مورد نظرمان رس ياتيها استفاده عمل آموزه ينبتوانند از ا يياجرا يها دستگاه

آن گرم و  يكه آب و هوا يتكرار خواهد شد و در كشور يالبس ينقطعا ا: عنوان كرد يخامس زاده تقي

 تواند يكس نم يچه .اتفاق رخ خواهد داد ينرخ داده است، قطعا مجددا ا يماقل ييرتغ ينخشك و همچن

  .كند يم بيني يشرا پ يلادعا كند كه س

 ينرخ داده است و به هم يلدر خوزستان س يشهخوزستان نشان داده است كه هم يختار: ادامه داد وي

سدها اقدام  ينكه در احداث ا ياز همه كسان يناند؛ بنابرا سدها در خوزستان احداث شده ينمنظور ا
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  .كنم يكردند، تشكر م

در كشور و خوزستان  يلبا س يستيجزء همز يراه: كرد يحدر امور آب و آبفا تصر يرون يروز نمعاو

  .يريمعبرت بگ يلس ينهدر زم يجهان يها از آموزه يدو با يمندار

اما  رفتند يم يلبه مقابله با س بند يلتنها با س 1927تا سال  يافتهتوسعه  يكشورها: كرد يانب يخامس زاده تقي

كار را به ارتش  ينا ي،دالر يلياردم يكنفر و خسارت  500و كشته شدن  پي يس سي يم يلبعد از س

  .ب استفاده شونديالس يريتمد يگرفت كه سدها برا يجهنت يارتش پس از بررس. واگذار كردند

ما  يآموزه بود ول يننخست يزآبر يها در حوضه يهماهنگ يتاهم پي، يس سي يم يلدر س: ادامه داد يو

آن را به  ي،ا منطقه يها كردن آب يبلكه در دهه گذشته با استان يم،كار استفاده نكرد ينتنها از ا هنوز نه

  .يمهست يزآبر يها حوضه يكپارچه يريتو اكنون به دنبال مد يمهم زد

 يرخ داد و تعداد يلياز نقاط جهان س يكيدر  1936در سال : در امور آب و آبفا گفت يرون يروز معاون

به عنوان آموزه شناخته  يدولت محل يتمسئول يتضرورت تقو يل،س ينا يه شدند كه در پاز مردم كشت

گذاشت،  يجا ردالر خسارت ب يليونم 500كشته و  100اروپا كه دو هزار و  1953 يلدر س ينهمچن. شد

مطرح و  يلهشدار س يها سامانه ييكارا يشروشن و افزا هاي يتها و مسئول نقش يفآموزه ضرورت تعر

  .يمدو مؤلفه گرفتار هست يناخته شد كه ما هنوز در اشن

معروف است و  ياز لحاظ اقتصاد يكاقرن آمر يالبكه به عنوان س- 1993 يلدر س: گفت خامسي زاده تقي

. آموزه شناخته شد يكبه عنوان  يالبس يسكر يريتمد -گذاشت يدالر خسارت بر جا يلياردم 15

داشت  يدالر خسارت در پ يلياردم 15هزار كشته و  230 يزهند ن يانوسدر اق ياآس 2004 يسونام ينهمچن

  .زمان ممكن بود ينتر در كوتاه يهشدار حت يتكه آموزه آن، اهم

هشدار وجود ندارد، به  هاي يستمكه س يكه در مناطق كنيم ياكنون در سطح جهان مشاهده م: ادامه داد وي

گزارش داده  يتوضع ينا يعاسر يل،آثار س نيتر اند كه در صورت مشاهده كوچك مردم آموزش داده
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  .شود

بحران خوب  ينخوزستان بحران بود اما ا يلدرست است كه س: در امور آب و آبفا گفت يرون يروز معاون

بحران به مساله  گذارند يو نم كنند يبحران، خوب استفاده م يكدارند، از  ييكه درك باال يرانيبود و مد

  .شود يلتبد

 ينهمچن. سدها منتشر شد يمنيا ينهدر زم يديفلسفه جد يسدر سوئ 1985در سال : گفت خامسي زاده تقي

در كنار سازه  يالبس يريتمد يرا برا اي يرسازهغ يها روش ي،و زهكش ياريآب يمل يتهكم 1999در سال 

