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نظر  صرف اي تنظيم شود كه مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 
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  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 - ها كدام نهاد است؟ مسئول رصد و گزارش بارش/ پاسخ دهند يوشهرساز و راه ويرن يوزرا
  01/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

   

ثابت و مشخص  يبازه زمان يككشور در  يها در آمار ارائه شده به عنوان بارش ييليمترم 5تا  3 اختالف

دو  ينكشور در ا يها حجم بارش يمترمكعب يلياردم 8تا  4نشان دهنده اختالف  ي،و از زبان دو مركز دولت

  آمار متناقض است؟ ينارائه ا يپاسخگو يچه كس. آمار متفاوت است

منابع آب كه در مجموعه شركت  يهدفتر مطالعات پا يم،تسن يارخبرگز يگزارش خبرنگار اقتصاد به

نظارت "چون  يفيخود وظا ياست، در ساختار سازمان يرووزارت ن يرمجموعهو ز يرانمنابع آب ا يريتمد

 شكيلت"، "يرزمينيوز يسطح يآمار و اطالعات آبها يهانتقال،كنترل وپردازش اول ي،بر جمع آور

آمار  ييكنترل و پردازش نها"، ")يفيوك يكم(منابع آب كشور يهپا اطالعات يبانكها يوسامانده

شناخت منابع آب "و  "كشور جهت ورود به بانك اطالعات يرزمينيوز يواطالعات منابع آب سطح

 يهآنها و ته يقتلف يرزميني،ز ي،سطح ياعم از آبها يزآبر يدرحوضه ها يفيو ك يكشور از نظر كم

  .دارد "منابع آب يها اطلس

كشور به  يها سنجش و ارائه آمار بارش ياست كه مسئول اصل يناز ا يحاك ي،سازمان يفوظا ينا اميتم

كالن در  گيري يمتصم يقرار گرفته و مبنا يرانكه در اطلس منابع آب ا يسطح يها عنوان منابع آب

 اتدفتر مطالع شود، يو صنعت م يشرب، كشاورز يو مصرف آب در كشور در بخش ها ينخصوص تأم

  .منابع آب كشور است يهپا

 يو هشدار خشكسال يشمطالعات، پا يبا نام مركز مل يسازمان هواشناس يرمجموعهز يوجود، مركز ينا با

كمتر از  متر يليم ينكه بعضاً چند ييآمارها كند، يكشور م يها به صورت روزانه اقدام به ارائه آمار بارش

  .ر استمنابع آب كشو يهروز دفتر مطالعات پا يآمارها
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 يسنج باران هاي يستگاهبا استفاده از ا يوشهرساز وزارت راه يرمجموعهمركزِ ز ينرسد، ا يبه نظر م آنچه

 يسنج باران هاي يستگاهبا ا يمتناقض يكه خروج هايي يستگاها كند، يها م آمار بارش يهخود اقدام به ته

  .دارند يرانمنابع آب ا يريتشركت مد

ارائه  ينكرده و ا يكار يه چرا دو مجموعه در دو وزارتخانه مختلف، موازك يداز دولت پرس يدبا حال

كشور ارائه  يها بارش يزانرا به عنوان م يآمار يگري،كه هر كدام بدون توجه به آمار د اي يرهآمار جز

  گيرد؟ يصورت م يبا چه منطق كنند يم

 34.3ماه  آبان 29كشور تا  يها رشبا يزاناعالم كرده كه م يو هشدار خشكسال يشمطالعات، پا يمل مركز

كه طبق  يدر حال يم،بارش داشته ا يليمترم 44.9در مدت زمان مشابه  يزبوده و در سال گذشته ن يليمترم

 يزانم يران،منابع آب ا يريتمنابع آب شركت مد يهارائه شده توسط دفتر مطالعات پا يآمار رسم

 متر يليم 49.1در مدت زمان مشابه  يزوده و در سال گذشته نب متر يليم 37.8ماه  آبان 29كشور تا  يها بارش

  .يمبارش داشته ا

ثابت و  يبازه زمان يككشور در  يها در آمار ارائه شده به عنوان بارش يليمتريم 5تا  3اختالف  اين

كشور  يها حجم بارش يمترمكعب يلياردم 8تا  4نشان دهنده اختالف  ي،مشخص و از زبان دو مركز دولت

 يككه چطور  دهندپاسخ  يو وزارت راه و شهرساز يرووزارت ن يدحال با. دو آمار متفاوت است ينادر 

مقدار اختالف  ينبا ا ييمشخص با آمارها يبازه زمان يكرا در ) كشور يها سنجش بارش(كار ثابت 

  دهند؟ يفاحش ارائه م

 يريتمنابع آب شركت مد يهپااست كه هر دو مركز، چه دفتر مطالعات  ينكه وجود دارد ا يمهم نكته

كشور  يها آمار بارش يها گزارش ي،و هشدار خشكسال يشمطالعات، پا يو چه مركز مل يرانمنابع آب ا

كشور  هاي بارش يزانشد كه م يتوان مدع يو نم دهند يخود قرار م يتوبسا يرا به صورت روزانه رو

 يدارد؛ حال اگر مراكز دانشگاه يعلم يريپذ يهبا اختالف فاحش، توج يارائه شده توسط دو مركز دولت
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مراكز ارائه كرده، مطالعات پژوهش  يناز ا يكيكه منطقاً  يكشور با استفاده از آمار نادرست يو پژوهش

در  گيري يمتصم ياشتباه بوده، مبنا آن يهكه آمار پا يبدست آمده از مطالعات يها محور انجام دهند و داده

باشند  يخسارات يپاسخگو توانند يم يوشهرساز و راه يرون يروز وزرا آن ياآ يرد،بخش كشور قرار گ يك

  امروزشان حاصل شده است؟ توجهي يو ب يكار يمواز يجهكه از نت
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  01/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - كشور كجاست؟ يها استان ينتر پربارش

  

كه ركورددار  دهد ينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا 59استان كشور در  31ها در  آمار بارش بررسي

  .بارش است متر يليم 277.9با ثبت  يالنها، استان گ بارش

ا ت 98اول مهرماه ( يجار يسال آب ييروز ابتدا 59در  يم،تسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .يدرس متر يليم 37.8كشور به  يها مجموع بارش) ماه نهم آبان و يستب

 يها استان 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 59شور در استان ك 31ها در  آمار بارش بررسي

 210.4استان مازندران با ثبت  يالن،پس از گ. بارش است متر يليم 277.9با ثبت  يالنها، استان گ بارش

  .پربارش كشور است استان ينسوم متر يليم 100.6استان پربارش كشور و استان تهران با  يندوم متر يليم

استان  ينتر بارش كم ي،جار يسال آب ييروز ابتدا 59بارش در  متر يليم 5.2با ثبت تنها  يزدتان اس همچنين

  .كشور بوده است
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  01/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -  كشور چقدر است؟ يآب سدها يرهذخ

  

تر از  مترمكعب پرآب يلياردم5كشور  يدر حال حاضر سدها: در امور آب و آبفا گفت يرون يروز ونمعا

  .دارند يرهمترمكعب آب ذخ يلياردم25سال گذشته بوده و حدود 

  
در امور آب و آبفا  يرون يرمعاون وز ي،خامس زاده يقاسم تق يم،تسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

 يها خوشبختانه بارش: بودند، افزود يتنش آب يرشهر درگ 340حدود  96ــ97 يال آبدر س ينكها يانبا ب

تنش  يدارا يتعداد شهرها) 98آبان  يانتا پا 97مهر  ياز ابتدا( يدجد يسال آب يگذشته و ابتدا يسال آب

  .استداشته  يشدرصد افزا 29نسبت به بلندمدت  ها يبارندگ يزانكه م يطور را كاهش داده است، به يآب

تر از سال گذشته بوده و حدود  مترمكعب پرآب يلياردم 5كشور  يدر حال حاضر سدها" ينكهبا ابراز ا وي

 3كشور به  يسدها يورود ها يبارندگ ينبر اساس هم: ادامه داد ".دارند يرهمترمكعب آب ذخ يلياردم 25
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  .صورت گرفته است يزانم يندو برابر ا يزسدها ن  يو خروج يدهمترمكعب رس يليونم 68و  يلياردم

سدها  شده يزير برنامه يهمنظور تخل به يرهاساز يزانم ينا: در امور آب و آبفا اضافه كرد يرون يرمعاون وز

كشاورزان  ييزهكشت پا يها برا استان يها و در برخ رودخانه يستز يطها، مح تاالب يآب برا يتو هدا

  .صورت گرفته است

شده و قرار  يرهاساز رود يندهاساس از دو سه روز گذشته آب از زا ينهم بر: ادامه داد يخامس زاده تقي

  .يردكشاورزان اصفهان قرار گ يارمترمكعب آب در اخت يليونم 120حدود  ييزهكشت پا ياست برا

، "يمالزم برخوردار باش ياز آمادگ يشههم يدو با يستن بيني يشقابل پ يالبس" ينكهبه ا يدبا تأك وي

  .ياستدر دن يرمترقبهحوادث غ ينتر بار از خسارت يكيبودن،  بيني يشپ يرقابلغ يلدل به يلس: گفت

ها خشك بود  كه سال هايي يلمس يراخ يالبدر س ينكهدر امور آب و آبفا با اشاره به ا يرون يروز معاون

ها و  نهبار آورد، از مردم خواست از اطراق و توقف كنار رودخا را به ينديناخوشا يها فعال شد و اتفاق

  .كنند يآب خوددار كم ياخشك  يها رودخانه يژهو به ها يلمس
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روزنامه دنياي اقتصاد  -ي آب ريروزه ذخا 60 ريتصو؛ مازندران و تهران پربارش اعالم شدند الن،يگ
  02/09/1398مورخ 

  

 16از افت  ،يجار يسال آب ييروز ابتدا 60در  يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم  يابيارز: اقتصاد  يايدن

است كه با ثبت  يدر حال نيا. دارد تيگذشته حكا يزمان مشابه سال آب ها نسبت به مدت بارش يدرصد

 نيانگيبه م تها نسب بارش يدرصد 13رشد  ،يجار يست سال آبروز نخ 60بارش در  متر يليم 41/ 2

  .است دهيساله به ثبت رس 51 نيانگينسبت به م يدرصد 43مشابه درازمدت و رشد  يها دوره

  يآب ريروزه ذخا 60 ريتصو

 نيشتريركورددار ثبت ب دهد، ياستان كشور نشان م 31ها در  آمار متوسط بارش يبررس نيهمچن

با » مازندران« متر، يليم284/ 7با ثبت  »النيگ«سه استان  ،يمورد بررس  زمان مدت  در يجو يها زشير

و  »زدي« ،»انكرم«سه استان . اند بوده يبارندگ متر يليم 100/ 6با » تهران«و  متر يليم 247/ 3ثبت 

ها را  بارش زانيم نيروز، كمتر 60بارش در  متر يليم 20/ 72و  14/ 9، 14/ 6هم با ثبت  »يجنوب خراسان«

  .اند تجربه كرده

ارتفاع كل  دهد، ينشان م »رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا« يرسم يآمارها

) يجار يسال آب ييروز ابتدا 60(ماه  آبان ام يتا س) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشير

 49/ 3(گذشته  يمشابه سال آب  رهدو نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم نيا. بوده است متر يليم 41/ 2بالغ بر 

 نيانگيدرصد رشد و نسبت به م 13) متر يليم 36/ 5(ساله  11 نيانگيدرصد افت، نسبت به م 16) متر يليم

 يجار يها در دوماه نخست سال آب افت بارش. دهد يدرصد رشد را نشان م 43) متر يليم 28/ 7(ساله  51

 نينمانده و ا يباق 98 زييپا انيبه پا شتريب ماه كيشده كه  ثبتزمان مشابه سال قبل  به مدت نسبت يدر حال

 يزييتر از دوماه پا جان تر و كم فروغ كم ها زشير نيانگيامسال از لحاظ م زيياز آن دارد كه پا تيآمار حكا
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امروز  يارش برف و باران طب ينيب شيروز گذشته با پ يالبته سازمان هواشناس. گذشته بوده است يسال آب

 يمعابر و تندبادها يگرفتگ كشور، نسبت به وقوع كوالك و برف، آب يها استان يدر برخ فرداو 

  مناطق شمال يخزر، برخ يايدر يساحل يها سازمان در استان نيبراساس اعالم ا. هشدار داد يا لحظه

جنوب  ربارش باران و برف و د يشرق نجايو شمال آذربا لياردب ،يو شرق يشرق، ارتفاعات البرز مركز

 يها يبارندگ ديد ديحال با. شده است ينيب شيو بلوچستان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پ ستانيس

. ريخ ايخواهد داد  شيدر كشور را افزا ها يمتوسط ارتفاع بارندگ ايو آ كند يرا ثبت م يزانيآذر ماه چه م

از  يبا اعالم سازمان هواشناس مطابقشده است كه  ينيب شيمذكور پ ينواح يبرا يكوالك و برف در حال

  .نشده است ينيب شيدر سطح كشور پ يخاص يهفته، بارندگ نيشنبه ا تا سه كشنبهيروز 

  

  زيآبر يها بارش در حوضه تيوضع

رشد  كشور ياصل زيماه امسال، تنها دو حوضه آبر آبان 30مهر تا  اعالم شده، از اول يبا آمارها مطابق

از آن  تيحكا يتجمع يها بارش. اند تجربه كرده 97-98 يها را نسبت به مدت زمان مشابه سال آب بارش

را در  ها يبارندگ زانيم نيشتريب بيترت به »يفالت مركز«و » شرق يمرز« كيدرجه  يها دارد كه حوضه

/ 3با ثبت » شرق يمرز« زيحوضه آبر. اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده يجار يسال آب

را  يدرصد 106، رشد )متر يليم 7/ 9(گذشته  ينسبت به مدت زمان مشابه سال آب يبارندگ متر يليم 16

 60در  متر يليم 29/ 5 يبارندگ زانيبا م» يفالت مركز«مطابق با آمارها حوضه  نيهمچن. ثبت كرده است

 18رشد ) متر يليم 24/ 9(گذشته  يآب نسبت به مدت زمان مشابه سال ،يجار يروز نخست سال آب

به دست آورده  ها يبارندگ زانيرشد م نيشتريدوم را از لحاظ ب گاهيرا در كارنامه خود ثبت و جا يدرصد

رقم خورده  گريد يا گونه به ها يبارندگ تيكشور، وضع گريد ياصل زياما در چهار حوضه آبر.  است

و » قوم قره«، »عمان يايو در فارس جيخل« ،»هياروم اچهيدر« زيآبر يها حوضه ها يابيبراساس ارز. است
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نسبت به مدت مشابه  يجار يروز نخست سال آب 60را در  ها زشيافت ر نيشتريب بيترت به» خزر يايدر«

را به  يبارندگ متر يليم 23/ 2 يدر مدت زمان مورد بررس »هياروم اچهيدر«حوضه . اند سال قبل تجربه كرده

 زانيم. را تجربه كرده است يدرصد 53، افت )متر يليم 49/ 4(گذشته  يبت به سال آبثبت رسانده و نس

 هم» خزر يايدر«و » قوم قره«، »عمان يايو در فارس جيخل«شامل  ياصل زيآبر يها حوضه ريدر سا يبارندگ

  .گذشته داشته است يزمان مشابه سال آب را نسبت به مدت يدرصد 5و  يدرصد 27 ،يدرصد 42افت 

كه  رسد يم كيدرجه  يها گذشته، نوبت به حوضه ينسبت به سال آب ها يبارندگ نيانگيم ياز بررس پس

 يدو حوضه اصل ها، يبراساس بررس. اند ساله تجربه كرده11 نيانگيها را در م بارش نيو كمتر نيشتريب

افت  بيترت ، به)مسالآبان ا ام يمهر تا س كمي( يدر مدت زمان مورد بررس» خزر يايدر«و  »هياروم اچهيدر«

 ،ياصل زيآبر يها حوضه رياما در سا. اند ساله تجربه كرده11 نيانگيرا نسبت به م يدرصد 8و  يدرصد 67

با رشد » شرق يمرز« يآمار يها مطابق با داده. ساله ثبت شده است11 نيانگينسبت به م ها يرشد بارندگ

 يايو در فارس جيخل«و  يدرصد 44با رشد  »ومق قره« ،يدرصد 65با رشد  »يفالت مركز« ،يدرصد 185

ساله پشت سر 11 نيانگيرا نسبت به م يجار يروز نخست سال آب 60 ،يدرصد 3با رشد » عمان

نسبت به  ياصل يها ، در حوضه98-99 يروز نخست سال آب 60در  ها يبارندگ زانياما م. اند گذاشته

با رشد » شرق يمرز« زيآمارها پنج حوضه آبر ساسراب. همراه بوده است يراتييساله هم با تغ51 نيانگيم

 يايو در فارس جيخل« ،يدرصد 56با رشد » قوم قره« ،يدرصد 114با رشد  »يفالت مركز« ،يدرصد 158

 نيشتريب بيترت ساله، به51 نيانگينسبت به م يدرصد 9با رشد » خزر يايدر«و  يدرصد 40با رشد » عمان

نسبت به  ها يكه افت بارندگ ياصل زيتنها حوضه آبر انيم نيدر ا. اند را تجربه كرده يجو يها زشير

 زيتنها حوضه آبر »هياروم اچهيدر« بيترت نيبه ا. است »هياروم اچهيدر«ساله را ثبت كرده  51 نيانگيم

 نيانگيگذشته، هم نسبت به م يهم نسبت به سال آب ،يجار يروز نخست سال آب 60است كه در  ياصل

  .ها را در كارنامه خود به ثبت رسانده است ساله افت بارش51 نيانگيبا م سهيامقساله و هم در 11
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 ييها درجه دوم هم، نام حوضه زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيجداول وضع انيدر م گر،يد يسو از

جه در زيحوضه آبر 30در  ها يبارندگ زانيم شود؛ يم دهياند د را به ثبت رسانده ها يرشد بارندگ ايكه افت 

تعادل در  نياما ا. دارد تيساله حكا51ساله و  11 نيانگيها نسبت به م نسبتا متعادل حوضه تيدو از وضع

براساس . شود ينم دهيگذشته د ينسبت به سال آب 98-99 يروز نخست سال آب 60 يها يبارندگ نيانگيم

 16به سال گذشته در نسبت به مدت زمان مشا يجار يروز نخست سال آب 60 يها يبارندگ ها، يابيارز

، »اترك«، »و هراز دروديسف نيب يها خانهرود«، »بزرگ دروديسف« ،»يتالش، مرداب انزل«، »ارس«حوضه 

 اچهيدر«، »كوچك يها رود و رودخانه حله«، »و زهره يجراح«، »كارون بزرگ«، »كرخه«، »غرب يمرز«

افت » قوم قره«و  »ريدرانج ريكو« ،»رجانيابرقو، س ريكو«، »طشك، بختگان و مهارلو« ،»يگاوخون« ،»هياروم

، »و خنج انيمند، كار«، »سو و گرگان قره«، »سو هراز و قره« زيرحوضه آب 14را تجربه كرده است و در 

، »نمك اچهيدر«، »بلوچستان يها رودخانه« ،»جيبندرعباس، سد« ،»يجنوب يها ليكل، مهران و مس«

، »پترگان، خواف« ،»نيزر گير اهكوه،يس ريكو« ،»يركزم ريكو«، »لوت ريكو« ،»انيهامون، جاموز«

  .ثبت شده است ها يرشد بارندگ »ليمشك ن،هامو«و  »رمنديهامون، ه«

نسبت به  يجار يدرجه دوم، در دوماه نخست سال آب يها در حوضه ها يبارندگ دهد يآمارها نشان م اما

 20 يدر مدت زمان مورد بررس ها يابيا ارزمطابق ب. تر بوده است متعادل يساله كم51ساله و 11 نيانگيم

حوضه  10 انيم نيدر ا واند  ها را تجربه كرده ساله رشد بارش11 نيانگينسبت به م 2درجه  زيحوضه آبر

، »اترك«، »و هراز دروديسف نيب يها رودخانه«، »بزرگ دروديسف« ،»يتالش، مرداب انزل«، »ارس« زيآبر

در . اند ها را ثبت كرده افت بارش »يگاوخون«و  »هياروم اچهيدر«، »كارون بزرگ«، »كرخه«، »غرب يمرز«

حوضه  23ها و  افت بارش يجار يروز نخست سال آب 60نسبت به  زيهفت حوضه آبر زيساله ن51 نيانگيم

تالش، مرداب «، »ارس« زيآبر يها حوضه انيم نيدر ا. اند را از سر گذرانده ها يرشد بارندگ گريد زيآبر

قرار  ييها حوضه ستيدر ل »هياروم اچهيدر«و » كارون بزرگ«، »كرخه«، »غرب يمرز«، »تركا« ،»يانزل
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ها را به ثبت  ساله افت بارش51 نيانگيساله و م11 نيانگيقبل، م يسال آب نيانگياند كه هم نسبت به م گرفته

  .اند رسانده

  

  ياستان يها يبارندگ

كه ركورددار  دهد ينشان م يجار يسال آب ييابتدا روز 60استان كشور در  31ها در  آمار بارش يبررس

 نيمدت از ا نيكشور هم در ا يها استان يبرخ. بوده است متر يليم 284/ 7با ثبت  »النياستان گ«ها،  بارش

 متر يليم 247/ 3با ثبت  »ازندراناستان م« الن،يپس از گ. اند كمتر از آن، بارش داشته يو برخ شتريب زانيم

شمار  استان پربارش كشور به نيسوم متر يليم100/ 6با » استان تهران«ربارش كشور و استان پ نيدوم

 ،يجار يسال آب ييروز ابتدا 60بارش در  متر يليم 14/ 9با ثبت تنها  »زدياستان « انيم نيدر ا. رود يم