  .كرد يهرا توص اي يرسازهغ يها روش 2001در سال  يزن يونسكو. مطرح كرد

 ينكرد كه ا يهتوص يلس يرا برا يقيتطب يريتمد 2004در سال  يكاش آمرارت ينهمچن: كرد يانب وي

در . است بخشي يانم يالبكه موضوع س يريمبپذ يقيتطب يريتدر مد يدبا يزمهم است و ما ن يارمورد بس

همه  اگرخوزستان،  يراخ يلدر س يديمو همانطور كه د يستندتا دو دستگاه مسئول ن يكتنها  يلس

  .شد ينم يريتمد يلس آمدند، يار نمك يها پا دستگاه

سدها در زمان  يخروج يشافزا يماتدر امور آب و آبفا با اشاره به تصم يرون يرمعاون وز يسنا،گزارش ا به

 يه،متر مكعب بر ثان 2000به  1500سد كرخه از  يخروج يشافزا يبرا: كرد يحخوزستان، تصر يلس

نشود  يريآبگ هاييكردند كه سد كرخه تا تراز ن يهتوص ياديرتبه ز يشد و مسئوالن عال ياديز يها بحث

نصف اهواز  شد، ياقدام انجام نم ينشد؛ اگر ا يريمتر آبگ 224.5سد تا  ينو ا يرفتيمرا پذ يسكما ر يول

  .رفت يآب م يرز

بود اما در  سابقه يكرخه ب يراخ يالبدر س يههزار مترمكعب بر ثان 8 يكپ: كرد يحتصر خامسي زاده تقي

 يندر چن يرمد يدكه با يدر حال بردند، يسوال م يررا ز يراناز افراد عملكرد مد يتعداد يبحران يطشرا ينا

  .دانند ينم يسكر يريتاز مد يزيچ يچافراد ه ينا دهد ياقدام نشان م ينكند؛ ا يسكر يطيشرا

چه گذشت و چه دوره  يننوشته شود تا نشان داده شود در ا يدبا يلس ينا يشفاه يختار: كرد يانب وي
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  .انجام شد ياقدامات

 ينبارتر خسارت يلكه س يكم است، در حال ياربس يلاطالعات مردم در مورد س: افزود خامسي زاده تقي

  .در جهان است يرمترقبهحادثه غ

فاز دوم طرح  ياجرا يبرا يازآب مورد ن يصبا اشاره به درخواست استاندار خوزستان جهت تخص وي

جدول و  يداست اما با يطرح قطع ينفاز دوم ا ياراض يآب برا يصتخص: گفت يهزار هكتار 550

  .برسد يجهبه نت يبحث كارشناس ينا يدشود كه با يهطرح ته ينا يزر ياتجزئ
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 ينهكشور هز يبخش آب و خاك كشاورز يدالر برا يلياردم 12يد؛ و ام يردر دولت تدب
  21/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شد

  

 يركار آمدن دولت تدب يرو ياز ابتدا: گفت يمعاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورز - يرناا - كرمان

  .حوزه در كشور صرف شده است ينب و خاك ابخش آ يدالر برا يلياردم 12از  يشتاكنون ب يدو ام

در  يهكتار 98تحت فشار  ياريآب يستماز طرح س يبهره بردار يينروز سه شنبه در آ يمراد اكبر علي

 يرنظ يكشور ب يكرد در بخش آب و خاك كشاورز ينههز ينا: كرد يانرفسنجان ب ياسالم آباد هرند

محصوالت  يدتول يزاناما به لحاظ م يمرا داشت يشكسالدر چند سال گذشته انباشت خ ينكهبوده و برغم ا

  .يمدر كشور مشكل نداشت يكشاورز

گندم  يددر تول: افزود يمكرد يدست و پنجه نرم م يسال با خشكسال15از  يشب ينكهبا اشاره به ا وي

  .يديمرس ييو در شكر به آستانه خودكفا يمخودكفا شد

 يديمدرصد رس 85 يربه ز يدرصد وابستگ 95 يباز ضر يروغن يدانه ها يددر تول ينكها يحبا تصر اكبري

  .است كه در كشور اتفاق افتاده است يميعظ يگذار يهسرما يجهنت ينا: ادامه داد

دالر در  يلياردم يكاز  يشتحت فشار ب ياريآب ياجرا يدر چند سال گذشته  دولت برا ينكها يانبا ب وي

 يهزار هكتار از اراض 200و  يليونم 1حدود  92تا سال  : كرده  خاطرنشان كرد يگذار يهكشور سرما

طرح  ياجرا عهتحت فشار مجهز شده بود و در حال حاضر با توس ياريآب يستمدر كشور به س يكشاورز

تحت فشار  ياريآب يستمدر كشور از س يهزار هكتار اراض 250و  يليونم 2تحت فشار مساحت  ياريآب

  .برخوردار است

 3 ييتحت فشار در كشور موجب صرفه جو ياريآب يستمس ياجرا: كرد يحتصر يكشاورز يروز معاون

  .متر مكعب آب در كشور شده است يلياردم
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هزار هكتار به دستور  350 يكه مدرن و هوشمند ساز يالمدر پروژه بزرگ خوزستان و ا: كرد يانب اكبري

هزار هكتار آن به  300حدود  يدام و يردر دستوركار قرار گرفته بود كه در دولت تدب يمقام معظم رهبر

  .است افتادهپروژه اتفاق  يندر استان خوزستان متاثر از ا يخوب ياربس يزو خ يدهاتمام رس

و  ياراض يحتسط ي،نوساز يزتجه ياري،مدرن آب يها يستمهزار هكتار به س 300 ينا: خاطرنشان كرد وي

  .است فتادهين ياتفاق ينچن يخاقدامات مجهزشده كه در طول تار يرسا

 يباكه تقر يمو بلوچستان دار يستانهزار هكتار در س 46به مساحت  يگرپروژه بزرگ د: اظهار كرد اكبري

  .آب و خاك كشور است يپروژه ها يناز مدرن تر يكيشود و  يافتتاح م يتمام شده و فاز اول به زود

هزار هكتار به  227دود ح: شمال غرب كشور اشاره كرد و گفت يآب ها يپروژه زهكش يبه اجرا وي

  .است يهزار هكتار آن آماده بهره بردار 200سال در دست اجرا بود كه  4مدت 

درصد عنوان  45درصد به  39از  ياريراندمان آب يشپروژه ها را افزا ينا ياجرا يمقام مسئول خروج اين

  .است يدهرس 1.4حدود بر متر مكعب به  يلوگرمصدم ك 92از  يزدر كشور ن يبهره ور يزانم: كرد يانوب

  

  يننو يارياستان كرمان به آب يهزار هكتار اراض 180تجهيز

استان  يندر ا يكشاورز يهزار هكتار از اراض 180: استان كرمان هم گفت يسازمان جهاد كشاورز رئيس

  .مجهز شده اند يننو ياريآب يستمبه س

 يطرح در بخش ها 135و  يكهزاربه استان كرمان  يجمهور ياستدر سفر ر: اظهارداشت يديسع عباس

  .قرار گرفت ياستان مورد بهره بردار ينا يمختلف كشاورز

هزار  2از  يشب يتومان به كار رفته و برا يلياردم 500بالغ بر  يطرح ها اعتبار ينا ياجرا يبرا: افزود وي

  .شده است يجادا يينفر هم اشتغالزا

 ياريبه آب يكشاورز يهزار هكتار اراض 73حدود  92ل در استان كرمان تا قبل از سا: كرد يحتصر سعيدي
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  .كرده است يداپ يشهزار هكتار افزا 180به  يزانم ينتحت فشاز مجهز شده بودند كه در حال حاضر ا

 5از  يشدارد ب يهزار  هكتار باغ پسته ا 80در رفسنجان كه :  استان كرمان افزود يجهاد كشاورز رييس

تحت فشار مجهز شده بودند كه در  ياريآب يستمبه س 92تا قبل از سال  ياضار ينهكتار از ا 800هزار و 

  .است يافته يشهزار هكتار افزا 12از  يشبه ب يزانم ينحال حاضر ا

عمده مالكان  يباو تقر يمطرح گذاشت ياجرا ينا يتومان برا يلياردهزار م 7در سال گذشته : كرد يانب وي

  .امر بهره مند شوند ينتوانند از ا يم يزه مالكان ناستفاده كنند و خرد يالتتسه يناز ا

هكتار باغ پسته مصرف  يك ياريآب يهزار متر مكعب آب برا 6: كرد يانهم ب يدر بحث بهره ور سعيدي