 بيترت ت بهبا ثب »يخراسان جنوب«و » كرمان« يها آن استان زپس ا. استان كشور بوده است نيتر بارش كم

بارش  استان كم نيو سوم نيدوم ،يجار يسال آب ييبارش در دوماه ابتدا متر يليم 20/ 72و  متر يليم 14/ 6

استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت  18 دهد، ينشان م ها يابيارز نيهمچن. اند لقب گرفته

 گر،يد ياز سو. اند را به ثبت رسانده يجو يها زشياستان هم رشد ر 13اند و  تجربه كرده را ها يبارندگ

بلندمدت افت  نيانگينسبت به م ،ياستان كشور در مدت زمان مورد بررس 10 دهد ينشان م ها يبررس

  .اند را داشته ها يبارندگ شيها افزا استان رياند و سا ها را در كارنامه خود ثبت كرده بارش

  

  سدها چه خبر؟ از

تر از سال گذشته هستند و حدود  مترمكعب پرآب ارديليم5كشور  يضر سدهابا آمارها، در حال حا مطابق

 نكهيگو با شبكه خبر با اشاره به ا و در گفت يخامس زاده يقاسم تق. دارند رهيمترمكعب آب ذخ ارديليم25

 يسال آب يها شخوشبختانه بار: بودند، گفت يتنش آب ريشهر درگ 340حدود  96-97 يدر سال آب
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را  يتنش آب يدارا يتعداد شهرها) 98آبان  انيتا پا 97مهر  ياز ابتدا( ديجد يسال آب ياگذشته و ابتد

بر . داشته است شيدرصد افزا 29نسبت به بلندمدت  ها يبارندگ زانيم كه يطور كاهش داده است، به

  يو خروج دهيمتر مكعب رس ونيليم 68و  ارديليم 3كشور به  يسدها يورود ها يبارندگ نياساس هم

 نيا: در امور آب و آبفا اضافه كرد روين ريمعاون وز. صورت گرفته است زانيم نيدو برابر ا زيسدها ن

 ستيز طيها، مح تاالب يآب برا تيشده سدها و هدا يزير برنامه هيمنظور تخل به يرهاساز زانيم

اساس از دو،  نيبر هم. صورت گرفته است رزانكشاو زهييكشت پا يها برا استان يها و در برخ رودخانه

متر  ونيليم 120حدود  زهييكشت پا يشده و قرار است برا يرهاساز رود ندهيسه روز گذشته آب از زا

  .رديكشاورزان اصفهان قرار گ اريمكعب آب در اخت
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خبرگزاري تسنيم مورخ  -  جدول+ پارسال  يدشد يها امسال به بارش يها شدن بارش يكنزد
02/09/1398  

  

مدت مشابه پارسال بود، با رشد  يها از بارش يمين يباتقر يشروز پ 5كشور كه تا  يجار يسال آب هاي بارش

  .است يدهگذشته رس يآبسال  يدشد يها بارش يكيماه، به نزد آبان يانيقابل توجه در چند روز پا

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

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

  .است متر ييلم 41.2بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 60(ماه  آبان

و  يشدرصد افزا 43) متر يليم 28.7(مشابه درازمدت  يها دوره يانگيننسبت به م يمقدار بارندگ اين

  .دهد يرا نشان م يدرصد 16 يكاهش) متر يليم 49.3(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30ت كشور از اول مهر تا ساع يكدرجه  يزآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ يتوضع ير،ز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يآبان سال آب ام يروز س

  
  , يرانمنابع آب ا يريتمد شركت
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  02/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - تر از سال گذشته مترمكعب پرآب يلياردم 5كشور  يسدها

  

تر از سال گذشته  متر مكعب پرآب يلياردم 5كشور  ياز آن است كه در حال حاضر سدها يحاك آمارها

  .دارند يرهمتر مكعب آب ذخ يلياردم 25بوده و حدود 

 ينسبت به سال گذشته باعث شده تعداد شهرها ها يبارندگ يزانم يدرصد 29 يشافزا يسنا،گزارش ا به

 ها ياساس بارندگ ينبر ا. يابدشهر بود كاهش  340حدود  96-97 يكه در سال آب يتنش آب يدارا

 يزانم ينا ردو براب يزسدها ن  يو خروج يدهمتر مكعب رس يليونم 68و  يلياردم 3كشور به  يسدها يورود

  .صورت گرفته است

 يستز يطها، مح بتاال يآب برا يتشده سدها و هدا يزير برنامه يهمنظور تخل به يرهاساز يزانم اين

اساس از دو سه  ينبر هم. كشاورزان صورت گرفته است ييزهكشت پا يها برا استان يها و در برخ رودخانه

متر مكعب  يليونم 120حدود  ييزهكشت پا يشده و قرار است برا يرهاساز رود يندهروز گذشته آب از زا

  .يردكشاورزان اصفهان قرار گ يارآب در اخت

 يلياردم 3.9ماه،  آبان 21تا  يسال آب يمخازن كل كشور از ابتدا يرش، كل ورودگزا يناساس ا بر

مخازن  يكل خروج. مترمكعب بود يلياردم 2.28در مدت مشابه سال گذشته،  يزانم ينمترمكعب بوده و ا

مدت در  يزانم ينا هك يمترمكعب بوده، در حال يلياردم 6.32ماه  آبان 21تا  يآب يسال جار ياز ابتدا يزن

  .مترمكعب بود يلياردم 2.99برابر با  يمشابه سال گذشته عدد

 يلياردم 19.30و در مدت مشابه سال گذشته  25.57 يماه در سال جار آبان 21آب موجود مخازن تا  حجم

مترمكعب  يلياردم 50.6ماه  آبان 21تا  يجار يسال آب يكل مخازن سدها از ابتدا يتظرف. مترمكعب است

  .درصد است 51سدها  يو درصد پرشدگ

از حدود دو هفته  يجار يبار در سال آب يننخست يبرا يدر استان خراسان رضو يبه سد دوست ورودي
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 يورود ياناتمترمكعب آب وارد مخزن شده است و جر يلياردماه هفت م آبان 21آغاز شده و تا  يشپ

پنج  ودحد يردود دو هفته اخدر استان هرمزگان ح يانو م يلبه سد شم يورود. همچنان استمرار دارد

است و طبق  يدهمترمكعب رس يلياردم 12به  يجار يمترمكعب بوده و سرجمع آوردسد در سال آب يلياردم

  .قطع شده است يورود ياناتاخبار جر ينآخر

 هاي يخدر تار يجارو شهر ب ييرجا يدالبرز، شه يسدها يرنظ يالناستان مازندران و گ يسدها برخي

 يلياردمترمكعب، دو م يلياردحدود شش م يببوده و به ترت يالبماه متاثر از س آبان ميستنوزدهم و ب

  .اند داشته يمترمكعب ورود يلياردمترمكعب و سه م

نسبت  يمقدار بارندگ ينبود كه ا متر يليم 24.9ماه معادل  آبان 24از اول مهرماه تا  يجو هاي يزشر ارتفاع

گذشته  يو نسبت به دوره مشابه سال آب يش، دو درصد افزا)24.4( مشابه درازمدت يها دوره يانگينبه م

ارائه شده است كه حجم آب موجود در  يآمار درحال ينا. دهد يدرصد كاهش نشان م 42) متر يليم 43(

 19.28گذشته  يدر سال آب يلياردمترمكعب،م 27.28مهرماه،  16تا  يجار يمخازن در سال آب

  .درصد بوده است 41آن  اتييرو درصد تغ يلياردمترمكعبم
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هزار هكتار  58؛ است نيخاكستر در دشت قزو ريخاك همانند آتش ز شيو فرسا ييابانزايب ،يخشكسال
  03/09/1398نشريه سبزينه مورخ  - شدن يابانيدر معرض ب نيدشت قزو ياز اراض

  

به  زياز هرچ شيب ايبرخوردار است و در دن ييباال تيكشور از اهم ييغذا تيامن نيتأم يخاك برا حفظ

كه  دهد يمطالعات نشان م رايز شود؛ يهمچون خاك، آب و هوا پرداخته م هيموضوع حفاظت از منابع پا

 كي ليكتش يبرا كه يطور آن است؛ به دياز تجد تر عيخاك سر بيو تخر يآلودگ ش،يسرعت فرسا

 يجيتدر ينابود نديفرآ شيدر واقع فرسا. است ازيسال زمان ن 500از  شيطور متوسط ب خاك به متر يسانت

حركت آن  ايانتقال ( نيدارد و خاك سطح زم يمداوم را در پ رفتن نيو ازب ياست كه فرسودگ ماده  كي

دهنده به  عامل انتقال كي كمكباد از بستر خود جدا شده و به  ايتوسط آب ) گريبه نقطه د يا از نقطه

  .شود يمنتقل م گريد يمكان

 كيشهرستان آب يجنوب ياراض شدن يابانيب ن،يگفته مسئوالن و كارشناسان حوزه آب و خاك قزو به

گرچه . منجر شده زگردير ديخاك و تول شيبه فرسا هيناح نيدر ا ديشد يست و بادهادرحال گسترش ا

 نيدر استان قزو يسال خشك يها بر زخم يشاهد مرهم يروزها به بركت باران و نزوالت آسمان نيا

 يبادها آن قدر جد لهيخاك به وس شيو فرسا ييزا ابانيب ،يسال خشك ،ياما مسأله كمبود منابع آب م،يهست

  .شود يمحسوب م نيخاكستر در دشت قزو ريست كه همانند آتش زا

 گرفت، يقرار م شيمورد فرسا يآب اناتيبه واسطه جر نيدشت قزو زيحاصلخ يها خاك روزيتا د اگر

را  نيقزو يها خاك شيآتش فرسا شوند، يكه از خارج استان وارد م نيدشت قزو يجنوب ياكنون بادها

  .كنند يم ينواز بيدشت غر نيا دهين خشكبر ت انهيتندتر و همانند تاز

و  ياهيخاك، پوشش گ يزيكاهش حاصلخ ،يمياقل راتييدر برابر تغ يعيمنابع طب يقدرت بازساز كاهش

آب، بروز  يسطح اناتياز حركت جر يو خسارات ناش ليمهاجرت، بروز س شيافزا ،ييمواد غذا ديتول
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 نيو از ب يباد شيز عمده اثرات و عوارض فرساگسترش فقر ا جهيو در نت زگردهايشن و ر يها طوفان

  .رفتن خاك است

خاك قرار گرفته  ديشد شيدر معرض فرسا كيجنوب شهرستان آب يهزار هكتار از اراض 14كه  يدرحال

و  ياست، كارشناسان و مسئوالن حوزه آب و خاك معتقدند كه تنها راه نجات آن، مدارا كردن با اراض

  .است يالترس يروزها دنيبه رس ديام

البرز و تهران را  ريهمجوار آن نظ يها بلكه استان ن،يامروز نه تنها استان قزو كيمنطقه آب يزگردهاير

  .مسئوالن استان شده است يكه باعث نگران كند يم ديتهد

   

  كيهزار هكتار در شهرستان آب 14به وسعت  ينمكزار

كه سبب شد تا  يياز رخدادها يكي: گفت رنايبه ا نيقزو يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يفن معاون

 دهياستان با پد نيبود كه سطح ا ياقدام شود، زمان نيدر استان قزو يباد شيفرسا يواكاو يبرا

  .رو شد پراكنده روبه يزگردهاير

هستند،  يباد شيو فرسا شدن يابانينماد ب زگردهايكه معموالً ر ييجا از آن: افزود زاده ييرضا محرم

 د،يباد شد يژگيو يجلب شد كه دارا نياز دشت قزو يبه سمت مناطق يتوجه مسئوالن استان نيبنابرا

  .است يسال و خشك ياهيفقدان پوشش گ

هزار  36(زهرا  نييكه غالباً در بو نيدشت قزو يهزار هكتار از اراض 58درحال حاضر : كرد حيتشر يو

در  ديشد يو بادها يآب كم ،ياهيپوشش گ قرار دارند، به علت فقر) هزار هكتار 22( كيو آب) هكتار

  .قرار دارند ديشد شيو فرسا شدن يابانيمعرض ب

زهرا در چهار سال  نييشهرستان بو يابانيب يهزار هكتار از اراض 12حدود  كه نيا انيبا ب زاده ييرضا

موقع  هبا اقدام ب نيمسئوالن استان قزو: را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت يبحران تيگذشته وضع
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 شيو حفظ خاك، از روند افزا يدرختكار ،يكيولوژيب يها تاكنون با انجام طرح 97توانستند از سال 

  .كنند يشهرستان خوددار نيدر ا شدن يابانيب

دشت  يانتها( كيجنوب شهرستان آب يابانيب يهزار هكتار از اراض 14مسئول، درحال حاضر  نيگفته ا به

 ياراض نيتر از پنج درصد از مساحت ا كم( ياهيخاك و فقدان پوشش گ ديشد يبه علت شور) آباد اهللا

 يها كانوناز  يكيقرار گرفته و به عنوان  يباد ديشد شيدر معرض فرسا) است ياهيپوشش گ يدارا

  .شود يدر استان محسوب م زگردير ياصل

 حيانجام داد، توض يقداما توان يمناطق نم نيدر ا ديشد يدر مقابل وزش بادها كه نيا انيبا ب زاده ييرضا

 هيرو يب ياز چرا يريجلوگ ،ياهيپوشش گ ياياح رينظ يگريد يها است كه با روش نيتنها راهكار ا: داد

 شدن يابانيب شيافزا وندر ن،يزم يكاهش شور نيو همچن يكيولوژيو ب يخاك يها طرح يبرخ يدام، اجرا

  .ميرا كاهش ده

با  يسال جار يخوشبختانه از ابتدا: گفت نيهمچن نيقزو يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يفن معاون

كاهش  يبارندگ زانيمناطق كند شده است، اما اگر م نيخاك در ا شيروند رشد فرسا باًيبارش باران تقر

نرسد، جنوب شهرستان  يناسبخاك به حد نسبتاً م يها هيرطوبت ال زانيم ندهيتا سال آ يبه هر علت اي ابدي

 رينظ نيهمجوار قزو يها استان بانيقرار خواهد گرفت و تبعات آن گر يجد ديتهد در معرض كيآب

  .رديگ يالبرز، تهران و قم را م

نقطه  نياست كه اوالً ا نيا كيشهرستان آب يابانيما در مناطق ب يمشكل اصل: خاطرنشان كرد زاده ييرضا

ما  نيآب و زم يباال يمناطق شور نيادر  اًيو ثان شود يمحسوب م نيسطح استان قزو نيتر به عنوان پست

  .ستيجوابگو ن مناطق عمالً نيدر ا يكار رو ساخته است و نهال منطقه نمكزار روبه كيرا با 

 يها از سفره هيرو يب يبردار از بهره يريتوسط شتر و دام، جلوگ هيرو يب يكاهش چرا: شد ادآوري يو

و روانه كردن  ياهيپوشش گ يها انجام طرح ،يان محلبردار الزم به بهره يها ارائه آموزش ،ينيرزميآب ز
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  .محافظت كند يدبا ديشد شيما در برابر فرسا تواند يآباد، م استان به دشت اهللا يها رودخانه

   

  نيدر دشت قزو تيبرابر ظرف 4دام تا  يچرا

اتفاق  نيواز استان قز يدر مناطق يباد شيفرسا: هم گفت نيدر قزو ينهاد آسمان آب سازمان مردم سيرئ

در حال حاضر آثار . جا كند را جابه ياهيفاقد پوشش گ يها بوزد و بتواند خاك ديشد يكه بادها افتد يم

مشاهده  يطارم سفل طقهو در من ليپشت سد منج يدر اراض توان يم يرا به راحت يباد شيفرسا يايو بقا

  .كرد

 ياراض شدن يابانيو ب يسال شاهد خشككنترل نشود،  يبه خوب يباد شياگر فرسا: داوران افزود محمود

گسترش  نيو همچن زگردهاير شيروند به افزا نيشد كه ادامه ا ميخواه نيدر دشت قزو يتر شيب

  .شود يزار در استان منجر م شوره

چرا كردند، اظهار  تيچهار برابر ظرف نياستان قزو يها گذشته تاكنون دام يها از دهه كه نيا انيبا ب يو

 يها شده و خاك ياهيرفتن پوشش گ نيباعث از ب يعيدر مراتع و منابع طب هيرو يب يچرا: داشت

  .كرده است انياستان را عر نيا زيحاصلخ

 يسطح يها را مربوط به كاهش آب نيدشت قزو يدر اراض يباد شياز فرسا يبخش قابل توجه داوران

 يشدن بادها ا همراهب نيدر دشت قزو يسطح يها كاهش رطوبت خاك و فقدان آب: دانست و گفت

  .ميرفتن خاك باش نيو از ب يباد شيزهرا سبب شده تا شاهد فرسا نيياز بو يجنوب شرق

غلبه دارد، اما  يباد شيبر فرسا نيدر قزو يآب شيگرچه فرسا ،يشهر يزير مدرس برنامه نيگفته ا به

 ديدر معرض شد كيستان آبآباد در شهر و البرز نشان داده كه دشت اهللا نيدر استان قزو زگردهايوجود ر

  .قرار گرفته است يباد شيكانون فرسا

 شيمقابله با فرسا يموانع الزم برا: اشاره كرد و گفت يباد شيمقابله با فرسا يبه موانع الزم برا داوران
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سبب  يعيو وجود درختان طب انييروستا يباشد؛ به عنوان مثال زندگ يمصنوع اي يعيطب تواند يم يباد

و احداث بنا  يرختكاربا د يدر روش مصنوع نيهمچن. رديباد قرار نگ دياك در معرض شدتا خ شود يم

  .شود يم يريخاك جلوگ شياز شدت فرسا يتا حدود

دشت  يدر اراض يباد شيبه سرعت از فرسا توان يگرچه نم: خاطرنشان كرد يطيمح ستيفعال ز نيا

اثرات و  توان يم يباغستان سنت يايفاظ و احاقدامات مانند ح يكرد، اما با انجام برخ يريجلوگ نيقزو

  .رديقرار گ ندر دستور كار مسئوال ديمهم با نيرا در استان كاهش داد كه ا زگردهاياز ر يتبعات ناش

از ورود آن  يريو جلوگ زگردهاير ينسب هيكردن هوا، تصف مطبوع ن،يحفظ رطوبت زم: شد ادآوري داوران

در كنار طرح مقابله با  دياست كه با نيقزو يباغستان سنت يكيژخدمات اكولو نيتر به استان از مهم

  .رديمورد توجه قرار گ يباد شيفرسا

   

  در دستور كار قرار دارد كيآباد آب زار دشت اهللا كاهش شوره طرح

 يسال جار يابتدا يها يخوشبختانه با بارندگ: گفت زين نياستاندار قزو يامور عمران يهماهنگ معاون

با  زياستان ن نيا يعيبرخوردار شد و منابع طب يمناسب ياهياهللا آباد از پوشش گ تاالب ياز اراض يبخش

 نيدر ا يباد شيااز شدت فرس يبرنامه درختكار يتوانست با اجرا يكمك اعتبارات صندوق توسعه مل

  .كند يريمناطق جلوگ

حفظ آب  ك،ينوب شهرستان آبج يدر مناطق و اراض يباد شيتنها راه مقابله با فرسا: زاد افزود فرخ يعل

  .رديمسئوالن در دستور كار قرار گ ياز سو ياقدامات دياهللا آباد است كه با در تاالب

و جهاد  يا شركت آب منطقه يبا همكار كيآباد آب زار دشت اهللا اكنون طرح شوره هم: گفت نيهمچن يو

با كاهش نمك در خاك  ميبتوان ميدوارياست و ام يزير در حال مطالعه و برنامه نياستان قزو يكشاورز

  .مياقدام كن ياهيپوشش گ تر شيهرچه ب شيمناطق به افزا نيا
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 تياهللا آباد به كار بسته شده، هدا حفظ آب در تاالب يكه برا ياز اقدامات يكي: كرد حيتصر زاد فرخ

  .قرار دارد تيولواهللا آباد است كه در ا زهرا و سپس تاالب نييبه مناطق بو انياليخررود و  يها رودخانه

مكرر به  يها يسال در گذشته و خشك يباد شيآباد به علت فرسا دشت اهللا: مسئول خاطرنشان كرد نيا

آن قرار  ياثرات منف ريتهران و البرز تحت تأث رينظ نيهمجوار قزو يها شده و استان ليتبد زگرديكانون ر

  .دارند

كاهش  يدر راستا تواند يم يگذار هيسرماو  ياقتصاد يها از طرح يسر كي: شد ادآوري زاد فرخ

 نيدر دشت قزو يو انرژ يا گلخانه يها اجرا شود؛ به عنوان مثال توسعه شهرك يباد يها شيفرسا

  .كند ينيآفر نقش يباد شيمحكم در مقابل فرسا يبه عنوان سد تواند يم

   

  نگاه مين

 دهيو اثرگذار با پد ميان مقابله مستقكه امك ييجا از آن ن،يگفته كارشناسان و مسئوالن استان قزو به

استفاده از  ده،يپد نيكاهش عوارض ا يدر استان وجود ندارد، تنها راهكار موجود برا يباد شيفرسا

باال بودن درصد  علتدر حال حاضر به . آباد است اهللا  تاالب ياياح نيو همچن يو مصنوع يعيموانع طب

 يباد شيبه مقابله با فرسا گريد يها با روش دياست و با دهيفا يب يكار نهال ك،يدشت آب ينمك در اراض

  .مناطق اقدام كرد نيدر ا يو خاك
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  03/09/1398خبرگزاري اقتصاد نيوز مورخ  را دارند؟ يالبمقابله با س يكشور آمادگ يسدها

  

نسبت به سال  يدرصد 100 يشبا افزا يردو ماه اخ يكشور ط يآب از سدها يخروج يزانم: يوزن اقتصاد

كشور به كنترل و  ياز مخزن سدها يمناسب يتمترمكعب گذشته و ظرف يلياردگذشته از مرز هفت م

 دس 193 يان، از مآمار  ينطبق آخر كه يبه طور. است يافتهاختصاص  ياحتمال هاي يالبس ينتسك

 90از  يشبزرگ كشور ب يدرصد سدها يكدرصد پراند و تنها  40سد مهم كمتر از  67بزرگ، حدود 

  .درصد آب دارند

كشور حدود هفت  ياز سدها يخروج يزانم يردو ماه اخ يط يسنا،به نقل از ا يوزگزارش اقتصاد ن به

 يافته يشدرصد افزا 109از  يشبه سال گذشته ببا مدت مشا يسهرقم در مقا ينمترمكعب بوده كه ا يلياردم

درصد آب دارند،  90از  يشدرصد سدها ب يكسد بزرگ كشور تنها  193 ياندر حال حاضر از م. است

در سال  ياحتمال هاي يالبس ينكشور به منظور كنترل و تسك ياز مخزن سدها يمناسب يترو ظرف يناز ا

كشور همچنان روند  يمهرماه تاكنون سدها ياساس از ابتدا ينبر ا. كرده است يدااختصاص پ 98-99 يآب

آماده  ياحتمال هاي يالبس ينتسك ياند تا برا آب موجود در مخازن خود را در دستور كار قرار داده يهتخل

  .باشند

. است تر يشمترمكعب نسبت به مدت مشابه سال قبل ب يليونم 210 يزپنجگانه تهران ن يمخازن سدها حجم

 يشسال گذشته صد درصد افزا 50با سال گذشته برابر بوده اما نسبت به  يباتقر ييزدر پا يدگبارن يزانم

  .داشته است

 42از  يشآذرماه به ب يكمتا ) 98مهرماه  يابتدا( يجار يسال آب يكشور از ابتدا هاي يبارندگ يزانم 

 يافته يشدرصد افزا 23دود ساله ح 51 يانگينم يبا بارندگ يسهرقم در مقا يناست كه ا يدهرس متر يليم

 يزدهمرتبه س يبازه زمان يندر هم يرقرن اخ يمن يها بارش يانتوانسته است در م يبارندگ يزانم ينا. است
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  .به خود اختصاص دهد يزرا ن

قرار  يمناسب يطدر شرا يزبه سدها ن يموجب شده است تا آب ورود يدجد يمناسب سال آب هاي بارندگي

 680و  يليارداز سه م يشماه به ب آبان يانكشور تا پا يبه مخازن سدها يآب ورود نروا كه يطور به يرد،گ

كرده  يداپ افزايشمدت مشابه سال گذشته سه درصد  يبا ورود يسهكه در مقا يدهمترمكعب رس يليونم

  .است

 يزكشور ن يگذشته باعث شده است تا آب موجود در مخزن سدها يمناسب سال آب ياربس هاي بارندگي

 يلياردم 25.4كشور به حدود  يمخزن سدها يدر حال حاضر موجود. يردقرار گ يتر مناسب يتر وضعد

. استرا ثبت كرده  يدرصد 26با مدت مشابه سال گذشته رشد  يسهرقم در مقا ينكه ا يدهمترمكعب رس

بازه  ينرقم سال گذشته در هم ينا كه يكشور پر بوده، درحال يدرصد از حجم مخزن سدها 50اكنون  هم

  .درصد بوده است 41حدود  يزمان
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  04/09/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ندارند يآب تهران اوضاع خوب يها چاه

  

 نيا: در استان تهران گفت رياخ يها يبه بارندگشركت آب و فاضالب تهران با اشاره  رعامليمد:  سنايا

 50 نكهيا انيبا ب ياريمحمدرضا بخت. خارج نكرده است يتهران را از بحران آب عنوان چيبه ه ها يبارندگ

آب تهران در  ينيرزميز عمناب: اظهار كرد شود، يم نيتام ينيرزميدرصد آب شرب تهران از منابع آب ز

 شوند، يسال است كه پمپاژ م 50حدود  نكهيقرار دارند و با توجه به ا يرانممنوعه و ممنوعه بح يها دشت

ندارند،  يتهران اوضاع خوب يها چاه نكهيبر ا دياو با تاك. عمر خود قرار دارند يانيپا يهمه آنها در روزها

منابع  يرو يالبته بارندگ. ابدي يخوب بهبود نم يسال بارندگ دو اي كينامطلوب با  تيوضع نيا: ابراز كرد

دارند  يخوب تيوضع شود يم نيتام ياز آب كه از منابع سطح يو سدها قطعا اثر دارد و بخش يآب سطح

 رعامليمد. ندارند يكماكان اوضاع خوب شود، يم نيتام ينيرزميكه از منابع آب ز گريدرصد د 50اما 

به  ها يبارندگ نيا: گفت در استان تهران، رياخ يها يبا اشاره به بارندگ هرانشركت آب و فاضالب ت

و  ميا است كه از بحران خارج شده نيخارج نكرده است اما فرض بر ا يتهران را از بحران آب عنوان چيه

موقع مصرف آب  نيكه هر سال ا يطور موضوع باعث شده است مصرف آب در تهران باال برود؛ به نيا

 ونيلياز سه م شيمصرف امسال همواره ب انزيكه م يمترمكعب بود، درحال ونيليسه م ريتهران ز هردر ش

  .مترمكعب است
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 ارديليهزار م 23/ نيسرزم شيفقدان طرح آما هيدر سا يمشكل كم آب تداوم؛ مطرح كرد روينوزير
  04/09/1398خبرگزاري ميزان مورخ  -  شد يو جار يمرز يها تومان صرف مهار آب

  

باعث  يمناسب در كشور و كمبود نزوالت آسمان شيفقدان طرح آما: گفت انياردكان -زانيم يخبرگزار

  .مواجه شوند يآب از مناطق همچنان با مشكل كم يشده تا برخ

، رضا )پاون( رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيبه نقل از پا زانيم يگزارش گروه اقتصاد خبرگزار به

: اظهار كرد رويهالل احمر و وزارت ن تيارشد جمع رانيدر جلسه مشترك مد روين ريوز انياردكان

 نياز ا روي، وزارت نرا كسب كند يخوب اتياحمر در طرح نذر آب توانسته است تجرب هالل تيجمع

در مناطق  ياز خشكسال يبه كاهش مشكالت ناش توان يو با انجام كار مشترك م كند ياستقبال م اتيتجرب

  .محروم كمك كرد

برقرار بوده  روياحمر و وزارت ن هالل تيجمع انيم يا افتهيمستمر و سازمان  يتاكنون همكار: افزود يو

روند  نيشود تا ا فيتعر يدار يو معن يچارچوب واقع ديبا ها يهمكار نيهدفمند كردن ا ياست، اما برا

  .تر بلكه ماندگار شود رو به رشد نه تنها پررنگ

با : كارگروه مشترك، گفت لياحمر در خصوص تشك هالل تيجمع سيبه رئ شنهاديبا ارائه پ روين ريوز

 يبرخ افتيبا در رويوزارت ن. تر است باز يهمكار ينامه دست دو ارگان برا تفاهم نيانعقاد و امضا ا

در نظر گرفته  ها فهكه در تعر يالتياز جمله تسه تيمنابع جمع نياز مشكل تام يبخش تواند يم ها، سيسرو

در حوزه خود به ما كمك  زيرا برطرف كند و هالل احمر ن يديخورش ياستفاده از انرژ ايو  شود يم

  .كند يم

استقبال  يبه مناطق دچار كم آب يآبرسان يها طرح ياز اجرا رويوزارت ن نكهيبر ا ديبا تاك انياردكان

تومان، صرف مهار  ارديليهزار م 23از  شيمطلوب ب تيبه وضع دنيرس يبرا 93از سال : گفت كند، يم
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 يآسمان تمناسب در كشور و كمبود نزوال شيشده است، اما فقدان طرح آما يو جار يمرز يها آب

  .مواجه شوند يان با مشكل كم آباز مناطق همچن يباعث شده تا برخ

پروژه را در قالب  م،يدامنه آن را وسعت ده م،يرينذر آب در نظر بگ يبرا يكل يمفهوم ديما با: افزود يو

مناطق را به مناطق خشكسال  يبرخ يتا زكات پر آب ميريبهره بگ يمردم يها و از كمك مياوريبرنامه ب

  .ميبرسان

پشت  يها اچهيدر هيدر حاش ياماكن گردشگر سيتاس يجمهور برا سيبا اشاره به دستور رئ روين ريوز

را به سمت  ها هيسرما م،يداشت گذاران هيمختلف و سرما يها كه با ارگان ييها رابطه لهيبه وس: سدها، افزود

مناطق محروم و  يايطرح به اح نيو استقرار در ا وستنيبا پ تواند ياحمر م و هالل ميسوق داد يگردشگر

  .به گردشگران كمك كند يخدمات امدادارائه 

ها در  است و ما از همه طرح يجمهور رفع مشكل خشكسال سيرئ داتياز تاك يكي: ادامه داد انياردكان

مشكالت را  يحوزه تاكنون انجام شده است كه تاحدود نيدر ا زين ييها طرح. ميكن يحوزه استقبال م نيا

  .برطرف كرده است

بر  ياحمر و مرور هالل تيخدمات و اصول جمع يجلسه ضمن معرف نيدر ا زياحمر ن هالل تيجمع سيرئ

  .استقبال كرد روين ريوز شنهاداتيدو مجموعه از نظرات و پ انيمشكالت موجود و مشترك م

احمر درباره  هالل تيو جمع رويارشد دو مجموعه وزارت ن رانياست، در جلسه مشترك مد يگفتن

 يها پشت سد يدر نواح دگانيد بيبه آس يسطح خدمات امداد شيافزادو مجموعه و  نيماب يتعامالت ف

 ليس ارهشد يها توسعه سامانه نيمترقبه و همچن ريپس از حوادث غ هياول يها رساختيز نيتام ايبزرگ، 

  .بحث و گفتگو شد زين
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 ليدلبه  ليمترمكعب از منابع آب استان اردب ونيليم 120ي؛ به سمت خشك لياستان اردب مياقل حركت
  05/09/1398نشريه سبزينه مورخ  - استفاده نادرست هدر رفته است

  

ها در حوزه  نگرش رييتغ ازمندين رسد يبه نظر م ،ينياز مرگ سرزم يريجلوگ و ييزا ابانيمهار ب يبرا

. ميهست عتينسبت به طب يا توسعه يكردهايرو رييتغ يطور كل و به ياسيس ،ياقتصاد يها يگذار استيس

 قا،يانه و شمال آفريخاورم ياز كشورها ياريو بس رانيدر ا ابانيب دهد ينشان م ينيسرزم بيشواهد تخر

  .آمازون رو به گسترش است يها در جنگل يو حت يو جنوب يشمال يكايآمر ،يمركز يايآس

از  يكيپرآبش مشهور بود،  يها ، باران، رودها و چشمه برف نيسنگ يها كه به بارش ياما استان حاال

 ريذخا ديو كاهش شد يسال خشك  دهيگرفتار پد شيدهه پ كيبارش در كشور است و از  مناطق كم

اند  شده واجهبا بحران آب م شيسال پ نياز چند لياستان اردب ريو عشا انييروستا. شده ينيرزميز يها آب

وجود دارد  يمشكالت زين يدنيآب آشام نيتأم نهيدر زم يحت يريو عشا ييمناطق روستا يو اكنون در برخ

كه كشاورزان هاست  و سال اند دهيها خشك ها و رودخانه چشمه شود، يم نيو آب مردم با تانكرها تأم

  .درو ندارند يبرا يمحصول كاران ميد ژهيو به

گذشته در استان بر پوشش  يها ها در طول سال كاهش بارش كار، ميكشاورزان د انيبر ضرر و و ز عالوه

  .از استان قابل مشاهده است ييها خاك در بخش شيبوده و روند فرسا رگذاريتأث زيمنطقه و مراتع ن ياهيگ

اكنون جزو شش استان  هم لياستان اردب ،يو هواشناس رويوزارت ن ياعالم يآمارهاو   اساس شاخص بر

 جهيو در نت يزييپا يها شاهد كاهش بارش زيگذشته امسال ن يها مثل سال لياستان اردب. بارش كشور است كم

ان در است يها بارش نيانگيم. در استان بوده است رگذاريتأث يها و حجم اندك آب در سدها كاهش رواناب

  .است افتهيدرصد كاهش  10بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  متر يليم 94امسال  يفصل زراع

ها هم كاهش  استان و رودخانه يسدها تيحجم ظرف ل،ياردب يا اساس اعالم كارشناسان آب منطقه بر
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 ونيليم 21از  آب شرب مركز استان نيمنبع تأم نيتر به عنوان مهم يامچيسد  يداشته و ورود يريچشمگ

 ونيليم 12به  4/11سد از  نيو مصرف آب ا دهيمترمكعب رس ونيليم 19مترمكعب در سال گذشته به 

  .است افتهي شيمترمكعب افزا

به  رياخ يها در سال زياستان در مغان، ن يآب مركز كشاورز كننده نيآب رودخانه ارس، تأم يطرف از

  .آورده است ديشهروندان منطقه پد نيدر ب را ييها يو نگران افتهيكاهش  يسال سبب خشك

 ليآب، استان اردب ينيرزميز ريو كاهش ذخا هيرو يمصرف ب ،ييآب و هوا يها گفته كارشناسان، تنش به

  .خشك قرار داده است ميحركت به سمت اقل ريرا در مس

 ت،يوضع نيا يمطلوب برا ريكه در صورت فقدان برنامه مناسب و تداب دهند يكارشناسان هشدار م نيا

 يو زندگ ستيز طيوارد آن شده و مح تواند يم ده،ينرس يكه تاكنون به مرز بحران آب لياستان اردب

  .مواجه شود يساكنان آن با مخاطرات

بوده، به سبب بارش  مرطوب مهيگذشته مرطوب و ن انيكه در سال لياردب يفصل ميمعتقد هستند اقل ها آن

كمبود باران و برف . بوده و در مرز ورود به آن است خشك مهيه نب مرطوب مهياز ن ليكم در حال تبد

ضمن  داده؛ شيافزا يبه هشت ماه خشك ياستان را از چهار ماه خشك نيدر ا يسال مدت زمان خشك

  .شده است تر شيهم ب يگرم جنوب يوزش بادها شيدما و افزا يو روند صعود ريتبخ شيافزا كه نيا

 يها آب موجب شده كه كشاورزان استان در سال ينيرزميز ريكاهش ذخا يمنف ريروند در كنار تأث نيا

  .شوند يقابل توجه يها مواجه شده و متحمل خسارت يسال با مشكل خشك رياخ

و  يمتوال يها يسال با وجود بروز خشك: گفت رنايبه ا باره نيدر ا ،يكارشناس كشاورز نده،يپا طاهر

از شهروندان و مسئوالن استان احساس  ياريبس يبود آب براها، هنوز عمق خطر كم كاهش ساالنه بارش

و  يكشاورز ،يدنيمختلف آشام يها آب در بخش نهيمصرف به نهياست كه در زم ينشده و ضرور

  . شود يساز صنعت فرهنگ
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كمبود منابع  ،يشهروندان، هدررفت آب در بخش كشاورز يآب از سو هيرو يمصرف ب: افزود يو

و  رمجازيغ يها نشدن چاه يكشاورزان، سامانده هيرو ياز كمبود بارش، استفاده ب يناش ينيرزميز يها آب

و  يآب يها تنش ديهستند كه موجب بروز و تشد يكشت از جمله عوامل يالگو رييبرنامه تغ افتنيتحقق ن

  .شود يم ليدر استان اردب يسال خشك

استفاده  لياستان به دل نيآب ا مترمكعب منابع ونيليم 120 رياخ يها  يسال در اثر خشك: گفت يو

  .است افتهيدرصد كاهش  43ها هم  نادرست هدر رفته و رواناب

 يچا ي، قور59، سبالن 25 يامچي يبه سدها يورود يها سال، رواناب كيدر طول : اظهارداشت ندهيپا

  .درصد كاهش داشته است 56 يو سقزچ 82

است كه اگر  يمعن نيرقم به ا نيده و امصرف ش ليدشت اردب ندهيآب پنج سال آ ريذخا: گفت يو

  .رسد يم هياول تيبه وضع يمنابع آب م،ياكنون به مدت پنج سال آب مصرف نكن هم

   

  زده است يجد بياستان آس ياهيبه پوشش گ يسال خشك

 يبرخ ياهيپوشش گ ،يسال خشك ليبه دل: گفت ل،ياستان اردب يعيمنابع طب ركليمد ت،يهدا شهامت

  .شود يخاك م شيامر باعث فرسا نيرفته و ا نيبمناطق استان از 

 يو اجتماع ياثرات اقتصاد يطيمح ستيز ريعالوه بر تأث يسال به نظر كارشناسان تداوم خشك: افزود يو

 يعيرخداد طب نيا تيريدر مد يو اعتبار يهمه امكانات فن جيخاص خود را بر استان گذاشته و اگر با بس

  .خواهد بود استان نيا نينه چندان دور بحران آب در كم يا ندهيآبرداشته نشود، در  ياساس يگام

   

  لياستان  اردب يبرا يجد يو كمبود منابع آب، مشكل خشك مهين مياقل

سبب  ييو آب و هوا يمياقل راتييتغ: هم گفت ل،ياستان اردب ستيز طيحفاظت مح ركليشهند، مد ديسع
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  .كند ديشدت تهد را به ليبخشك و كمبود منابع آب، استان ارد طيشده تا شرا

ها به وجود  انسان يرا برا يناامن يبه شكل گسترده فضا راتييتغ نيا ريدر دو دهه اخ كه نيا انيبا ب يو

به  كه يطور را به همراه داشته، به يا دكنندهيتهد يها اثرات و نشانه يمياقل راتييتغ نيا: كرد انيآورده، ب

و  زگردهاير يريگ و شاهد شكل اند گذاشته يها روبه خشك تاالبو  يآب يها ستگاهيز طيشرا نيدنبال ا

  .ميسطح گرد و غبار در شهرها و روستاها هست شيافزا

اشاره كرد و  يجو راتييتغ نياستان در اعمال ا يخود از اداره كل هواشناس رياخ يريگ به گزارش او

به  ييآب و هوا يوب و نمناكرفته كه از حالت مرط شيپ يا گونه به طيشرا ليدر استان اردب: گفت

  .را به همراه داشته است ييها يدما نگران شيو افزا ريو تبخ ميا دهيرس خشك مهين تيوضع

 م،يرو هست روبه خشك مهين ميدر شمال استان با اقل: كرد انيب لياستان اردب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

شدت به  مرتبط به ينهادها ريو سا يا و شركت آب منطقه شود يتشنه محسوب م يهم دشت ليدشت اردب

  .منابع آب استان هستند تيريدنبال كنترل و مد

 زگردهايكانون ر يريگ هوا و شكل يدما شيافزا ها، يكننده كاهش بارندگ و نگران يبه تبعات منف شهند

 100در  كه يطور مشخص شده، به زگردهاير ديتول يمنشأ داخل ليدر استان اردب: اشاره كرد و گفت

  .در حال انجام است يكارشناس يها يو بررس يمطالعات يها طرح نيدر شهرستان نم نيار زمهكت

   

  يسال خشك ديدر معرض تهد لياردب دشت

در دشت  ينيرزميز يها آب ريذخا ديهم با اشاره به كاهش شد ل،يفرماندار اردب گانه،ي يامام مسعود

  .شود ميآن ترم يمنف النيو ب اءياح لياست تا دشت اردب ازيسال زمان ن 25: گفت لياردب

آب و خاك و  نهيو عوارض آن در زم يسال خشك يجد دياز تهد يريجلوگ يبرا ديبا: كرد انيب يو

 اتياقدام شود، ح ريعالج د ينگاه شود و اگر برا يا صورت منطقه  به ليبه دشت اردب ست،يز طيمح
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  .خواهد رفت يدشت به سمت نابود

 اءيفوراً آن را را اح دينسبت به دشت مغان دارد و با يبدتر يطيدشت شرا نيا ل،يگفته فرماندار اردب به

  .كرد

   

  ليو كاهش منابع آب در استان اردب يسال خشك ديمقابله با تهد يراهكارها

شده  ليسبب كمبود آب در دشت اردب يمعتقد است كه عوامل متعدد ،يكارشناس كشاورز نده،يپا طاهر

 يها از آب هيرو يبرداشت ب ر،ياخ يها ها در سال كاهش محسوس بارش به توان يكه از آن جمله م

  .اشاره كرد يمصارف كشاورز يها برا اضافه از چاه يها و برداشت رمجازيغ يها حفر چاه ،ينيرزميز

با : خواند و گفت يضرور يسال از خسارت خشك يريمصرف آب را در جلوگ تيرياصالح مد يو

  .كرد تيريمصرف آب را مد توان يم يمتول ينهادهاها و  توسط رسانه يساز فرهنگ

 رياخ يها يسال آب و خاك استان با توجه به خشك تيهم در مورد وضع ل،يجو، استاندار اردب بهنام اكبر

منابع آب و  تيوضع يتا ارتقا آورد يرا فراهم م يخوب نهيزم يمشاركت تيريمد يها طرح ياجرا: گفت

  .ميخاك را در استان شاهد باش

كشت  يالگو رييزارعان را به سمت تغ تياولو ،يغيو تبل يرسان مختلف اطالع يها با روش ديبا: افزود يو