تحت  ياريآب  يستمس يكه با اجرا يشود در حال يمحصول برداشت م يلوگرمك 600و متوسط  يمكن يم

  .يستظار ندور از انت يزمحصول ن يشفشار افزا

 ياهانكشت گ يردر استان كرمان ز ينهزار هكتار زم 6: كرد ياناستان كرمان ب يجهاد كشاورز رئيس

  .بهره مند شوند يالتتوانند از تسه ياستان كشاورزان م يمنابع آب يريتمد ياست كه برا ييدارو

 يآباد هرند اسالم يپسته در روستا ينهكتار زم 98تحت فشار در مساحت  ياريطرح آب: گفت وي

  .شده است ينههز يالر يلياردم 17طرح  ينا يرفسنجان اجرا شده كه برا

بخش  يگذار يهآن سرما يالر يلياردم 7و  يآن بالعوض دولت يالر يلياردم 10: خاطرنشان كرد سعيدي

  .بوده است يخصوص
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خبرگزاري تابناك مورخ  -شود  يم يشتردر كشور ب يالبيس يدشد يها بارش
22/08/1398  

  

اسفند در گرگان؛  28و  27در سه سامانه اتفاق افتاد كه شامل سامانه  98 ينو فرورد 97اسفند  هاي بارش

از نظر شدت  ييها بارش ينچن. ه استدر خوزستان بود ينفرورد 12تا  10و سامانه  ينفرورد 6تا  4سامانه 

  .ها بوده است در كشور رخ داده اما آنچه تفاوت كرده استمرار بارش يزن يناز ا يشپ

 يها عامل بارش ينمهمتر ها يالبس يگزارش مل يژهو ياته يشناس يمو اقل يكارگروه هواشناس رييس

 يابد يكل كشور كاهش م يبارندگ ندهيآ يها در سال يممعتقد: دانست و گفت يماقل ييرسال گذشته را تغ

  .تر خواهد بود فراوان يالبيس يدشد هاي ياما بارندگ

  
 ياز سر »ها يالبس يگزارش مل يژهو ياتنشست ه«در  يجانيبهلول عل يرنا،به نقل از ا» تابناك«گزارش  به
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 يتگ ملليال ينب هاي يشدر مركز هما» اگر تكرار شود 97-98 يالبس يمل يشهما« يتخصص يها نشست

 ينو فرورد 97اسفند  هاي بارش: اظهار داشت يران،ا يها و منابع آب بر بارش يماقل ييرتغ يربوستان، درباره تاث

و سامانه  ينفرورد 6تا  4اسفند در گرگان؛ سامانه  28و  27در سه سامانه اتفاق افتاد كه شامل سامانه  98

  .در خوزستان بوده است ينفرورد 12تا  10

در كشور رخ داده اما آنچه تفاوت كرده استمرار  يزن يناز ا يشاز نظر شدت پ ييها بارش ينچن: افزود وي

  .ها بوده است بارش

كه  ييها است كه در سال ينا ييها بارش ينچن يژگيو: اضافه كرد يدانشگاه خوارزم يعلم ياته عضو

  .برد يمرنج خواه يان، از خشكسالكم بار يها و در سال شويم يمواجه م يلبا س يابد يم يشافزا يبارندگ

از حالت  يدمنابع آب با يريتمد: كرد يدكند، تاك ييرتغ يدمنابع آب با يريتمد ينكها يانبا ب عليجاني

  .شود يلتبد» بحران محور«و » محور يسكر«خارج شود و به » محور يانگينم«

  .يردكار قرار گدر دستور يدبا يتاب آور يشافزا يبلندمدت برا يزير برنامه: افزود وي

  

  ها و مراتع جنگل يكاربر ييرخطر تغ زنگ

جنگل ها و  يكاربر ييرتغ ها، يالبس يگزارش مل يژهو ياته يعيو منابع طب يكارگروه كشاورز رييس

تن  يلياردم 1.2 يلرسوب س يزانم: در كشور عنوان كرد و گفت يالبعوامل وقوع س ينمراتع را از مهمتر

  .تماه برآورد شده اس يكدر 

  .يردقرار گ يمورد توجه جد يدبا يلبه عنوان مولد س يزحوزه آبخ: سالجقه اظهار داشت علي

 يشتركرخه در استان لرستان ب يزدر حوضه آبخ: است، افزود يجد ياربس ها يكاربر ييرتغ ينكها يانبا ب وي