 ديتول يور بهره شيكشت مناسب و هم افزا يحوزه، هم الگو نيدر ا يتا با توانمندساز ميسوق ده

  .رديمحصوالت صورت بگ

با  رسد يشود و به نظر م هيمدون ته برنامه ديبا يسال از خشك يريجلوگ يبرا: گفت لياردب استاندار

  .كرد يريجلوگ يسال از خشك ياز صدمات ناش توان يم يزير برنامه

از هدررفت آب و  يريكشت، جلوگ يالگو ريياستان، تغ يانتقال آب از منابع جار: كرد اضافه يو 

 توان يها م نآ ياست كه با اجرا ياساس ياز جمله راهكارها ليدشت اردب رمجازيغ يها چاه يسامانده
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  .در استان را گرفت يسال بحران آب و خشك يجلو

زمان  ازمندياز راهكارها ن يبرخ: زمان است، افزود ازمندين ليرفع بحران آب اردب كه نيا انيبا ب جو بهنام

  .رديصورت گ نهيزم نيالزم در ا يريگيجد پ به ديبر است، اما با زمان گريد ياندك و برخ

   

  م و مسئوالن استآب دغدغه مرد كمبود

 يخشكسال: گفت زين ،ياسالم يدر مجلس شورا نيو سرع نينم ر،ين ل،يمردم اردب ندهينما ،يميكر رضا

از آن  يريشگيپ يو برا كند يم دياستان را تهد نيمصرف آب ا تيرياز كمبود بارش و نبود مد يناش

  .تاس يضرور يو كنترل مصرف آب در بخش كشاورز يزداريآبخ يها طرح ياجرا

از  يريجلوگ وهيش نيكم در استان را بهتر يآب ازيمحصوالت با ن ينيگزيجا زيكشت و ن وهيش رييتغ يو

 يمصرف آب برا حيفرهنگ صح جيو ترو يتالش شود با الگوساز ديبا: ذكر كرد و افزود يآب كم

  .رديبرطرف كردن مشكالت موجود در استان اقدامات الزم صورت گ

دغدغه مردم و مسئوالن  نياز بزرگتر يكيحال حاضر كمبود آب به عنوان  در كه نيا انيبا ب يميكر

كشت و  يمصرف آب با اصالح الگو تيريبه مدرن، مد يسنت يكشاورز ليتبد: كشور است، گفت

  .ها كارساز باشد دغدغه نيدر كاهش ا تواند يم ياستفاده مناسب از منابع آب

هدررفت آب در  يباال زانيبا اشاره به م نيمجلس همچندر  نيو سرع نينم ر،ين ل،يمردم اردب ندهينما

كردن  فيو تعر يدر بخش كشاورز يسنت يها دگاهيبا اصالح د ايدر دن: افزود يسنت يكشاورز

سمت و سو  نيخود را به ا يكشاورز ديبا زيمدرن مشكل كمبود آب برطرف شده و ما ن يكشاورز

  .ميكن تياهد

 ازياستان وجود دارد، ن يعيكه در مجموعه منابع طب يو استعداد يبا توجه به توانمند: اظهارداشت يو

 يها سفره تيتقو ،يزداريآبخ يها طرح ياجرا يبرا ياز صندوق توسعه مل ازياست كه اعتبار مورد ن
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  .آب اختصاص داده شود رهيخاك و ذخ شياز فرسا يريجلوگ ،ينيرزميز

 تيتقو ن،ينو ياريكشت، آب شدن زهيمكان ،يدر بخش كشاورز يعدالت اجتماع يبرقرار: گفت يميكر

و  يليتكم ياز واحدها تيحما ،يكشاورز رهيزنج ليتكم ،يدر بخش كشاورز انيبن دانش يها شركت

 هيسرما شيو افزا ياز اعتبارات صندوق توسعه مل يمند بهره ،يزداريآبخ اتيعمل ياجرا ،يليتبد

  .شده ينيب شيپ است كه در برنامه ششم توسعه ياز جمله موارد يشاورزك

   

  ليبه اقتصاد و توسعه استان اردب يسال خشك نيسنگ صدمات

به اقتصاد و توسعه استان وارد  يسال كه خشك يصدمات: مغان، هم گفت يفرماندار گرم ،يبهشت يعل

را در نظر  يسال ها عوارض خشك تمام طرح يدر اجرا ديبا يياجرا يها است و همه دستگاه نيكرده، سنگ

  .رنديبگ

 نياز ا يبردار با بهره: موثر دانست و گفت يسال از خشك يريرا در جلوگ يسدساز يها طرح ياجرا يو

كه  شود يم يريشهرستان جلوگ نياز ا يسطح  مترمكعب آب ونيليم 250از  شيسدها از خروج ساالنه ب

  .خواهد داشت ها يسال كمبود آب به خصوص در زمان خشك يبحران ندهيدر آ ياديز ريتأث

 يا ژهيو تيتحت فشار حما ياريآب يها و طرح نينو يها دولت از روش: كرد انيمغان ب يگرم ماندارفر

 يطرح برا نيا يايمزا حيمرتبط نسبت به تشر يها و دستگاه يو الزم است جهاد كشاورز كند يم

  .ندو آموزش چهره به چهره اقدام كن يآموزش ينارهايسم يبرگزار قيكشاورزان و باغداران از طر
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  04/09/1398نشريه سبزينه مورخ  -  نيمقابله با فرونشست زم يبرا ريتأث يب يها گام
  

: گفت م،يرساند جمهور سيعوارض فرونشست را به اطالع رئ كه نيبا اشاره به ا يبردار سازمان نقشه سيرئ

  .ميبگذار دهيپد نيا يرو يريتأث ميتوان ينم م،ينداشته باش نيسرزم شيآما يبرا يكه برنامه مدون يتا زمان

اطلس فرونشست از  50از  شيتاكنون ب: اظهار داشت يعيبه نقل از مهر، مسعود شف »نهيسبز«گزارش  به

مجلس و  ندهياز استاندار تا نما زين ين محلمنتشر شده و مسئوال رياخ ميسال و ن كي يمختلف، ط يها پهنه

 انيسازمان برنامه و بودجه در جر سيو رئ ستيز طيسازمان حفاظت مح سيكشور، رئ ريوز يمقامات مل

  .رنديگ يمقدار فرونشست قرار م

 تيوضع يو بهبود نسب رياخ يها يبا وجود بارندگ يحت كه نيا انيكشور با ب يبردار سازمان نقشه سيرئ

ممكن است منجر به كند شدن  رياخ يها يبارندگ: شور، همچنان فرونشست تداوم دارد، افزودك يآب

 ال،ح نيوجود دارد و در ع دهيپد نيمناطق شده باشد، اما همچنان ا يآهنگ فرونشست در برخ

 رايز ست؛ين ريپذ امكان ،يبارندگ كيبا  ايمدت  كار كوتاه كيكردن فرونشست با توسل به  متوقف

 نيبروز ا يگفت كه از جمله عوامل اصل توان يو م گردد  يقبل باز م يها به سال دهيپد نيا ياه شهير

شده و از  يآب يها فرهس شدن يبوده است كه منجر به ته ينيرزمياز منابع ز هيرو يبرداشت ب ز،ين دهيپد

  .اشته استرا به دنبال د نيخاك و فرونشست زم يچسبندگ ،ينيرزميز يها كاهش سطح آب گر،يد يسو

 يمباحث را حت نيا: شده است، ادامه داد ليمزمن در كشور تبد دهيپد كيفرونشست به  كه نيا انيبا ب يو

به  يجلسات يط زين يجمهور استير كياستراتژ يها يو در مركز بررس ميرساند يجمهور سيبه اطالع رئ

در حوزه  يو مدون يجدكه برنامه  يحال تا زمان نيشد؛ اما با ا يگزارشات هيآن پرداخته و منجر به ته

ضمن  م؛يبگذار دهيپد نيا يرو يريچندان تأث ميكه بتوان رسد يبه نظر نم م،ينداشته باش نيسرزم شيآما

  .برنامه نشده است نيا هيدر رابطه با ته يتاكنون هم صحبت كه نيا



    

  
  

37 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يول شود؛ يبرگزار م نيمسرز شيدر سازمان برنامه و بودجه در رابطه با آما يالبته جلسات: افزود يعيشف

  .به صورت مشخص به مسأله فرونشست پرداخته نشده است ش،يبرنامه آما نيتاكنون در ا

   

  ست؟يفرونشست چ عوارض

است،  نيدر سطح پوسته زم يارتفاع راتيياز تغ يفرونشست ناش دهيپد كه نيدر ادامه با اشاره به ا يو

و  نيدر سطح زم قيعم يها به شكل شكاف يارد، اما گاهند يلزوماً عالئم ظاهر دهيپد نيا: اظهار داشت

ترك  ايها دچار شكست  و ساختمان هيابن شود يموجب م گر،يد يو از سو دهد يخود را نشان م زشيفرور

  .شوند

 يبند متناسب با پهنه ديدر مناطق متأثر از فرونشست با: كرد ديكشور تأك يبردار سازمان نقشه سيرئ

و  جاديقبل از ا ديكه با يكرد و توسعه داد؛ به نحو يكشور را طراح ياتيح يها رساختيها، ز فرونشست

عنوان   را به شستمطالعات فرون ،ياتيح يها انيشر يو طراح تياستقرار جمع رساخت،يتوسعه هرگونه ز

  .مينكن ديانجام داد تا با اقدامات خود، فرونشست را تشد هيو اول يضرور قاتياز تحق يكي

همان  ديشا ابد،ي يگسترش م جيو به تدر يكه به آهستگ نيزم يها فرونشست و شكاف كه نيا انيبا ب يو

 زانيممكن است م: كرد حيو زلزله را نداشته باشد، تصر ليبار مانند س و فاجعه يناگهان يخطرها ريتأث

 زين حاصل از آن يآثار سطح يگسترده مشاهده نشود و حت زانيدر منطقه در حال فرونشست به م بيتخر

ها و  از فرونشست يناش يها طور معمول خسارت وجود، به نينباشد، اما با ا صيقابل تشخ يراحت  به

  .و مخرب است نهيپرهز ر،يناپذ ميترم ن،يزم يها شكاف

 يها ستميس بيبه تخر تواند يها م به عنوان نمونه، فرونشست: كشور گفت يبردار سازمان نقشه سيرئ

خسارت  كه نيضمن ا نجامد؛يب) ها آوردن تخلخل آن نييبا پا( يكشاورز زيحاصلخ يها و خاك ياريآب

ها  چاه يمسأله موجب خراب نيمتداول است و ا يو شهر ييفرونشست روستا يها ها در منطقه به چاه
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كه لوله ثابت و  يدر حال شود، يم دهيباال آمده د نيكه در ظاهر لوله چاه كه از سطح زم ينحو  به شود؛ يم

  .رفته نيياست كه پا نيزم سطح نيا

 رتريپذ بيآس ياتيح يها انيها و شر ساختمان ت،يتراكم جمع ليبه دل يمناطق شهر: ادامه داد يعيشف

 ،يرسان بزند، خطوط آب بيها آس ها و بزرگراه پل ها، ابانيبه خ تواند يم دهيپد نيحال، ا نيهستند و در ع

  .ها شود برساند و موجب ترك در آن بيآسها  ساختمان يگاز و فاضالب را مختل كند، به پ
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 يسازمان نقشه بردار سيير ديبازد؛ نيمقابله با فرونشست زم يبرا ياصل يراهكار ؛يشهر يزداريآبخ
  05/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -  اطراف تهران يها نيكشور از فرونشست زم

  

 يشهر يزداريدانشگاه شهركرد آبخ يعيدانشكده منابع طب يعلم اتيعضو ه ياريچهارمحال و بخت/سنايا

با توجه به گسترش : كرد حيدانست و تصر نيممقابله با فرونشست ز ياصل ياز راهكارها يكيرا 

 طحموجود در س يها اجازه نفوذ آب در خاك داده نشده و آب ها، ابانيو آسفالت خ يساز ساختمان

  .شود يم ليآب تبد شهر، به روان

شاهد آن  رياخ يها كه در سال ييها دهياز پد يكي نكهيبا اشاره به ا سنا،يپژوهش در گفت و گو با ا يمهد 

 يجد داتياز تهد نيفرونشست زم دهيپد: و فروچاله هاست، اظهار كرد نيبحث فرونشست زم ميهست

  .شود يمحسوب م ياريچهارمحال و بخت

 يكه بارندگ يمعموال زمان: با اشاره به وجود سه حجم شامل ذرات جامد خاك، هوا و آب در خاك، افزود يو

  .امر سبب شده تا حجم خاك ثابت بماند نيو هم دشو يموجود در خاك توسط آب پر م يهوا رديگ يصورت م

 ،ياز جمله كشاورز يليبه دال ايخاك خشك شود و  ياديمدت ز يكه برا يزمان: ادامه داد پژوهش

 رد،يگ يمورد استفاده قرار م ينيگزيو بدون جا دهيآب موجود در خاك از عمق به سطح كش... و  ريتبخ

ن يذرات سنگ لهيموجود در خاك به وس يه و حجم هوانشست كرد جيمنافذ موجود در خاك به تدر

شكل خواهد داد  رييچاله تغ اي يبه حالت فرورفتگ ياز حالت افق نيسطح زم تيو در نها شود يخاك پر م

  .بود ميرخ دهد شاهد  فروچاله خواه نيسطح زم يرو دهيپد نيو اگر ا

  

  نيت زمفرونشس دهيپد شيافزا لياز دال يكي ،يآب النيهم خوردن ب بر
از خاك ... تونل و ،ينيرزميز يها آب يها چاه، قنات، سفره قيكه آب از طر يزمان: اضافه كرد يو
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توازن آب  ايآب،  النيصورت ب نيا ريو در غ رديصورت گ ينيگزيبه همان اندازه جا ديبرداشت شود، با
 تيو در نها ودهت آب نبذرا لهيخاك قادر به پر كردن هوا به وس طيشرا نيو در ا خورد يدر خاك بهم م
  .دهد يرخ م نيفرونشست زم

 دهيوقوع پد شيشاهد افزا ،يآب النيبه علت بر هم خوردن ب رياخ يها در سال: كرد حيتصر پژوهش
  .ميا بوده نيفرونشست زم

  
  نيبروز فرونشست زم ليدال گريبدون مجوز، از د يها و حفر چاه يخشكسال

 گريد لياز دال راينيزم ريز يها آب يها آب از سفره هيرو يب دانشگاه شهركرد برداشت يعلم اتيه عضو
 گريها از د و شعاع موثر چاه ميحر تيعدم رعا: عنوان و خاطرنشان كرد نيفرونشست زم دهيوقوع پد

  .است دهيپد نيوقوع ا ليدال
، نباشد نيرزميآب ز يآب موجود در سفره ها زانيكه مجوز احداث بر اساس م يزمان: اضافه كرد يو

و  يو در حال حاضر خشكسال دهد يرخ م نيانجام گرفته و فرونشست زم يشتريخروج آب با شدت ب
  .است دهيپد نيبروز ا ياصل ليبدون مجوز، از دال اياز اندازه  شيحفر چاه ب

  
  متناسب با امكانات منطقه باشد يكشاورز توسعه

ها به حالت نرمال  و بارش اوردهيرا بدست نتعادل خود  طيشرا ميهنوز اقل نكهيبا توجه به ا: كرد انيب يو
 يها كرده است و آب باران هم فرصت نفوذ به عمق سفره رييو نوع بارش هم از برف به باران تغ دهينرس
است و  يتوسعه كشاورز ثوجود دارد بح طيشرا نيكه در ا يگريمشكل د نيرا ندارد، بنابرا ينيرزميز
به  ازياست و ن يو دامپرور يكشاورز ياريچهارمحال و بخت درصد مردم 70است كه شغل  يدر حال نيا

 جهيمجاز حفر شود كه نت ريغ يها دور از چشم مسئوالن چاه ييآب دارد و ممكن است در مكان ها نيتام
  .آب است هيرو يآن برداشت ب
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: اظهار كرد ن،يفرونشست زم دهيآن بر پد ريو تاث يكنون طيدر شرا يدر خصوص توسعه كشاورز پژوهش
تناسب  يابيارز ديمنطقه با كيدر  يكشاورز يمتناسب با امكانات منطقه باشد و برا ديبا يتوسعه كشاورز

  .رديصورت گ ياراض
جنگل  ،يمالك توسعه كشاورز يتناسب اراض يابيمختلف جهان ارز يدر كشورها نكهيبا اشاره به ا يو
  .رديگ يصورت م يابيبدون ارز يمتاسفانه در كشور ما توسعه كشاورز: باغ است، عنوان كرد اي
را با مشكل  ياريچهارمحال و بخت يانتقال آب، منابع آب يها حفر تونل: كرد ديمدرس دانشگاه تاك نيا

  .خود هم با مشكل مواجه هستند ازيآب شرب مورد ن نيكه مردم در تام يمواجه كرده است، به طور
منطقه  نيبهتر يسهولت در شخم زن جهيودن و در نتمسطح ب ليدشت استان به دل 14  نكهيبا اشاره به ا يو

دشت كامال خشك شده،  ديمتاسفانه در حال حاضر دشت سف: كرد ديبودند، تاك يدر توسعه كشاورز
رفتن  نيدهنده از ب نشان نيشور شده است و ا رزايندارد،  دشت خانم يدشت بروجن و شهركرد منابع آب

  .استان است يها دشت ليپتانس
 ينيرزميآب ز يها است كه سفره نياستان ا يها دشت ليرفتن پتانس نيعلت از ب: كرد حيتصر پژوهش

رخ  نياند و باعث شده كه در گذر زمان نشست زم رفته نيازب ديو تجد ينيگزيمنطقه به مرور و بدون جا
  .ميرا شاهد هست نيفرونشست زم متر يسانت 35دهد، همانطور كه در دشت شهركرد 

  
  حفظ خاك در كنار حفظ آب باشد ،يدار زيآبخ ياه طرح ياصل هدف

با توجه به : كرد انيفرونشست اشاره و ب دهيدر كنترل پد يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح ريبه تاث يو
و خاك را هم با خود  شود ياست  و آب به سرعت جابجا م يدرصد مناطق استان كوهستان 85 نكهيا

  .حفظ خاك در كنار حفظ آب باشد ديدر استان با يزداريآبخ يها طرح يهدف اصل كند،  يجابجا م
 يها تنها به حفاظت ياريدر چهارمحال و بخت يزداريآبخ: دانشگاه شهركرد ادامه داد يعلم اتيه عضو
 نيكه ا ميكن ياقدام به حفاظت منابع م يكيمكان اتيبا استفاده از عمل يعنيمنوط شده است،  ميمستق
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 ياهيپوشش گ يعني رد،يصورت گ كيولوژيكنترل ب ديموفق باشد و با تواند ينم يياقدامات به تنها
  .ديرس ميخواه جهيبه نت شتريكمتر و سرعت ب نهيبازگردانده شود، آنگاه با هز

  

  نيراهكار مقابله با فرونشست زم يشهر يزداريآبخ

با : كرد حيتصردانست و  نيمقابله با فرونشست زم ياصل ياز راهكارها يكيرا  يشهر يزداريآبخ يو

 يها اجازه نفوذ آب در خاك داده نشده و آب ها، ابانيو آسفالت خ يساز توجه به گسترش ساختمان

  .شود يم ليآب تبد موجود در سطح شهر، به روان

 يها درصد نفوذ آب توان يهر خانه، م يمتر برا 30با اختصاص مجوز حفر چاه با عمق : كرد ديتاك يو

  .شد ينيرزميز يها منابع آب هيداد و موجب تغذ شيافزا يريه صورت چشمگرا در خاك ب يمناطق شهر

تمركز آن بر  شتريندارد و ب يشهر يزداريبه آبخ يتوجه يعيمتاسفانه منابع طب: مدرس دانشگاه گفت نيا

و  يشهر يرا مناطق مسكون ها نياز زم يارياست كه بخش بس يدر حال نيمراتع معطوف شده است ا

  .دهد يم ليتشك ييروستا

 يها عمق فرونشست ثابت نبوده و با ادامه برداشت نكهيدانشگاه شهركرد با اشاره به ا يعلم اتيه عضو

راه حل فرصت  نيبهتر دهيپد نياز وقوع ا يريبه منظور جلوگ: كرد حيتصر ابد،ي يم شيآب، افزا هيرو  يب

كه در » نكاشت«كه بحث  يمعن نياست به ا  آب رهيها و ذخ بارش زانيها با توجه به م دادن به دشت

 يبرا يكشاورز يها نيبه زم يشود تا آب ورود يياجرا شد، يانجام م يگذشته توسط كشاورزان سنت

  .شود رهيذخ ندهيسال آ

 ينيزم ريز يها از آب يور بر موجب كاهش بهره آب با كشت محصوالت كم توان يم ياز طرف: ادامه داد يو

  .مياستفاده كن يمقاوم به خشك يها از كشت جات، يفيچغندر و ص ،ينيزم بيس كشت يبه عنوان مثال به جا ميشو
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  كنترل شوند ها آب روان

: منطقه، اضافه كرد يها بودن حوزه دار بياز برف به باران و ش يشكل بارندگ رييبا اشاره به  تغ پژوهش

 م،ياصالح كن يو نهال كار يكار را با كوپه ياهياستان كشت گ يمناطق كوهستان ايدر باالدست  توان يم

 يها با حفر چاله زين ها و در دشت يشهر يها روان آب رهيها و ذخ در داخل شهرها با حفر چاه نيهمچن

  .مينفوذ آب به خاك فراهم كن يرا برا نهيو نگهداشت آب، زم يمتر يسانت 5كم عمق 

 يبه معن نيستان بهتر شده اما اها در سطح ا بارش تيوضع ريدو سال اخ يكيدر  نكهيبا اشاره به ا پژوهش

با طول  ييها خشك تا خشك قرار دارد و حفر قنات مهين ميكشور ما در اقل: كرد حيتصر ست،ين يپر آب

 يرا ط ديشد يكم آب طيشرا زيموضوع است كه گذشتگان ن نيدر نقاط مختلف كشور گواه ا اريبس

 ياست تا برا يپر بارش فرصت يها سال. باشدكامال مطلوب  طيشرا ميانتظار داشته باش دياند، نبا كرده

  .ميكن يزير برنامه يخشكسال طيشرا

باال  ريتبخ ليبه دل يسدساز: اظهار كرد ن،يراهكار مقابله با بحران فرونشست زم گريدر خصوص د يو

 هيخود عالوه بر تغذ يواقع ريكند و رها كردن آب در مس يكمك چندان يبه حفظ منابع آب تواند ينم

  .برد يم نيرا از ب نيزم يها كش نمك، سموم و آفت ،ينيزم ريز يها  آب يها  سفره

 ديبا: ها فرونشست اتفاق افتاده است، خاطر نشان كرد كه در آن ييها نيزم يابيدر خصوص باز پژوهش

 يبه زمان دو برابر و حت ازيچند سال اتفاق افتاده است ن نيا يكه ط يبرداشت آب زانيم ميتوجه داشته باش

سرعت نفوذ آب  راكهيپر آب شود ز ينيرزميآب ز يها اتفاق افتد و سفره ينيگزيدارد تا دوباره جا شتريب

 يدر پ زيرا ن ديآب توسط خورش ريموضوع تبخ نيبودن منافذ خاك كند است و هم زير ليدر خاك به دل

 يها ها به سفره آب يتمام نيبنابرا شود يبرداشت م... مراتع و  اهان،ياز آب هم توسط گ يدارد، بخش

  .رسد ينم ينيرزميز
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 نيا يعيطب يها يمرزبند رود ندهيزا انيتوقف متناوب جر؛ رود ندهيزا يعامل خشك ت،يريمد سوء
  06/09/1398نشريه سبزينه مورخ  - كرده است رونق يرا در اصفهان ب يرا نابود و كشاورز زيآبر حوضه

  

از  يو تعداد چشد يرا م يهاست طعم خشك كشور، مدت يرودخانه مركز نيتر بزرگ رود، ندهيزا

و  ياريهمجوار همچون چهارمحال بخت يها آب توسط استان هيرو يقدند برداشت بمسووالن اصفهان معت

 رمحالرودخانه است، اما مسووالن چها نيا يو كاشان از عوامل مهم در خشك زديانتقال آب به  يها طرح

  .دانند يكارشناسانه م رياظهارات را غ نيا ياريبخت

برآمده از  يها و لبخندها اشك انيدر م ياه خشكم 18رود پس از  بهمن سال گذشته بود كه زنده هشتم

هر چند كوتاه، گره از رخسار چروك خورده نصف  يشد تا تبسم يروز جار 20 يشوق، سرانجام برا

  .ديجهان بگشا

كه به دنبال  دينكش يو سه پل به نظاره دردانه شهر نشسته بودند، طول ياصفهان كه در جوار س ياهال

  .غم بغل كردند يخود زانو نيريد قيدر فراق رف گريرود بار د نيا يكاهش خروج

شد و تا  يامسال دوباره جار نيكشت كشاورزان در فرورد يارينوبت دوم آب يرود برا از آن زنده پس

 ،ييامسال بود كه عباس رضا ريت 13. مردمان نصف جهان بود يروزمرگ همانيم خرداد  يانيپا يروزها

. خواهد شد يجار بمنابع آب به شكل متناو تيريمد يود در تابستان برار استاندار اصفهان، خبر داد زنده

 يا خزان، بهانه زانير برگ انيرودخانه در م نيا انيگذشت و اكنون جر رود ندهيتابستان در بود و نبود زا

كشاورزان  زهييكشت پا يآب اكنون برا. است زيانگ و ثبت لحظات خاطره ها يآتش يچا ها، يدورهم يبرا

و پس از  ابدي يآذرماه ادامه م 12روز و تا  20 هب كيشده و نزد عيماه توز آبان 21و غرب از بامداد شرق 

  نند؟يرا به نظاره بنش رود ندهيزا يخال يدگر بار جا ديبا يرهگذران تا به ك ستيآن معلوم ن

صفهان را به سخره ا اريو تمدن د تينمود مدن نيتر مهم كه نيعالوه بر ا رود ندهيزا انيمتناوب جر توقف
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كرده  رونق ياز آن ب ييها را در قسمت يرا نابود و كشاورز زيآبر حوضه نيا يعيطب يها يگرفته، مرزبند

 مهين انيبه دنبال جر يصادو اقت يطيمح ستيز ،ياز منظر انسان ياديز اريخطرات بس گريد ياز سو. است

  .است يينما رود در حال رخ جان زنده

   

  رود ندهيشدن زا به اصفهان با خشكورود گردشگر  كاهش

بخش را به دنبال داشته  نيكاهش ورود گردشگر و به دنبال آن ركود مشاغل مرتبط با ا رود ندهيزا يخشك

فرونشست در معرض ترك  دهيمانده از دوران كهن در اثر پد يبر جا يخياز آثار تار ياريبس. است

 نيا اصفهان، يخيتار يها پل. دوانده است شهير نصف جهان يدر هوا زگردهايقرار گرفته و ر يخوردگ

طور مداوم در آب  به دياست كه با) يمالت آهك آب(از جنس ساروج  خ،يمانده از تار يبرجا يها گنج

و نشاط  اتيح رمق، يب رود ندهيدر جوار زا. دهند يقرار داشته باشند، وگرنه استحكام خود را از دست م

به ستوه  ها يمهر يآب است كه پس از مدارا با حجم انبوه ب هيمرث ها نيا ييگو. ديآ يبه چشم نم يشهر

 يشياند و چاره ريچشم انتظار تدب دن،يترك يبرا ييها و بغض دنيشن يبرا ييها آمده و حاال به دنبال گوش

  .است

 ياه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيتر به عنوان بزرگ لومتريك 400از  شيبه طول ب رود ندهيزا

 نيا. زدير يدر شرق اصفهان م يگاوخون يالملل نيبه تاالب ب تيو در نها رديگ يزاگرس سرچشمه م

 يرودخانه فصل كيبرداشت، به  شيو افزا تيتراكم جمع ،يسال خشك ليدل به رياخ يها رودخانه در دهه

 نيكه ا شود يمواجه م يفصول گرم با خشك ژهيو سال به اميا تر شيدست در ب نييشده و در پا ليتبد

 ستيز طيو مح يگردشگر ،يصنعت، كشاورز ،يدنيآشام يها بخش يرا برا ياريموضوع مشكالت بس

  .استان اصفهان به وجود آورده است

 يها داده گاهيپا«كتاب  سندهيواحد اصفهان، نو يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ئتيعضو ه ان،يحاج ناصر
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رودخانه را  نيا ابيها و سراب تا پا برداشت زانيم م،ياقل ،ياضار يكاربر ،ييايجغراف تيموقع ،»رود ندهيزا

  .موشكافانه قرار داده است يمورد بررس

اصفهان و  يها و استان رود ندهيرودخانه زا زيكتاب اشاره كرده كه در حوضه آبر نيمحقق در ا نيا

 نيكشور و ا تيريدمختلف، توسط م يها اند، در بخش حوضه واقع شده نيكه در ا ياريچهارمحال و بخت

 تيبا توجه به محدود يبارگذار نياست ا يهيبد. شده است يحوضه بارگذار لياز پتانس شيها، ب استان

 ييها استيبه س ييپاسخگو يآب برا تيريو مد ستيموجود ن ليحوضه، متناسب با پتانس نيمنابع آب ا

هدف، چون به  نيبه ا ليت نآب است و جه نيبه تأم ريشده، ناگز يزير حوضه برنامه نيا يكه برا

غرب حوضه با  دركه  يطور رفته، به عتيبه جنگ طب ريامكان آن وجود نداشته، ناگز يعيصورت طب

و در شرق با  رود ندهي، در مركز با خشك كردن رودخانه زا)ها احداث تونل(زاگرس  يها كوه بيتخر

آب رودخانه به  يعيطب انياز جر يريگمنطقه و جلو ستمياكوس يباعث نابود ،ينابود كردن تاالب گاوخون

  .دچار مشكل كرده است زيحقابه را ن يميحقوق دارندگان قد يسمت تاالب شده و از طرف

نشود،  دهيشياند يمعضل به وجود آمده فكر يكه برا يكتاب هشدار داده است در صورت نيدر ا انيحاج

  .شود يآن ناممكن م تيريخواهد بود كه مد يدر حد يطور قطع مشكالت آب به 1400تا افق 

 يها حوضه در بخش تيريمد شود يم شنهاديحل مشكل به وجود آمده پ يبرا: سدينو يدر ادامه م يو

 يبرا ه،يگذاشتن اطالعات پا اريدر اخت يبه عنوان متول يو هواشناس ستيز طيمح ،يآب، كشاورز

 يعيد اداره شود؛ سپس با باز طبواح تيريو تحت مد كپارچهي ديبا ،يباالدست يها در بخش يزير برنامه

 ياديزمان ز ديمعقول كه شا يپروسه زمان كيدر  ژهيو تقاضا به تيريكردن رودخانه و تاالب با مد

 د،يجد يها صياز دادن تخص ديراستا با نيدر هم. شده را مرتفع كنند جاديمسئوالن مشكالت ا برد، يم

مناسب در جهت حل معضل به  يشگاه، بسترسازدر سطح دبستان تا دان يفرهنگ يو با كارها يريجلوگ

  .رديانجام پذ يا شهيصورت ر
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رودخانه فالت  نيتر مهم رود ندهيرودخانه زا كه نيبا وجود ا: كند يخاطرنشان م يگريدر بخش د سندهينو

از آن تحت حفاظت  يبخش چيمتأسفانه تاكنون ه يفراوان است، ول يارزش حفاظت يدارا رانيا يمركز

آب رودخانه  انيرمختلف از جمله قطع ج ليبه دال زين ينگرفته و به تبع آن تاالب گاوخونقرار  يرسم

  .شده است بيتخر ،يانسان يها تيو حفاظت و اثرات سوء فعال تيريعدم اعمال مد رود، ندهيزا

   

  به دنبال دارد ينامطلوب يامدهايپ رود ندهيآب در زا ينيمتناوب مقدار مع يرهاساز

كه چه  مينيآن طرف موضوع را هم بب ديبا ن،يسرزم يداريو پا يدائم يرود ندهياز زا يبرخوردار يبرا 

در  رفت، يم رود ندهيتر زا كامل اي يدائم انيسال پر بارش كه انتظار جر نيباعث شده تا در ا يعوامل

اد دانشگاه آز يلمع ئتيرا محمد كوشافر، عضو ه نيا. رودخانه خشك بماند ،يسال آب يها ماه يبرخ

  .ديگو ياصفهان، م ياسالم

سازكار، دور از دسترس است؛   نيبا ا يگاوخون يالملل نيو تاالب ب رود ندهيزا ياياح: گفت رنايبه ا يو

  .بشود نهيزم نيدر ا يفكر اساس ديبا نيبنابرا

با  نامطلوب به دنبال دارد، اما يامدهايپ رود ندهيآب در زا ينيمتناوب مقدار مع يرهاساز ،يگفته و به

  .ابدي يها كاهش م شده و خسارت تر كينزد يعاد طيرودخانه به شرا نيآب، ا وستهيپ يرهاساز

اما آنچه در  شود، يصحبت م رود ندهيزا ياياگرچه همواره در گفتار از اح: استاد دانشگاه افزود نيا

كاربران  ازين نيمصارف مختلف و تأم يسد برا ريآب بر اساس ذخا يساز رها افتد، ياتفاق م تيواقع

  .است

 يرا عامل اساس تيرياست كه پژوهشگر و كارشناس حوزه آب در استان اصفهان سوء مد يدر حال نيا

  .داند يدر بروز مشكالت حوزه آب كشور م
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  دارد ازين شده يكارآمد و كارشناس تيريبه مد رود ندهيزا ياياح

 تيريارزشمند است و تحقق آن به مد اريبس يستيمهم ز هيسرما نيحراست از ا: گفت يانتخاب اهللا حشمت

  .دارد يبستگ ياسيس يها تيشده و به دور از فعال يكارآمد و كارشناس

ساز  كشور چالش يبرا يتيريمشكالت مد ليهر دو به دل يها و كاهش بارندگ بارش شيافزا: ادامه داد يو

  .كند، نبوده استكه معضالت را رفع  يا گونه آن به تيريمد يبرا ييبوده و قدرت و توانا

ها همچنان وجود دارد كه  رودخانه تيريو مد يآب اما مشكل كم ها يبارندگ شيبا وجود افزا ،يگفته و به

  .هاست يزير در برنامه يريتدب يموضوع نشان از ب نيا

در زمان : كرد و گفت يرا عامل بروز فرونشست معرف يسال خشك يها در سال هيرو يبرداشت ب يو

و  ينيرزميز يها سفره يآب موجب خشك يها از چاه اديرفتارها مثل برداشت ز يبرخ يسال خشك

  .فرونشست در مناطق مختلف كشور شده است نيهمچن

: كرد و ادامه داد انيب يطيمح ستيز يدهايتهد گرياز د زيرا ن يرسان آب يها پروژه ليدر تكم يكوتاه يانتخاب

  .شود يالزم م يها ينيب شيرفتن پ نيروز خسارت و از بموجب ب يرسان آب يها پروژه ياجرا يروند طوالن

   

  دهند ينظرات كارشناسان را مدنظر قرار نم مسئوالن

در  يرسان آب يها طرح ينظرات كارشناسان در اجرا: گفت زيدانشگاه شهركرد ن يعلم ئتيه عضو

  .مغفول مانده است رود ندهيحوضه زا

را با مشاركت مسئوالن دو استان  رود ندهيحوضه زا مصارف و منابع در يساز شفاف يفتاح اهللا روح

شده  از مباحث مطرح ياريمهم، بس نيبا تحقق ا: دانست و افزود يو اصفهان ضرور ياريچهارمحال و بخت

  .شود يبرطرف م زيحوضه آبر نيدر ا

 نيشده و ا يمعرف ياريچهارمحال و بخت يدر زمان حاضر محور توسعه اقتصاد يكشاورز: ادامه داد يو
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  .كرد يزير برنامه يگريعرصه د يبرا ديو با ستين حيكمبود آب صح ليبه دل يزير برنامه

و تنها شنونده هستند و  دهند يمسئوالن نظرات كارشناسان را مدنظر قرار نم: شد ادآورياستاد دانشگاه  نيا

موضوع  نيكه ا دهند يخود قرار م يزير تر مورد توجه و برنامه كم شود، يهر آنچه را تذكر داده م

  .كند يو بودجه كشور وارد م بوم ستيرا به ز ياديز يها خسارت

و اجرا شده است،  يطراح يكشور بدون مطالعه كاف يرسان آب يها از پروژه يكه معتقد است بخش يو

و  تيفعال ريدر ادامه مس يها سبب بروز مشكالت اعتبار و ناقص ماندن پروژه نيدر تام ريتأخ: اظهار كرد

  .شده است يرسان آب تيبرنامه كامل فعال ياجرا

محقق  يواقع جهيبرنامه مدنظر باعث شده كه نت افتنيها و تحقق ن ناتمام ماندن پروژه: اضافه كرد يفتاح

 شيموضوع در احداث تونل اول و دوم انتقال آب روشن است؛ مانند سد و تونل سوم كه ب نينشود كه ا

بهشت . دارد شيدر پ يالنهنوز راه طو ليداشته و تا تكم نهيكنون هزتومان تا ارديليم 200و  هزار كياز 

رفع  يآب فالت مركز تيرياز مد يمشكل چيبدتر از تونل سوم است كه نه تنها ه يا چاله اهيآباد هم س

  .است المال تيب كردن عيبلكه فقط ضا كند، ينم

   

  يرسان در آب يبه نظرات كارشناس يتوجه يو ب  يبرنامگ يب

كرد و ادامه  انيب يرسان مشكالت آب شيها بدون مطالعه را موجب افزا پروژه يستاد دانشگاه اجراا نيا

نشده و موجب خسارت به  فيآن تعر يبرا يتيهاست كه ظرف پروژه نياز ا يكيآباد  پروژه بهشت: داد

  .شود يم يارياستان چهارمحال و بخت

به  يتوجه يو ب ها يبرنامگ يبلكه ب ست،يفهان نباالدست عامل مشكالت آب اص يها برداشت يگفته و به

 يها شده و كنترل برداشت يمشكل نيموجب بروز چن يرسان آب يها تيفعال يدر اجرا ينظرات كارشناس

  .استان را رفع نخواهد كرد نيكشاورزان مشكل آب ا
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حفر : افزود شد، ياجرا م يقانون اصالحات آب ديبا يپس از قانون اصالحات ارض كه نيا انيبا ب يو

 يها شده و از طرف شدن قنات موجب خشك يكشاورز ريو غ يكشاورز يها نيمتعدد در زم يها چاه

  .مشكالت را دوچندان كرده است يدر استفاده از منابع آب تيريو نبود مد يكشاورز برنامه يتوسعه ب

كه به  يكرانيشت بجان است؛ به مهيرود ن زنده گريد يسو آن ران،يا بيتاالب رنجور و غر ،يگاوخون

 1354تاالب در سال  نيا. شود ليخشك و غمبار تبد يريتا به كو رود يو نبود حقابه م يسال دنبال خشك

  .قرار گرفته است يالملل نيب يها و نام آن در فهرست تاالب دهيرامسر به ثبت رس ونيدر كنوانس

بوده، اما اكنون  رانيا يمركز وحش و پرندگان در فالت اتيح يها ستگاهياز ز يكيهمواره  يگاوخون

  .ستياز موجودات زنده در آن ن يخبر

منطقه  نياز ا ،ينبود آب در تاالب گاوخون ليدل قطعه پرنده به 500و  هزار كيزمستان گذشته، حدود  در

تاالب اكنون به  نيا. آن در معرض خطر قرار گرفتند يجانور يها از گونه ياريمهاجرت كردند و بس

بحران  تيريركل مديفروش، مد شهيرا منصور ش ها نيا.  شده است ليگرد و غبار تبد يها از كانون يكي

  .ديگو ياصفهان م ياستاندار

سال گذشته،  20نشده و در  نيتاالب تأم نيگذشته، حقابه ا يها سال يسال خشك ليدل به: اظهار داشت يو

  .تر كرده است  تاالب را نيا دهيتفت نيزم البيفقط س

از  يريجلوگ يمهم برا ياز راهكارها يكي: كرد حياصفهان تصر يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 يصورت جد به دياست كه با يتاالب گاوخون يطيمح ستيحقابه ز نيانتشار گرد و غبار در استان، تأم

  .رديقرار گ يريگيمورد توجه و پ

   

  است يمصلحت فرانسل كي يگاوخون يالملل نيتاالب ب نجات

: خصوص گفت نيدر ا زياصفهان ن ستيز طيكل حفاظت مح و نظارت اداره شيعاونت پام سرپرست
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  .است يو مل يا فرامنطقه ،يمنفعت و مصلحت فرانسل كي يگاوخون يالملل نينجات تاالب ب

دوم  تياولو يدنيپس از آب آشام يطيمح ستيحقابه ز نيبر اساس ضوابط، تأم: افزود ياكبر نيحس

  .شده است غيدر يگاوخون يالملل نيحق از تاالب ب نيگذشته ا يها طول سال متأسفانه در ياست، ول

دارد؛  ازيمترمكعب آب ن ونيليم 300به حدود  شدن رابيس يبرا يبه گفته كارشناسان امر، تاالب گاوخون 

  .رسد يم اش يمتر باشد، به كاركرد واقع كي باًيتقر يعيطب ستمياكوس نيكه ارتفاع آب در ا يزمان يعني

درباره  يمستمر و جامع يها يريگيپ يو استان ياستان اصفهان در سطوح مل ستيز طيمح: اظهارداشت يو

در شرق اصفهان داشته  ژهيو به رود ندهيو زا يگاوخون يالملل نيب  تاالب يدگيو خشك يبحران طيشرا نييتب

  .دارد ديبه عنوان حقوق عامه تأك يطيمح ستيز يها حقابه نيا نياست و بر تأم

 نياگر حقابه ا: اصفهان اضافه كرد ستيز طيكل حفاظت مح و نظارت اداره شيمعاونت پا سرپرست

 ميباش يبه كانون گرد و غبار سم يشدن گاوخون ليشاهد تبد ينشود، ممكن است به زود نيتاالب تأم

قرار  ريثأتحت ت لومتريك 500را تا شعاع  رانيا يو بهداشت ساكنان فالت مركز ستيز طيمح تواند يكه م

  .دهد

فاجعه  كيدور شدن از  يضرورت برا كيو نجات آن  يحقابه گاوخون نيتأم: كرد انيب ياكبر

  .است رانيا يدر فالت مركز يطيمح ستيز

بر : نكرده است، گفت افتيدر يا سال حقابه 15حدود  يگاوخون يالملل نيتاالب ب كه نيا انيبا ب يو

 176و  رود ندهيزا يطيمح ستيمترمكعب در سال حقابه ز ونيليم 137 ياساس مطالعات جامع دانشگاه

  .شده است نييتع يگاوخون يالملل نيمتر مكعب در سال حداقل حقابه تاالب ب ونيليم
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  09/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - ندهيدو ماه آ يها در كشور ط بارش تيوضع

  
مهر  ياز ابتدا نكهيكشور ضمن اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