مناطق  ينا هاي بيالدر س اي يژهمساله نقش و ينداده شده است كه ا يكاربر ييرجنگل و مرتع تغ ياراض

  .داشته است
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 يزانم يمكه انجام داد يطبق برآورد: دانشگاه تهران افزود يعيدانشكده منابع طب يعلم ياته عضو

  .سوم رقم اعالم شده است يكتومان بوده كه  يلياردهزار م 140 يخسارت به كشاورز

 يدتول يلتن رسوب در س رديليام 1.2ماه  يك يط: گفت يراخ يلخاك در س يشبا اشاره به فرسا سالجقه

  .تن در سال بوده است يلياردم 2.5كه برآورد رسوب  يستدر حال ينشده، ا

 يدبا يل،و س يخشكسال: اظهار داشت يآور تاب يشافزا يبرا يزبر توجه به حوضه آبخ يدبا تاك وي

 يعتبا طبخود را به برخورد نرم  يجا يعتبرخورد سخت با طب يدلحاظ شوند و با يريتهمزمان در مد

  .بدهد

  

  يدالر يلياردم 1.2 ييجو صرفه

: نشست گفت يندر ا ينهمچن ها يالبس يگزارش مل يژهو ياتو منابع آب ه يدرولوژيگروه ه رييس

در پنج ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه  يبرقاب هاي يروگاهن يدباعث چهار برابر شدن تول يراخ يلس

  .پارسال بوده است

 يها يروگاهدالر در مصرف سوخت ن يلياردم 1.2 ييصرفه جو ي،برقاب يدتول ينا: كرد نياب يانثقف بهرام

  .را به دنبال داشته است يحرارت

 يدمخازن سدها و اقتصاد تول يرهذخ يلس ينا: منابع آب كشور افزود يرو يراخ يلس يربا اشاره به تاث وي

  .داده است يشرا افزا يبرقاب

باعث شد  يلس ينا: تهران اظهار داشت يقاتواحد علوم تحق يزاد اسالمدانشگاه آ يعلم ياتعضو ه اين

  .يدبه شمار آ يدتهد يك يندهآ يلس يريتدر مد تواند يخود م ينكه مخازن سدها پر شود، البته ا

كه سال  يبوده، در حال يرانساله ا 30سال خشك در دوره  ينسوم 96-97 يسال آب: اضافه كرد ثقفيان

رخ نداده  يا دوره يچانتقال در ه ينبوده است، كه ا يهواشناس يدوره آب يترسال يشترينب 97-98 يآب
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  .است

نشست  يندر ا يزن ها يالبس يگزارش مل يژهو ياته يستز يطكارگروه مح يراهللا جعفرزاده دب نعمت

  .وحش شده است ياتح يها يستگاهز يطتاالب ها و بهبود شرا يريباعث آبگ يراخ يلس: گفت

جلگه  يتبارها اتفاق افتاده و ماه يخدر طول تار يلس: دانست و افزود يررا اجتناب ناپذ يلوقوع س وي

  .شكل گرفته است يلس يخوزستان بر مبنا

 يتگ يالملل ينب يها يشآبان ماه در مركز هما 23تا  21» اگر تكرار شود 97-98 يالبس« يمل همايش

  .شود يبوستان برگزار م

 21. بزرگ و كوچك در خوزستان رخ داد يالبس 30ه، كارون و دز، كرخ يها رودخانه يانطغ يپ در

 يهتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374آب رفت و  يرروستا به ز 133شدند،  يلس يرشهرستان درگ

 400 ركشو يربه گفته وز. متحمل شد يراخ يلرا در س يبآس يشتريناستان، خوزستان ب 25 ياناز م. شدند

  .بهار امسال بودند يلس يرحت تاثهزار نفر در خوزستان ت

داد تا  يتدانشگاه تهران مامور ييسر ياحمدآباد يليبه محمود ن يدر حكم ينفرورد 27جمهور  رئيس

مستقل و خبره در  يعلم هاي يتشخص يتبا عضو »ها يالبس يگزارش مل يژهو ياته« ياستر

رخداد را ارائه  ينا »يزارش ملگ«ماه  6كارگروه به عهده گرفته و ظرف  13مرتبط را در  يها تخصص

  .دكن
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  22/08/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -يد جد يها در سال آب بارش يدرصد 8رشد 
  

 يها بارش يزانم) 99يورشهر يانپا تا 98مهرماه( جديد يروز از سال آب 52با گذشت تنها  -يرناا -تهران

  .حدود هشت درصد رشد داشته است متر يليم 22.2با بارش يرساله اخ 51 يانگينكشور نسبت به م

منابع آب  يهگزارش دفتر مطالعات پا ينكشور براساس تازه تر ريز آب يحوضه اصل 6هادر  بارش ميزان

 37.2 يبازه زمان يناست كه پارسال در هم يدر حال يناو  يدهرس متر يليم 23.9آبان ماه به  21تا روز  يرانا

  .ثبت شده بود يبارندگ متر يليم

فالت  يه،اروم ياچهعمان، در يايفارس و در يجخزر، خل يايدر ياصل يزحوضه آبر 6  يدارا ايران

  .شرق و قره قوم است يمرز ي،مركز

و  يدرس متر يليم 70.9آبانماه به رقم  روز از يكمينو  يستتا ب خزر يايدر يزها درحوضه آبر بارش ميزان

 يناست؛ در ع  بوده متر يليم 93.7آن  يبارش ها يزانم يبازه زمان يناست كه پارسال در هم يدر حال ينا

متر و در  يليم 148و در استان مازندران  يدهرس متر يليم 179.2به رقم  يالنها در استان گ بارش يزانحال م

  .بوده است يبارندگ متر يليم 77.2استان گلستان

را تجربه  يمتر بارندگ يليم 22.5روز آبانماه  21در  يعمان در حال يايفارس و در يجخل يزآبر حوضه

ها در استان هرمزگان  بارش يزانم. بود  يدهرس متر يليم 56.6آن به رقم  يها بارش يزانكه پارسال م  كرده

و در استان  متر يليم 25.6و بلوچستان به رقم يستانن سمتر، در استا يليم 22.8به رقم  يبازه زمان يندر هم

  .است يدهرس متر يليم 5بوشهر به رقم 

روز  21كه پارسال در  يدهرس يدرحال متر يليم 22.5هم به رقم  يهاروم ياچهها درحوضه در بارش ميزان

و  متر يليم 33.1به  ليها در استان اردب بارش يزانم. است داشته يمتر بارندگ يليم 47.3حوضه  ينآبانماه ا

و در استان  متر يليم 24.2به رقم  يغرب يجانو در استان آذربا متر يليم 27.5به  يشرق يجاندر استان آذربا
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  .دارد يمتر بارندگ يليم 63.7زنجان 

 متر يليم 18.1حال پارسال  ينگزارش شده كه درع متر يليم 16.6 ها يبارندگ يزانم يفالت مركز در

  .بود  ربه كردهرا تج يبارندگ

 يدهرس متر يليم 9.9روز آبان ماه به رقم  يكمينو  يستدر ب يشرق در حال يها در حوضه مرز بارش ميزان

  .بوده كه نشان از رشد مثبت است متر يليم 7.3آن  يها يرقم بارندگ يبازه زمان ينكه پارسال در هم
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  25/08/1398 خبرگزاري تسنيم مورخ - جدول+  يرانا يها بارش يتوضع ينآخر
  

 يزاندر م يدرصد يككمتر از  يرشد ي،جار يروز نخست سال آب 53بارش در  يليمترم 23.9ثبت  با

  .است يدهمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره يانگينها نسبت به م بارش

منابع آب شركت  يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يرش خبرنگار اقتصادگزا به

تا ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 23.9بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 53(ماه  آبان وسوم يستب

درصد  يككمتر از ) متر يليم 23.8(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يرندگمقدار با اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 38 يكاهش) متر يليم 38.4(گذشته  يو نسبت به دوره مشابه سال آب يشافزا

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يآبان سال آب وسوم تيسروز ب

  
  يرانمنابع آب ا يريتمد شركت
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خبرگزاري تابناك مورخ  - در تهران فرونشست وجود دارد؟ يليمترروزانه چند م
27/08/1398  

  

 يليمتردهم م 1.4از نقاط جنوب تهران تا  يروزانه در برخ: بحران كشور گفت يريتسازمان مد رئيس

مانند مترو و فرودگاه در آن مناطق فعال هستند،  يساتياست كه تاس يدر حال ينا يمدار ينفرونشست زم