ها در  كه بارش دهد ينشان م يعدد يها مدل: ها در كشور در محدوده نرمال بود، گفت ماه تاكنون بارش
  .ر از حد نرمال باشدبهمن ماه كمت ژهيماه و به و يد يكشور ط

مهر ماه  يكشور از ابتدا يغرب يها استان شتريب نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد
 يها مثال استان يبرا: نسبت به بارش بلند مدت و نرمال خود داشتند، اظهار كرد يتاكنون بارش كمتر

كردستان،  ،يشمال سانخرا ،ياريمحال و بخت چهار الم،يا ل،ياردب ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا
در استان . نسبت به نرمال داشتند يلرستان و همدان بارش كمتر الن،ياحمد، گ ريو بو هيلويكرمانشاه، كهگ

  .درصد كمتر از حد نرمال بود 60بارش حدود  زين يشرق جانيآذربا
رخ داده  نيمازندران و قزو الن،يگ يها در استان بيمهر ماه تاكنون به ترت يها از ابتدا بارش نيشتريب يگفته و به

  .باالتر از بلند مدت و نرمال خود داشتند يبارش زديفارس، قم و  ن،يمانند تهران، البرز، قزو ييها است و استان
در حد نرمال و  يهاب امسال در كشور نسبت به بلند مدت تا حدود بارش يبه طور كل: ادامه داد فهيوظ
  .است اما  نسبت به سال گذشته كمتر استاز حد نرمال  شيب
نشان  يعدد يها مدل: داد حيتوض) و بهمن يد( ندهيدو ماه آ يكشور ط يها بارش تيدرباره وضع يو
در  تيوضع نيا. بهمن ماه كمتر از حد نرمال باشد ژهيماه و به و يد يها در كشور ط كه بارش دهد يم

  .ان و كرمانشاه مشهودتر خواهد بودلرست الم،يغرب كشور ازجمله خوزستان، ا جنوب
 مهين يهوا يدما نيانگيم: گفت انيدر پا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

در محدوده نرمال تا  يدر محدوده نرمال است اما در مناطق شمال يآذر و د يها در ماه زيكشور ن يجنوب
 3تا  2 يشمال مهيكشور در ن يدما نيانگيدر بهمن ماه م نيهمچن شود يم ينيب شياز آن پ شيدرجه ب كي

  .از نرمال خواهد بود شيدرجه ب 2تا  1كشور  يجنوب مهيدرجه و در ن
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 بلكه درآمدزا هم هست ست،ين بر -نهيتنها هز يزداريآبخ/ زيتفاوت آبخوان با آبخ| »يزداريمعجزه آبخ«
  09/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -

  

 خ،يتــار ،يشناســ مثــل روان يمختلفــ هــاي-مشــتمل بــر علــوم و دانــش يزداريــآبخ: اســتاد دانشــگاه كيــ

چطـور   كنـد  -ياست كه به ما كمك م رهيو غ يشناس آب ،يناسش نيزم ا،يجغراف ،يهواشناس ،يشناس  جامعه

  .ميداشته باش داريپا برداري -بهره يو جانور ياهيگ هاي -از آب، خاك، هوا، گونه

امـانپور، تنهـا معـاون آمـوزش و      ياز محمـدتق  يمتن شتريپ م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ــتيو عضــو ه ،يوزارت جهــاد ســازندگ قــاتيتحق ــمؤســس ا ئ ــنهــاد درخصــوص اهم ني ــرد تي  يراهب

  مقاله انجام شده است؛ نيا نييدر تب ريز يگفتگو. كشور منتشر شد يدر ساخت درون يزداريآبخ

  

 يزداريدر عرصه علم و عمل آبخ يكه تجربه قابل توجه ديهست يجزو افراد يامانپور؛ جنابعال يآقا: ميتسن

 نيبهتـر  دييـ عنـوان سـؤال اول بفرما   حـوزه، بـه   نيجارب شما در ابا توجه به ت د؛يدار يبعد از انقالب اسالم

  د؟يدان يرا چه م يزدارياز آبخ فيتعر

 يزداريـ نشـده، آبخ  جينكـرده و تـرو   دايـ كه در كشور مظلوم واقع شده و توسعه پ ياز مقوالت يكي: امانپور

آمـده باشـد؛    يمـرز  هاي -در قانون رودخانه يزداريآبخ فيتعر نيو معتبرتر نيبهتر رسد -ينظر م به. است

 كيـ در  يسـت يز منـابع  تيريعبارت است از مد يزداريآبخ«: شده است فيتعر نيچن نيا يزداريآنجا آبخ

در  فيـ تعر نيـ بر اسـاس ا » .منابع فراهم شود نياز ا داريپا برداري -كه امكان بهره اي -گونه به زيحوزه آبخ

هم شامل آب، خـاك، هـوا،    يستيمنابع ز. يستيمنابع ز تيرياست؛ مد تيريعلم مد يزداريواقع علم آبخ

 نيـ ا يمكـان  ين سـؤال مطـرح اسـت؛ قلمـرو    يـ حال ا شود، -يم ستميو اكوس يو جانور ياهيگ هاي -گونه

عبـارت   زيحوزه آبخ. است زيحوزه آبخ يمكان يكه ارائه شد، قلمرو يفيكجاست؟ بر اساس تعر تيريمد
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 زيـ حـوزه آبخ . شـود  -يمـ  يانباشت منته آب كير آن به وارده ب هاي-كه بارش اي -و عرصه -است از پهنه

 يفهـا يبـا تعر . هكتـار مسـاحت داشـته باشـد     ونيـ لهـا مي -كف دست شروع شـود و تـا ده   كياز  تواند -يم

در . كل جهـان را شـامل شـود    ايكشور  اياستان  ايشهر  كي ايروستا  كي تواند -يم زيحوزه آبخ  مختلف،

  .وجود دارد زيو كالن آبخ يحوزه اصل 8 رانيا

حـوزه  . دسـت  نييو حـوزه پـا   يانيـ حوزه باالدست، حـوزه م : شود -يم ميبه سه قسمت تقس زيحوزه آبخ هر

حـوزه  . امتـداد دارد  رسـد،  -يكه به سر دشت مـ  ييو تا جا شود -يباالدست از نوك قله كوهستان شروع م

نفـوذ آب بـه    يمستعد برا اريبسهستند،  يقسمتها كه آبرفت نيو معموالً ا شود -ياز سر دشت شروع م يانيم

. انجام داد البيو پخش س يآبخواندار اتيعمل توان -يمناطق م نيو در ا ندهاي -سفره هيو تغذ نيدرون زم

 ييدشتها و جاها. شود -يم ريكه خاك نفوذناپذ ييتا جا شوند، -يم -زدانهيخاكها ر مروي -يم نترييهرچه پا

  .خواهد بود كه خاك رس وجود دارد، قدرت نفوذ آب كم

: سـه قسـمت وجـود دارد    نيـ از ا يكـ يمـا در واقـع در    يكـل زنـدگ   دار؛يـ پا برداري -به بهره مرسي -يم اما

شـامل   يسـت ياز منابع ز برداري -تا امكان بهره ميكن هيته يبرنامه جامع ديما با. دست نييپا اي يانيباالدست، م

گونه است كه به منـابع   نيبه ا زين داريپا برداري -بهره. فراهم شود داريصورت پا به رهيآب، خاك، هوا و غ

منقـرض   ايـ از حد مورد اسـتفاده واقـع شـدند     شيو  آلوده نشود و اگر منابع ب بيوارد نشود و تخر بيآس

 كـه  نيـ ا. آن فراهم شـود؛ مـثالً مراتـع قـرق شـوند      ياياح ايشود تا امكان اصالح  دهيشياند يريشدند، تداب

. اســت يزداريــآغــاز علــم آبخ م،يقــرار دهــ بــرداري -بهــره دمــور داريــو پانحــ را بــه يســتيچطــور منــابع ز

حـال و   ازيـ تـا ن  ميقرار ده برداري -منابع را مورد بهره اي -گونه به آن معناست كه به زين داريپا يبردار -بهره

  .است -ابداع شده يمختلف ها و متدهاي-مسئله روش نيا يشود و برا نيتأم ندگانيآ

  

از منـابع   داريـ پا بـرداري  -است كه منجر به بهـره  يشامل علوم مختلف يزداريگفت آبخ وانت -يم ايآ: ميتسن
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  خواهد شد؟ يستيز

 ،يشناسـ  مثـل روان  يمختلفـ  هـاي -مشـتمل بـر علـوم و دانـش     يزدارياست؛ آبخ نيبله در واقع هم: امانپور

 كنـد  -يه به ما كمك مـ است ك رهيو غ يشناس آب ،يشناس نيزم ا،يجغراف ،يهواشناس ،يشناس جامعه خ،يتار

از  گـر يد يكـ ي. ميشـ داشـته با  داريپا برداري -بهره يو جانور ياهيگ هاي -چطور از آب، خاك، هوا، گونه

لحـاظ   بـه  ايـ معناسـت كـه؛ آ   نيـ بـه ا  يطـ يمح سـت يز يابيـ ارز. است ستيز طيمح يابيدانشها، علم ارز نيا

از علـم   يجزئـ  نيـ و ا ر؟يـ خ ايـ شـدن را دارد   يياجرا تيفالن منطقه قابل يفالن پروژه برا يستيز يتهايقابل

كـه   شـود  -يمـ  نيا اش -جهيباشند نت اشتهند يطيمح ستيز يابيارز وستها پي -اگر پروژه. است يزداريآبخ

آهن  -راه جهيدر نت شود، -يم ايبه در يآب منته نياحداث شده كه ا يعبور آب رآهن در مسي -مثالً جاده راه

است  ياتفاق نيو ا شود -يدر شهر م يگرفتگ و آب ليس جاديفته و باعث ارا گر ايآب به در ختنير جلوي

  .افتاد رياخ ليكه در استان گلستان در س

شـد؛ مثـل    ميمواجه خـواه  ها و مسائل مختلفي-با چالش م،يداشته باش داريپا برداري -بهره ميبخواه يوقت ما

مثل احـداث   ينيهمه امور سرزم. نباشد داريپا برداري -باشد تا مانع بهره اي -سكونتگاهها در چه نقطه نكهيا

 يبــرا يمــانع نــدهيحــال و آ رمســتقر شــوند تــا د يدر نقــاط ديــبا رهيــو غ ســاتيجــاده، كارخانجــات، تأس

 يشناسـ  مياقل ،يشناس نيزم ،يبا كمك علوم مختلف مثل هواشناس يزدارينباشند و آبخ داريپا برداري -بهره

  .كند -يم ياريامر كمك بس نيبه ا رهيو غ

  

  شود؟ -يمسأله مهم توجه نم نيچرا در اداره كالن كشور به ا ،يزداريفراوان آبخ تيبا توجه به اهم: ميتسن

كـه بـه آن توجـه     سـت ين اي -تنهـا مسـأله   شـود،  -يتوجه نم يزداريمثل آبخ يچرا به مقوالت كه نيا: امانپور

 شياست كـه چنـد سـال پـ     يفرهنگ يمهندس م،كني -يكه بدان توجه نم يگرياز مسائل د يكي م؛كني -ينم

مـن  . ابـد ي تيفرهنگ انجام شود، تا فرهنگ ما از تهاجم مصـون  يفرمان دادند تا مهندس يمقام معظم رهبر



    

  
  

56 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ياسـت كـه وقتـ    اي -گونـه  بـه  يخلقـت الهـ  . ميمنطـق داشـته باشـ    ديفرهنگ ما با يمهندس يفكر كردم برا

خلق مجدد  ياست كه برا يهمه اطالعات يحاواست كه  ياديبن يسلولها يحاو شود، -يساخته م يمخلوق

. سـت يفرهنـگ جامعـه چ   ياديسلول بن ديد ديبا. كرد يفرهنگ يمهندس توان -يمنطق م نياز هم. است ازين

 ميدرست كنـ  يمدل ديفرهنگ با يمهندس يبرا. فرهنگ جامعه، خانواده است ياديسلول بن رسد -ينظر م به

شده  ريتكث نيشد ا تيترب يدرست خانواده كه به. ميكن تيترب يگفرهن حيكه خانواده را بر اساس منطق صح

غذا،  ت،يمسأله درباره جمع نيهم. خواهد كرد يرهنگف يمهندس يخوب را به يو  قوم، محله، شهر و كشور

 يو نـوع  مياز اداره جامعه ندار يحيما اآلن متأسفانه فهم درست و صح. حاكم است زين رهيو غ يزداريآبخ

  .كند -ينم دايتوسعه پ يدرست و علم به ميندار ردايپا تيريمد

 يبا بحران رهبر ينوع آن است كه ما در جامعه به شود، -يتوجه نم يزداريمثل آبخ يبه مقوالت نكهيا علت

جامعـه در   يرهبـر  يبـرا  ياتيـ ادب. دانشهاسـت  نيـ از جملـه ا  زيـ ن يزداريآبخ. ميرو هست علوم و دانشها روبه

 يگـم اسـت، رهبـر    مـا كه در كشور  يزيچ. نشده است ديتول يو اقتصاد يسايس ،يمسائل مختلف فرهنگ

از علـم   يو درسـت  قيـ تصـور دق  يولـ  شود -يم ديبه علم و دانش تأك يليخ. هاست-تيعلوم و دانش و فعال

 ديتول يمدل مفهوم«بار  نياول يبنده برا. فهم نشده است يدرست هنوز به يو رهبر تيريمد نيفرق ب. ميندار

سـطح اول عقـل   . شـده اسـت   يطراحـ  يمدل هفت سطح دانش نيدر ا. كردم يرا طراح» دانش و كاربست

)wisdom (  ــش پا ــوم و دان ــطح دوم عل ــت؛ س ــاس ــاربرد  )Knowledge( هي ــوم ك ــوم عل ــطح س  ي؛ س

)Science(  ــوژ ــارم تكنولـ ــطح چهـ ــاور ي، سـ ــات   )Technologie( يو فنـ ــنجم اطالعـ ــطح پـ ، سـ

)information( سطح هفتم اقدام و عمل ؛ سطح ششم دستورالعملها و)operation .( ينشـ حاال اگـر دا 

عملـه  . عملـه  يعنـ ي ياپراتـور در فارسـ  . شـوي  -يبه اپراتور مـ  ليتبد ،يفقط در حد اقدام و عمل انجام داد

در  توانـد  -يعاقل باشـد مـ   ياگر آدم. ضاللت و در خدمت ظلمه باشد يبرا ايباشد  تيهدا يبرا تواند -يم

 ياآلن اپراتـور عقـال   رانيـ ا يگاههادانشـ . او كـار كننـد   يرها استفاده كند و آنها بـرا از اپراتو ايدن يهر جا
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 سـانس، يل ياريدانشگاهها سـاالنه تعـداد بسـ   . است ليتعط رانيا يدر دانشگاهها يقسمت عقل. جهان هستند

كـه   كننـد  -يهـزار نفـر از كشـور مهـاجرت مـ      200و ساالنه حدود  دهند -يم رونيب يو دكتر سانسيل فوق

 يدالر بـه اسـتكبار جهـان    اردهـا يليدر سـال، م  ايـ در دن يركشو چيه. ارزش دارند روهاين نيدالر ا اردهايليم

بـه   يو كـار  رونـد  -يمـ  يگـر يد ريدانشگاهها در كشور به مسـ . عمله ظلمه شود -يم نيا كند، -يكمك نم

 يازيـ ن شـود،  -ينجام مـ كه در دانشگاهها ا ييها پژوهش نيكه به ا ستيهم ن يداخل ندارند و كس يازهاين

  .ددردش بخور داشته باشد و به

وزارت . كـار انـداخت   بـه  ديـ است كه عقـل را با  نيدانشها، مهم ا ريو سا يزداريآبخ ريغ اي يزداريآبخ در

 ،يو حـل مسـائل و مشـكالت اقتصـاد     يتوسـعه ملـ   يدانـش را بـرا   ديـ باشد كه بتوانـد تول  ييجا ديعلوم با

سـاختار   نيـ ا. تيريداشته باشد نه مد يو كنترل كند و نقش رهبر تيهدا نظام يفرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع

 سيالبته اشكال ندارد كـه مجـوز تأسـ   . دانشگاهها شده است جاديوزارت علوم، وزارت ا. اآلن وجود ندارد

دارد،  يمل داريدر توسعه پا يدانشگاهها چه نقش نيا سينداشته باشد كه تأس ياگر كار يدانشگاه بدهد ول

قابـل   شـود،  -يمـ  ديـ هم كه تول يو پژوهش انشو د ياپراتور ستميس شود، -يكَل وزارتخانه م ستميس آنگاه

. مختلف مورد استفاده داد هاي -در عرصه يمل داريتوسعه پا يدانشها را برا نيا توان -يو نم ستيمصرف ن

 رهيـ زش و پـرورش و غ آمـو  ،يمثل جهاد كشـاورز  زها ني -نهادها و وزارتخانه ريعالوه بر وزارت علوم، سا

  .انجام دهند) leadership( يرهبر رباشد كه كا يساختارشان جور ديبا

  

مطلـوب   تيدر عرصه علم و عمل ما چگونه است و وضـع  يزداريعلم و دانش آبخ يكنون تيوضع: ميتسن

  د؟كني -يم ميآن را چگونه ترس

 يعـ يمنـابع طب  ايـ مراتع  اير رشته جنگل د شيگرا كيعنوان  كه قبل از انقالب آمد، به يزداريآبخ:  امانپور

مثل آب و خـاك و هـوا    يستيبر همه منابع ز تياست كه اشراف يعلم يزداريكه آبخ يمطرح بود، در حال
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حفاظت آب و خاك  م،يشاهد آن هست يزدارياز آبخ يكنون تيكه در وضع يزيچ. و مرتع و جنگل دارد

و  يبند، چاله، چكدم، سد خاك جاديمثل ا يكيمكان اتيحفاظت خاك و آب با استفاده از عمل نياست و ا

انجـام   نيا يبرا اتيعمل نياست، همه ا ريپذ امكان ياهيمانند استقرار پوشش گ يكيولوژيب اتيو عمل رهيغ

. است اتيگونه عمل نيفراتر از ا يزيچ يزداريآبخ يتا آب و خاك مورد حفاظت واقع شود، ول شود -يم

 نياطالعات سرزم ديبا ،يزداريو آبخ نيسرزم شيدر آما. است نيسرزم شياآم يدر واقع نوع يزداريآبخ

شـود و بعـد از   -احصـا   زيـ و مسـائل و چالشـها ن   ازهاشود و ني-واقع  ييمورد شناسا يستيمنابع ز يتهايو قابل

فاده شـود،  و مسـائل اسـت   ازهـا يرفع ن يو منابع برا تهاياز قابل شود -يم يزير -برنامه تها،يو قابل ازهاين شناسايي

 ينحـو مطلـوب   منـابع بـه   نيـ بتواننـد از ا  زيـ ن ندگانيو آلوده نشوند، بلكه آ بيتنها تخر كه منابع نه يا گونه به

صورت اسـت   نيدر ا م،اي -را فراهم كرده داريپا برداري -صورت است كه بستر بهره نياستفاده كنند، در ا

 يخـوب  را بـه  ستميكه اقتصاد اكوس يشرط م هست، بهبلكه درآمدزا ه ست،ين بر -نهيتنها هز نه يزداريكه آبخ

 تيدر وضع جهياست، پس در نت نهيصرفاً هز يزدارياست كه آبخ نيدر حال حاضر تصور بر ا. ميدرك كن

امـروز مـا فقـدان     ياست، مشكل اساس ينيسرزم يجامع و كالن و ناظر به رهبر يعلم يزداريمطلوب آبخ

  .كرد فيآن تعر يكرد و توسعه داد و مدل برا ديلم را تولع نيا دياست، با ينيسرزم يرهبر نيهم

از منـابع را ابـداع    داريـ پا بـرداري  -بهـره  يپدران ما همـه روشـها   ز،يحوزه آبخ تيريگفت در مد ديبا البته

و در  ييكارهـا  چه يانيانجام داد، در م ييكارها چه ديبا زاند در باالدست حوزه آبخي -گفته يعناند، ي -كرده

 يانيـ انجـام داد، مـثالً در حـوزه م    داريـ پا بـرداري  -بهره يبرا ييتهايچه فعال ديبا زين زيحوزه آبخ تدس نييپا

نفوذ كند كـه در   نيدانه پخش شود تا آب در زم درشت يآبرفتها يرو البيس داند كه باي -پدران ما گفته

در  زيـ ن نترييپـا  يتهادر قسـم . اسـت  يزداريآبخ يكه نوع شود -يگفته م يعمل آبخواندار نياصطالح به ا

و بـا آن آب،   كردنـد  -يپهن مـ  يبزرگ يو آنها آب را در استخرها كردند -يگذشته اجداد ما از بندسار م

كـرد   يبِروزرسـان  ديروشها را امروز با نيا. كردند -يم ديرا تول يو محصوالت مختلف جاديا يباغات فراوان
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اند  -كرده انيتمدن ما آمده و پدران و اجداد و گذشتگان بدر  نهايعالوه بر ا. قرار داد برداري -و مورد بهره

چطـور   نكـه يا ايـ كـرد   ريرا نفوذپـذ  ينيزم توان -يچطور م ايكرد،  زيرا حاصلخ ينيزم توان -كه چطور مي

مباحث از  نيهمه ا. قرار داد يكشاورز يشور را اصالح كرد و آنها را مورد استفاده برا ينهايزم توان -يم

پاسـخ   يخـوب  مـا بـه آنهـا بـه     نآن جواب دارد و گذشتگا يبرا يزداريمبتالبه بوده و  آبخ است كه يمسائل

و  نيســرزم تيريكــرد و در مــد ييعلــوم را شناســا نيــا ديــعلــوم وجــود دارد و با نيــا تمــامي. انــد -داده