  .زلزله خاموش است يكدر واقع فرونشست 

: افزود يماقل ييرتغ يا منطقه - المللي ينكنفرانس ب يندر ششم نجار روز دوشنبه يلاسماع يرناگزارش ا به

را خشك كرده است، هر چند تا  يندر كشور است كه زم يمنابع آب رويه يمصرف ب يجهبروز فرونشست نت

  .مقوله كرد ينا يبرا ياساس يفكر يدو با يستن ياما كاف يافته،كاهش  يحدود

را مرطوب نگه دارد، در همدان  ينتا زم كرديم يان حفر مآب بار يها بهتر بود چاه: اظهار داشت وي

ها را با  است، تمام شهر يخطرناك ياربس يدهشده كه پد يجادمتر ا 70متر و عمق  30به شعاع  يا فروچاله

كند و به مرور  نفوذ ينقطره آب به داخل زم يك يحت دهيم يو اجازه نم يما آسفالت و لوله پوشانده

ها و مراكز  دانشگاه ينها با مطالعه صورت گرفته بنابرا كار ينالبته تمام ا دهد، يم رطوبت خود را از دست

  .جوابگو باشند يدبا يعلم

 يريم،آن را بپذ يداست كه با يتيواقع يماقل ييرتغ: آن اشاره كرد و گفت يراتو تاث يماقل ييربه تغ وي

از جمله پوشش  ياديست و تبعات زا يزبرانگ بحث چالش يكرخ داده  ينكه با گرم شدن زم ياتفاقات

سالمت  يدبر تهد هاست كه عالو يو گرد و غبار به همراه داشته است، گرد و غبار اَبر بحران ياهيگ

 يرو يافشان در فصل گرده يچون وقت شود، يم يزن يمحصوالت كشاورز يدها موجب كاهش تول انسان

  .دهد يش ممحصول را كاه ياديتا حد ز نشيند يمانند خرما م ياهيگ

طور كه  متاسفانه آن يم،كن يجادا يماقل ييربحث تغ يبرا يهماهنگ يك يدبا: كرد يدكشور تاك يروز معاون
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 يندر خوزستان تمام جلسات حول ا يالباز وقوع س يشتا پ كنيم، يتوجه نم يسكر يريتبه مد يدبا

 ييرتغ ها بيني يشپ كهن ماه بود و بهم يمكن ينرا در تابستان چگونه تام يمحور بود كه آب شرب و كشاورز

را كمتر  يعتو طب ينديشيمب يا چاره يدو با توجه به مشكالت با يمهست يمبحران تحر يريتكرد، در مد

  .يمقدم بردار يو مال يكاهش خطرات جان يدر راستا يحصح يريتبا مد يمبتوان يدبا يم،كن يدستكار

 يراخ هاي يالببه عنوان مثال در س يستن ياما كافدر كشور انجام شده،  يالبته اقدامات خوب: گفت وي

  .شد يم يشترب يارقطعا تلفات بس شد ينم يريتنفر جان خود را از دست دادند كه اگر مد 67كشور 
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خبرگزاري  -يافت  يشمترمكعب افزا يلياردم 6مخازن سدها  ذخاير :مقام مسوول يك
  28/08/1398مهر مورخ 

  

 يرهكشور ذخ يمتر مكعب آب در مخازن سدها يلياردم 25: منابع آب گفت يريتشركت مد مديرعامل

  .از مدت مشابه سال گذشته است يشترمترمكعب ب يلياردم 6رقم،  ينشده است كه ا

در : گفت يرانمنابع آب ا يريتشركت مد يرعاملمد يما،مهر به نقل از صدا و س يرگزارش خبرگزا به

 يلياردم 6رقم،  ينشده كه ا يرهكشور ذخ يمتر مكعب آب در مخازن سدها يلياردم 25حال حاضر 

  .از مدت مشابه سال گذشته است يشترمترمكعب ب

 يلياردم 19كشور،  يمخازن سدها خيتار ينسال گذشته در ا ينكهبا اشاره به ا ها يحاج رسول محمد

 99-98 يروز گذشته از سال آب 60كشور در  يسدها يخروج: داشته است افزود يرهمترمكعب آب ذخ

مترمكعب  يلياردم 3رقم در مدت مشابه سال گذشته  ينمترمكعب است كه ا يليونم 300و  يلياردم 6معادل 