  .از آنها استفاده كرد داريپا برداري -بهره

  

در مسـئوالن مـا    د،يكه بدان اشاره كرد يزداريمطلوب آبخ تياز وضع يحيدرك و تصور صح ايآ: ميتسن

  وجود دارد؟

 يندارنـد، حتـ   يزداريـ از آبخ يو درسـت  حيارشد نظام، تصور صـح  نياز مسئول يارينه متأسفانه، بس: امانپور

. ندارنـد  ييآشـنا  يدرسـت  بـه  يزداريـ ما بـا آبخ  رانيمجلس، وزرا و مد ندگانيهم ندارند، نما يميتصور قد

و منطق علوم مختلف در  يمبان ل،با اصو ديمراتب باالتر روند با لحاظ سلسله د هر قدر بهدقت كنن ديافراد با

خـاص   يلتحصـي  -رشـته  كيـ در  ديـ با د،يايب نترييمراتب پا داشته باشند  و هرچه سلسله ييآشنا عيسطح وس

 يزداريـ خعلـوم مختلـف از جملـه آب    يبـه منطـق و و مبـان    ديعلوم است با ريكه وز يخبره باشند، مثالً كس

  .داشته باشد ييآشنا

  

آن برنامه داشته باشـد   يبدان بپردازد و برا ديبا يزداريكه در حال حاضر دانش آبخ يكار نيمهمتر: ميتسن

  ست؟يچ

علـوم مثـل    ياريبـر بسـ   تيو اشـراف  تيـ است كـه حاكم  يعلم يزداريطور كه اشاره شد آبخ همان: امانپور

 يجامع و كالن و نـاظر بـه رهبـر    يعلم يزداريرو آبخ نيد، از ادار رهيو غ مياقل ،يشناس جنگل، مرتع، آب
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 يمختلفـ  يالبته مدلها. كرد فيآن تعر يكرد و توسعه داد و مدل برا ديعلم را تول نيا ديبا. است ينيسرزم

 گـاه يپا ديـ ما با. كرد و مورد استفاده قرار داد يمدلها را بوم نيا توان يوجود دارد كه م ايباره در دن نيدر ا

 يتوسـعه و آبـادان   يو مدلها ميانجام بده نيسرزم شيآما ديما با. ميدرست كن ينيهوشمند سرزم يطالعاتا

  .به كجا برود خواهد -يكشور م كه نيو ا ميكن يرا طراح شرفتيو پ

 اريبسـ  ازيـ پ ايـ  ينـ يزم بيسال س كياست مثالً  نيهم يمدلها وجود ندارد؛ برا نيدر حال حاضر ا متأسفانه

كم و گران است  اي -اندازه سال به كيندارد و  يزارع و كشاورز سود اقتصاد يان است كه براو ارز اديز

اطالعات در آن  نيكه ا يدلبه مدل است، م ازيمسئله ن نياصالح ا يبرا. شود -يكننده متضرر م كه مصرف

 ازيـ دارد، ن زايـ ن ينـ يزم بيسـ  زانيـ م كشور به چـه  ،ينيزم بيمدل توسعه محصول س يبرا: وجود داشته باشد

اختصاص  ينيزم بيبه كشت س ديبا ياراض زانيم صادرات شود، چه ديكننده چقدر است، چقدر با مصرف

كاشته شود، بـازار داخـل و خـارج     ديزان بذر بايم و به چه ياست، چه بذر ازيكند، چقدر سم و كود ن دايپ

 نيـ دات شـود و كشـاورزان بـا ا   كـه وار  ردگيـ  -يمـ  ميدولت تصم دفعه كيمتأسفانه اآلن . آن چگونه است

و حاكم است،  يو نبود رهبر ينيسرزم شياز فقدان آما يامور ناش نيو ا شوند -يشدت متضرر م به ميتصم

 نكـه يا يبـرا  كند، -يم يو مقررات را طراح نيكه مجموعه قوان ستا يحاكم و رهبر كس نجايدر واقع در ا

و  نيقـوان  ياگـر كسـ  . حـل ارائـه دهـد    منـافع راه  شود و در زمان تعارض و تـزاحم  ديمجموعه خدمات تول

. داشـته باشـد   هيـ و تنب قيدهـد و نظـام تشـو    صـله ينكرد با او برخورد كند، منازعـات را ف  تيمقررات را رعا

طـور جـامع وجـود نـدارد، چـون       و مقـررات بـه   نيقوان نيا اي -در هر بخش توسعه اضرمتأسفانه در حال ح

 20داشـته باشـند و مـثالً هـر از      ديـ عمر مف ديو مقررات با نيقوان نيلبته اا. وجود ندارد نهيزم نيدر ا يرهبر

  .مجدداً نوشته شوند ايو مسائل جامعه اصالح  ازهايسال متناسب با ن 30 ايسال 
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  09/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+ها نسبت به متوسط بلندمدت بارش يدرصد26رشد 

  

هـا   بـارش  زانيـ در م يدرصـد 26 يرشـد  ،يجـار  يروز نخست سـال آبـ   67بارش در  متر يليم43.5ثبت  با

  .است دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره نيانگينسبت به م

منابع آب شركت  هيدفتر مطالعات پا يآمار رسم بر اساس م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تـا هفـتم   ) 98اول مهـر  ( يجـار  ياز آغـاز سـال آبـ    يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  .است متر يليم 43.5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 67(آذرماه 

و  شيدرصـد افـزا   26) متـر  يلـ يم 34.6(مشـابه درازمـدت    يهـا  دوره نيانگيـ نسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد42 يكاهش) متر يليم 75.4(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشـور از اول مهـر تـا سـاعت      كيـ درجه  زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيوضع ر،يز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يروز هفتم آذرماه سال آب

  
  ,  رانيابع آب امن تيريمد شركت
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  09/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - شدند البيسدها آماده مقابله با س افت،يكاهش   يبارندگ

  

نسبت به سال گذشته از مـرز   يدرصد 100 شيفزابا ا ريكشور در دو ماه اخ يآب از سدها يخروج زانيم

 يهـا  البيسـ  نيكشور به كنترل و تسك ياز مخزن سدها يمناسب تيمترمكعب گذشته و ظرف ارديليهفت م

سد مهـم   67سد بزرگ، حدود  193 انيآمار، از م نيطبق آخر كه ياست؛ به طور افتهياختصاص  ياحتمال

  .درصد آب دارند 90از  شيبزرگ كشور ب يسدها درصد كيدرصد پر هستند و تنها  40كمتر از 

مترمكعـب   ارديـ ليم 3.9مـاه،   آبـان  21تا  يسال آب يمخازن كل كشور از ابتدا يكل ورود سنا،يا گزارش به

از  زيـ مخـازن ن  يكـل خروجـ  . مترمكعـب بـود   ارديـ ليم 2.28در مدت مشابه سال گذشته،  زانيم نيبوده و ا

در مـدت مشـابه    زانيم نيكه ا يمترمكعب بوده، در حال ارديليم 6.32اه م آبان 21تا  يآب يسال جار يابتدا

  .مترمكعب بود ارديليم 2.99برابر با  يسال گذشته عدد

 ارديـ ليم 19.30و در مدت مشابه سال گذشته  25.57 يماه در سال جار آبان 21آب موجود مخازن تا  حجم

مترمكعـب   ارديليم 50.6ماه  آبان 21تا  يجار يسال آب يكل مخازن سدها از ابتدا تيظرف. مترمكعب است

  .درصد است 51سدها  يو درصد پرشدگ

از حـدود دو هفتـه    يجـار  يبار در سـال آبـ   نينخست يبرا يدر استان خراسان رضو يبه سد دوست يورود

 يورود انـات يمترمكعـب آب وارد مخـزن شـده اسـت و جر     ارديليماه هفت م آبان 21آغاز شده و تا  شيپ

پـنج   ودحـد  ريـ در استان هرمزگـان حـدود دو هفتـه اخ    انيو م ليبه سد شم يورود. تمرار داردهمچنان اس

است و طبـق   دهيمترمكعب رس ارديليم 12به  يجار يمترمكعب بوده و سرجمع آوردسد در سال آب ارديليم

  .قطع شده است يورود اناتياخبار جر نيآخر

 يهـا  خيدر تـار  جـار يو شـهر ب  ييرجـا  ديبـرز، شـه  ال يسـدها  ريـ نظ النياستان مازندران و گ يسدها يبرخ

 ارديـ ليمترمكعـب، دو م  ارديـ ليحـدود شـش م   بيـ بـوده و بـه ترت   البيماه متـاثر از سـ   آبان ستمينوزدهم و ب
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  .اند داشته يمترمكعب ورود ارديليمترمكعب و سه م

  

  سد كشور 44 تيوضع

سد كشـور،   12مخزن  يه موجوداز آن است ك يسد حاك 44آمارها درباره مخازن  نيآخر گريد يسو از

 24مخـزن   يموجـود  ش،يدرصد افـزا  75تا  25 نيمخزن هشت سد ب يموجود ش،يدرصد افزا 75از  شيب

  .و كاهش داشتند شيدرصد افزا 25سد كشور تا 

از  يحـاك  يماه سال جـار  آبان 21 انيتا پا) يكشاورز -شرب(مهم  يسدها تيآمار وضع نيآخر براساس

مترمكعـب   ونيـ ليم 717 يبـه طـور كلـ   ) سـد  13مجمـوع  ( هيـ اروم اچـه يحه درحوضـ  يآن است كه سدها

آن نسـبت   راتييدرصد و درصد تغ 43 يمخازن در سال جار نيا يمخزن دارد و درصد پرشدگ يموجود

  .درصد بوده است 15گذشته  لبه سا

  

  در كشور يبارندگ تيوضع نيآخر

نسـبت بـه سـال     يدرصد 100 شيبا افزا ريخكشور در دو ماه ا يآب از سدها يخروج زانيكه م يحال در

كشـور بـه كنتـرل و     ياز مخـزن سـدها   يمناسـب  تيـ مترمكعـب گذشـته و ظرف   ارديليگذشته از مرز هفت م

 زرگ،سد ب 193 انيآمار، از م نيطبق آخر كه يبه طور. است افتهياختصاص  ياحتمال يها البيس نيتسك

درصـد   90از  شيبـزرگ كشـور بـ    يدرصد سدها كيدرصد پراند و تنها  40سد مهم كمتر از  67حدود 

سـال   يكشور از ابتدا يها حجم بارش رويهستند كه طبق آمار وزارت ن البيآب دارند و آماده مقابله با س

سال گذشته  11 نيانگيم با سهيكه در مقا دهيرس متر يليم 43.6به  98تا هشتم آذر ) اول مهرماه( 98-99 يآب

  .ه استدرصد كاهش برخوردار بود 9از 

مـدت مشـابه    يطـ  هـا  يبارنـدگ  زانيكشور، م كي  درجه زيآبر يها حوضه يتجمع ياساس آمار بارندگ بر



    

  
  

64 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

گذشـته   يبارش، از سال آبـ  زانيم نيا. گزارش شده است متر يليم 75.4ها  حوضه نيدر ا 97-98 يسال آب

درصـد   23) متـر  يلـ يم 35.5(سـاله   51بلندمـدت   نيانگيـ درصد كمتر بوده و نسبت به م 42مدت  نيدر هم

درصـد كـاهش    9) 97-98 يتا سـال آبـ   87-88 ياز سال آب( ريساله اخ 11 نيانگيبا م سهيو در مقا شيافزا

بـه   متر يليم 20شرق با  يمرز زيبارش و حوضه آبر متر يليم 104خزر با  يايدر زيحوضه آبر. دهد ينشان م

  .اند برخوردار بوده كي  درجه زيآبر يها حوضه يبارندگ زانيم نيو كمتر نيشترياز ب بيترت
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ـ تجه/  ميدار ها البيمهار س  يبرا  يتر يامسال توجه جد : ميوگو با تسن در گفت روين ريوز  روگـاه ين  زاتي
  10/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - لميف+   شد يساز يبوم يباد

  

مخـازن  : گفـت  "ميـ دار هـا  البيمهـار سـ    يبـرا   يتـر  يامسال توجه جد" انيبا ب  روين ريها ــ وز استان گروه

  .ستا يخال ياحتمال يها البيمهار س يدرصد برا50ما هم  يسدها

دسـتگاه   كيـ عنـوان   بـه  رويـ وزارت ن نكـه يا انيبا ب انه،يدر م ميوگو با خبرنگار تسن در گفت انياردكان رضا

انـدركار امـور آب و بـرق اسـت اظهـار       سطح تماس را با مـردم دارد، همـواره دسـت    نيشتريكه ب يخدمات

متعـدد   يهـا  طـرح  فتتـاح و ا »رانيالف ــ ب ــ ا«در قالب طرح  ميكن يتالش م 98دوم سال  مهيدر ن: داشت

به كشـور اعمـال شـده،     ها تيمحدود نيدتريكه شد ميتحر طيكه در شرا ميآب و برق در كشور نشان ده

رو بـه جلـو    ريتوسـعه مسـ   رساختيز نيتر يعنوان اصل توسعه كشور برقرار است و آب و برق به يها چرخ

  .دارد

را  يبزرگـ  يهـا  دو اسـتان كشـور، طـرح    ايـ سـتان  ا كيهر هفته در  »رانيالف ــ ب ــ ا« شيپو: افزود يو

طـرح   يشـرق  جـان يكه در آذربا ميو استان فارس افتتاح دار يشرق جانيهفته در آذربا نيو ا كند يافتتاح م

  .ميمگاوات دار 2.5 نيتورب 20 انه،يدر آقكند م رانيا يباد روگاهين نيتر بزرگ

سـاخت داخـل بـوده كـه انتقـال       ران،يا يباد روگاهين نيتر بزرگ زاتيهمه تجه نكهيبا اشاره به ا روين ريوز

 نيـ ا يرانـ يا نيمـدد صـنعتگران و متخصصـ    به: آغاز شده است، ابراز داشت شيسال پ 10آن از  يتكنولوژ

 يدولتـ  ريـ بخـش غ  يگـذار  هيتومـان سـرما   ارديـ ليم 960پروژه  نيدر ا. و در مپنا ساخته شد  يساز يكار بوم

  .منطقه دارد داريبرق پا نيأمدر ت ياديصورت گرفته كه نقش ز

 رانيـ كـه در ا  نـد  ريپـذ  ديـ تجد يهـا  روگـاه ين نيتـر  و مناسـب  نيبهتـر  يباد يها روگاهين" نكهيبا اعالم ا يو

 ريدپـذ يتجد يهـا  روگـاه يدرصـد ن  39: ادامه داد "ميشده دار مطالعه يباد روگاهين تيهزار مگاوات ظرف30
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برابـر   7 ر،يدر دولت تـدب  ريدپذيتجد يها روگاهين تيظرف اعالم كنم كه دياست كه با يباد روگاهيكشور ن

  .شده است جاديگذشته ا يها كل دولت

سـال  : گفـت  هـا،  البيكنتـرل سـ   نـه يدر زم رويبر اقدامات وزارت ن يمبن ميدر پاسخ به سؤال تسن انياردكان

بر موضوع مهار  از امسال يتر يلذا توجه جد ميدهه گذشته تجربه كرد 5را در  يسال آب نيتر»تر«گذشته 

  .ميدار ها البيس

 نيـ ا: ، اضـافه كـرد  "مينرمـال فاصـله گـرفت    يها كه از بارش دهد ينشان م يمياقل طيشرا" نكهيا انيبا ب يو

 يبـاالتر  تيـ از اهم البيكنتـرل سـ   عتـاً يتـر كـه طب   اريسال بسـ  ايداشت  ميخشك خواه اريسال بس اي يعني

  .برخوردار است

رودخانـه و   يمهندسـ  يبـرا  كيـ  تيـ بـا اولو  يها رودخانه لومتريك 7500دود ح" نكهيبا اظهار ا روين ريوز

، "شـود  يم ييرگشايو مس يروبيسال ال انيمجموعه تا پا نياز ا لومتريك 1100كه  ميمشخص كرد يروبيال

  .است يخال ياحتمال يها البيمهار س يدرصد برا 50ما هم  يمخازن سدها: گفت
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  10/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  خواهد شد؟ نيريش ايروزانه چند مترمكعب از آب در

  

پـروژه   85از  يآب و فاضالب كشور، از احـداث و بهـره بـردار    يو توسعه شركت مهندس يمهندس معاون

  .در كشور خبر داد يرسان و توسعه آب يداريبا هدف پا ييزدا نمك

بـا   كـن  نيريشـ  آب يـي زدا نمـك  ساتيپروژه تأس 85در حال حاضر  سنا،يوگو با ا پاكروح در گفت نيشاه 

 يبـردار  در حال احداث و بهره) هزار مترمكعب در شبانه روز 470(مترمكعب در سال  ونيليم 175 تيظرف

در  اليـ ر ارديليم زاره 17 زانيبه م يبخش خصوص يگذار هيرماها با س پروژه نيقرارداد ا: است، اظهار كرد

و بلوچسـتان، مازنـدران، سـمنان، البـرز،      سـتان يخوزستان، هرمزگان، بوشهر، س يها استان(استان كشور  11

  .منعقد شده است) الميگلستان، اصفهان، كرمان و ا

  .عمان است يايفارس و در جيلخ ي هيحاش يها قراردادها مربوط به استان نيدرصد ا 90 ،يگفته و به

 25هـا،   پـروژه  نيـ از مجمـوع ا : آب و فاضالب كشور ادامـه داد  يو توسعه شركت مهندس يمهندس معاون

پـروژه بـا مجمـوع     60روز در حـال سـاخت و    هزار مترمكعب در شبانه 220 ديتول تيپروژه با مجموع ظرف

  .است يبردار روز در حال بهره هزار مترمكعب در شبانه 250 ديتول تيظرف

  

  كن نيريآب ش يواحدها سيدولت درباره تأس موضع

اسـتفاده از آب   ،يتر شدن دغدغه كم آبـ  رنگ ها و كم استان يآب برخ نيتأم يگزارش، برا نياساس ا بر

موجـود،   مياقلـ  رييـ و تغ يخشكسال يكنون تيبه گفته كارشناسان، با وضع. هاست حل از راه يكيهم  اهايدر

 زيـ راسـتا ن  نيـ ا روجـود نخواهـد داشـت، د    اياز محل آب در نيريآب ش نيبه سمت تأم جز رفتن يا چاره

و ابـالغ   دهيرسـ  بيآب و فاضالب كشور انجام داده، به تصو يو شركت مهندس رويكه وزارت ن يمطالعات

و  سـتان يس يهـا  جنـوب كشـور در اسـتان    يلـومتر يصـد ك  هيحاش ازيشده است كه در فاز اول، آب مورد ن
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درون  يهــا و از آب شــود نيتــأم ايــطــور كامــل از آب در ، هرمزگــان، خوزســتان و بوشــهر، بــهبلوچســتان

  .شود ازيرفع ن ينيسرزم

 رانيـ كرده و گفتـه بـود كـه ا    ديمساله تاك نيبر ا يجمهور سيراستا، اواسط سال گذشته بود كه رئ نيا در

مشـكل   چيهـ  رانيـ ا م؛يكـر آب باشـ  مردم به ف يبرا ديمنطقه خشك قرار گرفته است و ما با كيدر  باًيتقر

 م؛يـ و شـمال آب دار  بگفته بـود در جنـو   نيچن هم يو. دارد يزير ندارد، بلكه مشكل تالش و برنامه يآب

و همه  ميكن يو ما استفاده نم كنند يآب استفاده م نيفارس از ا جيخل يجنوب هيحاش يچطور تمام كشورها

هـا   از آن ديـ منابع بزرگ آب را در كنـار مـا قـرار داده و با    خداوند. چشم ما به آسمان بوده كه باران ببارد

  .مياستفاده كن

در  گـران يكـه د  يدر حـال . ميخزر اسـتفاده كنـ   ياياز در گانيهمسا گريهمانند د ديگفته او، در شمال با به

در  هيهمسـا  يكشـورها . ميكنـ  يو تماشا مـ  ميا خزر هستند اما ما معطل مانده ياياز آب در يريگ حال بهره

و  النيگـ  مازنـدران، كـه در سـاحل خـزر در     يا گونـه  بـه  كننـد،  يدرست م يهمه آلودگ نيخزر، ا يايدر

 يجزئـ  اريبس يها را به بهانه ايدر نيمان از ا آب بسته شده است و ما استفاده مشروع يرو ينفت هيگلستان ال

  .ميده ياست، انجام نم حيكه نادرست و ناصح

 142 هـا،  كـن  نيريش آب نهياعالم كرد كه در زم - روين ريوز - انيدكاناواسط سال گذشته، رضا ار نيهمچن

 رويتومان منعقد شده است و وزارت ن ارديليم 7,300بالغ بر  يا هيبا سرما يقرارداد مشاركت بخش خصوص

  .موضوع در نظر گرفته است نيا يرا برا يا ژهيو يها برنامه

  

  وب كشوردر جن ييزدا واحد نمك 68 يبردار و بهره احداث

آب و فاضـالب كشـور، بـا اشـاره بـه       يو توسعه شركت مهندس يمعاون مهندس شيپ ياساس، چند نيا بر

 نيـ ا يدر راسـتا :گفتـه بـود   سـنا يبـه ا  ا،يـ جنوب كشـور از در  يآب شرب نوار ساحل نيتأم استيس ياجرا
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ــوار ســاحل يــيزدا نمــك ســاتيواحــد تأس 68 هــا اســتيس  جنــوب كشــور در حــال احــداث و يآب در ن

 ياجـرا  انيـ ششم توسعه، دولت مكلف اسـت تـا پا   ي برنامه 36 ي به استناد بند الف ماده. است يداربر بهره