  .بوده است

كشور، اختصاص كامل سهم آب كشت تابستانه را امكان  ياسده يرهمناسب ذخ يطشرا ينكها يانبا ب يو

كامل انجام دهند و ما  ينانبا اطم يزامسال را ن ييزهكشت پا توانند يكشاورزان م: كرده است ادامه داد يرپذ

  .انجام شود ملبطور كا ييزهكشت پا يآب برا ينباشد كه تام يبه نحو يجو يطشرا يدواريمام

 يمخازن سدها يتدرصد ظرف 50هم اكنون  ينكهبا اشاره به ا يرانبع آب امنا يريتشركت مد مديرعامل

 يو ما برا شود يكشور رصد م يهمه سدها يالب،س يفرمانده يدر ستاد مل: است ادامه داد يكشور خال

  .يمندار يسدها، مشكل يبه لحاظ آمادگ ياحتمال يالبمقابله با س

: مساعد دانست و اظهار داشت يارمتر بارش بس يليم 324گذشته را با ثبت  يمقام مسوول سال آب اين

رقم در  ينمتر است كه ا يليم 26معادل ) 99-98( يجار يروز گذشته از سال آب 60ها در  ارتفاع بارش
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 2نرمال،  يآب لها در سا بارش يطبا شرا يسهدرصد كاهش و درمقا 47با مدت مشابه سال گذشته  يسهمقا

 يانگيناستان نسبت به م 15است كه هم اكنون  يها در كشور به نحو پراكنش بارش. است يشتردرصد ب

  .را تجربه كرده است يبارندگ يانگينكمتر از م يزاستان ن 16را دارند و  يبهتر يطشرا

جبهه  يك: به كشور ادامه داد يبا اشاره به ورود دو جبهه بارش يرانمنابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

 يها در استان يژهبارش را به و يزانم ترين يو طوالن يشترينوارد شده كه ب از شمال و شمال غرب كشور

شد كه مركز  خواهداز فردا وارد كشور  يزن يگريخواهد داشت جبهه د) و مازندران يالنگ( يشمال

جبهه در جنوب غرب كشور و  ينا يهاما حاش افتد، ياتفاق م يامتر در در يليم 350آن معادل  يها بارش

  .قرار خواهد داد يرو بوشهر را تحت تاث يراحمدو بو يلويهخوزستان، فارس، كهك يها استان

 يها در سال: كشور گفت يها و بستر رودخانه يمحر يينبا اشاره به سرعت گرفتن تع ها يرسول حاج

 آن در سال يلومترهزار ك 5ها انجام شده كه  و بستر رودخانه يمحر يينتع يلومترهزار ك 53از  يشگذشته ب

  .شده است ياتيعمل يجار

سراسر  هاي ينقاط به استاندار ينا: در كشور ادامه داد يرنقطه خطرپذ 3200 ييبر شناسا يدبا تاك وي

  .شود يزيرفع آن برنامه ر يكشور اعالم شده است تا برا

 رياچهد يا،ها به در رودخانه يخروج يروبيال يتبا اشاره به اهم يرانمنابع آب ا يريتشركت مد مديرعامل

رقم در  ينشده كه ا يروبيها كشور ال مناطق در رودخانه يناز ا يلومترامسال هزار ك: ها گفت و تاالب

  .متر بوده است يلوك 400تا  350گذشته  يها سال
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ها نسبت به متوسط  بارش يدرصد 22رشد / امسال  يها ادامه رشد بارش
  29/08/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+درازمدت

  

ها  بارش يزاندر م يدرصد 22 يرشد ي،جار يروز نخست سال آب 57بارش در  يليمترم 32.5ثبت  با

  .است يدهرسمشابه درازمدت به ثبت  يها دوره يانگيننسبت به م

منابع آب شركت  يهدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تا ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو هاي يزشارتفاع كل ر يران،منابع آب ا يريتمد

  .است متر يليم 32.5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 57(ماه  آبان وهفتم يستب

و  يشدرصد افزا 22) متر يليم 26.7(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 33 يكاهش) متر يليم 48.6(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يآبان سال آب وهفتم يستروز ب

  
  ,يرانمنابع آب ا يريتمد شركت
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http://www.agri-peri.ac.ir  
E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir 
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