  .كند نيتأم ايآب در يساز نيريش قيكشور را از طر يمناطق جنوب يدنيدرصد آب آشام 30برنامه، حداقل 

ر مترمكعب در شـبانه  هزا 260 ديتول تيآب با مجموع ظرف ييزدا واحد نمك 62حال حاضر در كشور  در

مترمكعب در شبانه روز در  236220 ديتول تيبا مجموع ظرف زين گريواحد د 25و  يبردار روز در حال بهره

  .دست ساخت است

 يهـا  هـزار مترمكعـب در اسـتان    439 ي روزانه ديتول تيواحد با مجموع ظرف 68تعداد  نياز ا ،يگفته و به

 تيـ درصـد و از نظـر ظرف   2.78ان قرار دارند كـه از نظـر تعـداد    عم يايفارس و در جيخل ي هيواقع در حاش

  .شود يآب شرب كشور را شامل م ييزدا نمك ساتيدرصد كل تأس 5.88
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 ينـابود ؛ شده است يط ياريچهارمحال و بخت يمنابع آب ديباعث كاهش شد تيريو سوءمد يشكسالخ
  10/09/1398نه مورخ نشريه سبزي -ي اريچهارمحال و بخت ينيرزميدرصد منابع آب ز 50

  

را بـه ارمغـان خواهنـد گذاشـت؟      يزيـ چـه چ  ندگانيآ يبرا يسال و خشك يآب يب تيوضع نيبا ا ها دشت

 نيـي را تع نيريمركـز آب شـ   ياگر قرار بود زمـان  رسد؟ يم انيبه پا يممنوعه ك يها دشت يآب يب نيزمان ا

دچـار   اسـتان  10از  يكـ ياگـر قـرار باشـد    . منـاطق بـود   نيـ از ا يكـ ي ياريچهارمحال و بخت شك يكنند، ب

  .ها قرار خواهد گرفت نام نيدر ا ياريبختنام ببرند، بدون شك چهارمحال و  زيرا ن يسال خشك

 10از  يكـ يبـه   رانيـ ا نيريآب شـ  كننده ديرا از كجا به كجا رساند؟ از تول ياريچهارمحال و بخت يبارش يب

  .خود را نشان داده است يكشاورز يها در دشت تيواقع نيو ا يسال استان دچار خشك

 كيـ جـز   يزيـ كشت و داشت نداشته باشد، چ نيزم يوقت. آورد يم يو دشت افسردگ نيزم يبرا ،يآب يب

خُلق دشت كه تنگ . خواهد يم  آن خودش دل و دماغ خوش دنيكه د ستيبا خُلق تنگ ن كران يدشت ب

  .كند يم يخودخور نيزم رد،يو دل كشاورز كه بگ رديگ يباشد، دل كشاورز م

از  يكـ ينـام   بنـده يكـه ز  ندكشـ  يمـ  دكيـ را  يها با خود پسوند سال نيا ياريچهارمحال و بخت يها دشت

  .»ممنوعه يها دشت« ست؛يدور ن يها در سال رانيمناطق ا نيرتريگ برف

 يعنــيدر برداشــت آب  تيــممنوع نيــبرداشــت آب ممنــوع اســت و ا يعنــيدشــت ممنوعــه اســت؛  يوقتــ

  .در خود دارد نيها زم است كه سال يدرد نيو ا ليتعط يكشاورز

شـخم و   يهـا، بـرا   بر شـانه گذاشـتن   لين كه صبح به صبح با آن بپر بود از كشاورزا يشهركرد زمان دشت

 يهـا  خانـه  يراهـ  نـه، يپـر از پ  يهـا  و عصر به عصر بـا دسـت   كردند يم يط لومترهايرا ك يجاده خاك اريش

بسته شده بـر   يها نهياز پ يول ست،ين يخبر ارياز آن شخم و ش يآب يب نيحال در ا. شدند يم يو گل يخشت

  .مانده است يباق يادگاريهنوز كف دست كشاورزان 
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  ياريدر چهارمحال و بخت يسال دوره خشك 15 

ــد سرپرســت ــتاندار تيرياداره كــل م ــچهارمحــال و بخت يبحــران اس ــا: گفــت ياري ــتان  ني دوره  15اس

  .را پشت سر گذاشته است يسال خشك

در  يابع آبـ منـ  ديباعـث كـاهش شـد    هـا  يسـال  خشـك  نيـ ا: افـزود  رنـا يوگو با ا پور در گفت زمان يمرتض

  .شده است ريدر طول دو دهه اخ ياريچهارمحال و بخت

   

  ستيها خوب ن از دشت يبرخ حال

: شهرسـتان گفـت   نيـ در ا ينـ يرزميآب ز ريذخا ديبا اشاره به كاهش شد زيامور منابع آب شهركرد ن ريمد

  .است دهيمترمكعب رس ونيليم 272منابع آب در دشت شهركرد به  يكسر

دشـت شـده اسـت و سـطح      نيدر ا نيزم يمتر يسانت 18سبب فرونشست  تيوضع نيا: ودافز يفاطم دهاشميس

  .شود يدشت ناگوارتر م تينشود، وضع تيريمواجه شده و چنانچه مصرف مد يمتر 18آب با افت  يستابيا

و اراده  يهمگـان  جيدشـت اسـت، امـا بـا بسـ      نيـ برداشت در ا زانيتر از م نفوذ آب كم زانيم: ادامه داد يو

  .كرد اءيدشت را اح نيا توان يمصرف آب م تيريمد يدر راستا يجد

آب مواجـه كـرده،    ياستان نه تنها مـا را بـا بحـران كمـ     يها آب در دشت ديافت شد: كرد حيتصر يفاطم

  .گذاشته است يمنف ريتأث زيآب ن تيفيموارد بر ك يبلكه در برخ

نسبت  رزايم دشت خان: شاره كرد و گفتا زياستان ن يها دشت گريد تيكارشناس مسائل آب به وضع نيا

 70بـا فرونشسـت    نـك يا هـم  كه يطور مواجه شده است، به يناگوارتر تياستان با وضع يها دشت ريبه سا

  .دارد يستابيمتر افت سطح ا 30مواجه شده و  يمتر يسانت

 يايــحا يراهكارهـا  نيتـر  را از مهـم  ينـ يرزميمنـابع آب ز  يجــا بـه  يمنـابع آب سـطح   ينيگزيجـا  يفـاطم 

 هيـ تغذ هـا،  البيمهـار سـ   ،يها، حفر چـاه جـذب   دشت يمصنوع هيتغذ: استان عنوان كرد و افزود يها دشت



    

  
  

72 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .راهكارها است نيا گرياز د ياريآب نينو يها با روش يها و تحول در بخش كشاورز آبخوان

   

   باران يممنوعه و باران ب يها دشت

در  يسـال  دهـه خشـك   كيـ از  شيبا اشاره به بروز ب ياريچهارمحال و بخت ياداره كل هواشناس يفن معاون

 300و  هزار كي يبا كمبود بارش تجمع نكيا استان هم نيا ،يسال سال خشك 11دنبال  به: استان گفت نيا

  .مواجه است يمتر يليم

كـاهش بـارش    زانيـ م نيـ و ا متر يليم 580استان  نيساالنه ا يها بارش نيانگيم: كرد ديپور تأك چراغ مهران

  .برابر مجموع دو سال بارش استان است ياريچهارمحال و بخت يعتجم

ثبـت   ياريـ بـارش در چهارمحـال و بخت   متـر  يليم 53امسال تاكنون : كرد حيتصر يكارشناس هواشناس نيا

درصـد كـاهش    33بلندمـدت   نيانگيـ درصد و نسبت بـه م  61شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .دهد ينشان م

 نيشهرستان كوهرنگ به عنوان دومـ  ستگاهيبرف در ا متر يسانت 30آذرماه امسال  يتا ابتدا: شد ادآوري يو

  .وجود دارد يقطب پربارش كشور پس از بندر انزل

بـرف در مـدت مشـابه سـال      زانيم نيا: اظهار داشت ياريچهارمحال و بخت ياداره كل هواشناس يفن معاون

  .بوده است متر يقبل چهار سانت

 يدر آذر و د ياريـ چهارمحـال و بخت  يهـا  صـورت گرفتـه، بـارش    يها ينيب شيبراساس پ: گفت پور چراغ

  .تر خواهد بود كم نيانگيامسال نرمال و در بهمن و اسفند نسبت به م

   

  كه پر آب شد يرمجازيغ يها چاه

منـابع آب   يبخشـ  و تعـادل  اءيـ طـرح اح  يبـا اجـرا  : گفـت  ياريـ چهارمحال و بخت يا آب منطقه رعامليمد
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  .استان پر شده است نيتاكنون در ا 94حلقه چاه از سال  408 ،ينيرزميز

كشـور را   رمجـاز يغ يهـا  تعداد چـاه  نيتر كم ياريچهارمحال و بخت كه نيا انيبا ب يسده يسامان احمدرضا

 ينـ يرزميآب ز يها مترمكعب آب در برداشت از سفره ونيليتعداد چاه شش م نيبا پر كردن ا: دارد، افزود

  .شد ييجو فهاستان صر

آب در  گـر يمترمكعـب د  ونيـ ليم 20 يقـانون  يها برداشت چاه از اضافه يريبا جلوگ نيهمچن: ادامه داد يو

مـوثر واقـع شـده     ددشـت يشـدن دشـت سف   تر مياز وخ يريشده كه در جلوگ ييجو استان صرفه يها دشت

  .است

است،  ياتيبرنامه عمل 15 يدارا ينيرزميز يها آب يايو اح يبخش طرح تعادل كه نيا انيبا ب يسامان يسده

  .برنامه است 15 نيدو برنامه از ا يمجر يبرنامه و جهادكشاورز 13 يمجر يا آب منطقه: كرد حيتصر

آب  يهـا  سـفره  تيموجـود و بهبـود وضـع    يحفظ منابع آب ياريچهارمحال و بخت يا آب منطقه رعامليمد

در حفـظ   توانـد  يطـرح مـ   نيا: برشمرد و گفت يبخش طرح تعادل ياهداف اجرا نيتر را از مهم ينيرزميز

  .اشدبه همراه داشته ب يمطلوب يو اشتغال استان دستاوردها ياقتصاد تيو بهبود وضع ستيز طيمح

از منـابع   ياريـ درصد مصـارف چهارمحـال و بخت   90از  شيدارند ب دهياز كارشناسان عق يبرخ است يگفتن

 يهـا  سـال  يدر مصـرف آب طـ   تيريو سـوء مـد   ريـ اخ يهـا  يسال است كه به سبب خشك ينيرزميآب ز

  .منابع از دست رفته است نيدرصد ا 50گذشته 

و شش دشـت ممنوعـه    يتعداد چهار دشت ممنوعه بحران نياست كه از ا يدشت اصل 10 ياستان دارا نيا

  .كرده است ليضرورت تبد كيرا به  يبخش طرح تعادل ياجرا تيوضع نياعالم شده كه ا

كـاهش   ايـ  شياز دز است و افـزا  يكارون و بخش رود، ندهيسرچشمه سه رودخانه زا يرايو بخت چهارمحال

  .دهد يخود قرار م ريرا تحت تأث يخوزستان، اصفهان و فالت مركز يها استان، استان نيها در ا بارش
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نشـريه   - برابر شـد  3 هياروم اچهيدر آب :يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

  10/09/1398سبزينه مورخ 

         

اكنـون   هـم  اچـه يدر نيـ ا كـه  نيـ با اعالم ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

نسبت بـه زمـان مشـابه     اچهيدر نيحجم آب ا: مترمكعب آب دارد، افزود ونيليم 260و  ارديلياز سه م شيب

  .سال گذشته سه برابر شده است

طبـق   زيـ ن جـان يآذربا يآبـ  نيمساحت نگ كه نيا انيفرهاد سرخوش با ب رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

نسـبت بـه زمـان مشـابه      اچهيدر نيوسعت ا: كرد انيب ده،يرس لومترمربعيك 785به دو هزار و  شيپا نيآخر

  .داشته است شيافزا لومترمربعيو دو ك هزار كيسال گذشته 

 متـر  يسـانت  24متـر و   271و  هزار كيهفته گذشته در رقم  كي يط هياروم اچهيتراز در كه نيبا اعالم ا يو

و نسبت به هفتـه گذشـته    متر يسانت 91نسبت به سال گذشته  اچهيارتفاع در: ثابت مانده است، اظهار داشت

  .دارد شيافزا متر يسانت  كي

 22و  متـر  كيـ آن  يسـطح ثبـت شـده بـرا     نيتر با كم سهيدر مقا هياروم اچهيتراز در كه نيبا اشاره به ا يو

 تـر  قيعم متر يسانت 113نقاط تا  يشدن نمك در برخ حل ليبه دل اچهيدر نيا: افزود افته،ي شيافزا متر يسانت

  .آب را كاهش داده است ريبخت زانيمناسب و كاهش محسوس دما، م يها امر در كنار بارش نيشده و هم

سـتاد تـراز    نيـ ا ليقبل از تشـك : ادامه داد يغرب جانيدر آذربا هياروم هاچيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

 صيتخصـ  ،يزيـ ر برنامـه  هيامـا در سـا   افـت، ي يكاهش مـ  متر يسانت 40طور متوسط  ساالنه به هياروم اچهيدر

 ها يآن متوقف شد و بارندگ نشد روند خشك اچه،يدر نيا ياياح يبرا ديو ام رياعتبار و تالش دولت تدب

  .آمد اچهيكمك درهم به 

بـه   جيو بـه تـدر   نـده يآ يهـا  سـال  يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح كه نيبا اعالم ا سرخوش
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بـه   كيـ هـا سـاالنه نزد   طرح نياز ا يبردار در صورت بهره هياروم اچهيتراز در: افزود رسد، يم يبردار بهره

  .ابدي يم شيافزا متر كي

حفـر شـده اسـت،     اچهيبه در يغرب جانياز تونل انتقال آب از جنوب آذربا رلومتيك 5/30 كه نيا انيبا ب يو

  .برسد يبردار طرح به بهره نيمانده است تا ا  يتونل باق نيا لومتريحدود پنج ك: گفت

بـه   يغرب جانيطرح انتقال آب از جنوب آذربا يبرا تيصورت وضع نيطبق آخر كه نيبا اعالم ا سرخوش

تومـان   ارديليم 600طرح  نياتمام ا يبرا: كرد انيشده، ب نهيهز الير ارديليهزار م 12از  شيب هياروم اچهيدر

  .طرح وجود ندارد نياعتبار ا نيدر تأم زين يمشكل چياست و ه ازياعتبار ن

 انيـ طـرح، ب  نيـ روباز ا يدرباره خط انتقال كانال بتن نيهمچن هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

زمـان   دارد و هـم  يكـ يزيف شرفتيدرصد پ 60اكنون  است كه هم لومتريك 11 زيط انتقال نخ نيطول ا: كرد

  .ديخواهد رس يبردار با تونل خط انتقال به بهره

اعـالم شـده    هيـ اروم اچـه يدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيهرچند تراز  رنا،يگزارش ا به

درصـد   95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيدر تراز  اچهيدر نيا ياست، ول

  .آن رفع خواهد شد زگردير يها كانون

بـا وجـود    زيـ شـد و امسـال ن   نهيهز اچهيدر ياياح يتومان برا ارديليم 500از سه هزار و  شيب 1397سال  انيپا تا

  .است افتهياختصاص  انجيآذربا يآب نينگ ياياح يتومان برا ارديليم 724از  شيدولت، ب يمشكالت اقتصاد

 كيـ بـه تـراز اكولوژ   1394سال از  10قرار است ظرف مدت  اءيستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شـروع بـه خشـك     1380از اواسـط دهـه    اچـه يدر نيا. سال از برنامه عقب است 5/1خود برسد كه حدود 

  .شد خشكدرصد از مساحت آن  80 حدود يالديم 2015تا سال  ،يالملل نيب يشدن كرد و بنا بر آمارها

 يدر كنـار اجـرا   يهسـتند كـه مشـاركت جوامـع محلـ      دهيـ عق نيـ بـر ا  يو خـارج  يكارشناسان داخلـ  همه

  .خواهد داشت جانيآذربا يآب نينگ يايدر اح يمختلف، نقش مهم يها طرح
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خبرگـزاري   - جـدول +نسبت به متوسط درازمـدت  يدرصد20رشد / كشور يها بارش تيوضع نيآخر
  10/09/1398يم مورخ تسن

  

هـا   بـارش  زانيـ در م يدرصـد 20 يرشـد  ،يجـار  يروز نخست سـال آبـ   69بارش در  متر يليم43.6ثبت  با

  .است دهيازمدت به ثبت رسمشابه در يها دوره نيانگينسبت به م

منابع آب شركت  هيدفتر مطالعات پا يبر اساس آمار رسم م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تا نهم آذرماه ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  .است متر يليم 43.6بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 69(

و  شيدرصـد افـزا   20) متـر  يلـ يم 36.4(مشـابه درازمـدت    يهـا  دوره نيانگيـ نسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد43 يكاهش) متر يليم 76.2(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشـور از اول مهـر تـا سـاعت      كيـ درجه  زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيوضع ر،يز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يروز نهم آذرماه سال آب

  
   رانيمنابع آب ا تيريمد شركت



    

  
  

77 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  12/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - دهه ثبت شد نيتر گرم ؛يهواشناس يهشدار سازمان جهان

  

سازمان ملـل در   ييوهوا اجالس آب ييزمان با برپا هم يهواشناس يكارشناسان سازمان جهان -رنايا -تهران

  .بوده است نيكره زم يها سال نيتر هشدار دادند، دهه گذشته گرم يبا ارائه گزارش ا،ياسپان ديمادر

و تـار از آب   رهيـ ت ريزارش خود، تصـو سازمان در گ نيا ترز،يرو يشنبه خبرگزار گزارش روز سه براساس

  .ارائه كرده است اهايو باال آمدن سطح در رانگريو يموج گرماها ها، خيشدن 

مسـتقر در ژنـو   ) WMO( يهواشناسـ  يكه سازمان جهان نيزم يوهوا آب تيوضع يابيگزارش ساالنه ارز در

  .است ديمادر ييوهوا نشست آب در يا دو هفته يوگوها كه محور گفت شود يم ديتاك يارائه داد بر خطرات

را  نيفاجعـه بـار زمـ    شياز گرمـا  يريجلـوگ  يبـرا  سيپار 2015 ييوهوا توافق آب تيمذاكرات، تقو نيا

  .دهد يهدف قرار م

اعالم كرد، موج گرمـا   يا هيانيدر ب يهواشناس يسازمان جهان ركليدب) Petteri Taalas(» تاالس  يپتر «

رخ  يتـر  اكنـون بـه طـور مـنظم     داد يرخ مـ  »كبـار يهـر قـرن   «بودند كه  ييها دهيپد نياز ا شيكه پ ليو س

 يسـوز  آتـش . هسـتند  رانگـر يو يموسـم  يهـا  دچـار توفـان   كيكشورها از باهاما تا ژاپن و موزامب. دهد يم

  .  را فرا گرفته است ايو استرال كيها سراسر منطقه آتالنت جنگل

و در بـازه  ) 2019تـا   2015 يهـا  سـال  نيبـ (ال در پـنج سـ   نيزم يمتوسط دما دهد ينشان م ديجد گزارش

  .رقم را به ثبت رسانده است نيبه طور حتم باالتر) يالديم 2019تا  2010(ساله  10 يزمان

  .  سوم خواهد بود ايدرجه گرما در رتبه دوم  نياز نظر باالتر اديبه احتمال ز يالديم 2019 سال

  .كرده است بيرا تخر ييايدر ستميامر اكوس نيشده و ا تر يدياس ،يبا آغاز دوران صنعت سهيدر مقا اهايدر آب

قـرار داشـتند و   ) و مهـر  وريشـهر (سپتامبر و اكتبر  يها سطح در ماه نيتر نييدر پا بايقطب شمال تقر يها خي

  .بوده است ها خيسطح  سابقه يبودن ب نييقطب جنوب چند بار در سال شاهد پا
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دوره كـاهش   كيـ در جهـان پـس از    يقحطـ  شيافـزا  ياصـل  عامـل  ييوهوا آب راتييگزارش، تغ نيا در

  .بردند يرنج م ينفر در جهان از گرسنگ ونيليم 820از  شيب 2018شده در سال  ادآورياعالم و  كنواختي

 يالگوهـا  يآواره كـرده و رو  يالديم ينفر را در سال جار ها ونيليم ،ييوهوا آب راتيياز تغ يناش يايبال

  .گذاشته است رياز مناطق تاث گريد ياريو بس كايو مركز آمر هيبارش از هند تا شمال روس

را  اهـا يدر اعمـاق در  يكـه زنـدگ  »  ييايـ امـواج در « موسوم به  اهايدر يدما شيگزارش، افزا نيا براساس

  .شده است ليتبد يتر جيبه امر را كند، ينابود م

 ونيـ ليواحـد در هـر م   407.8 سـابقه  يدر اتمسفر به سـطح بـ   دكربنياكس يغلظت د 2018در سال  نيهمچن

)PPM (ادامه داشته است 2019در سال  يشيروند افزا نيو ا ديرس.  

  

  ديدر نشست مادر ها واكنش

با حضور هزاران تن از فعـاالن   يبه وقت محل) آذرماه 11دوشنبه ( روزيصبح د ييوهوا آب راتييتغ نشست

  .غاز به كار كردآ ديدر مادر يدولت ريو غ يدولت ياعم از نهادها يستيز طيمح

 دياكسـ  ينشست هشدار داد، غلظـت د  نيسازمان ملل متحد در مراسم افتتاح ا ركليدب» گوترش  ويآنتون «

از  نياو همچنــ.  تصــور بــود رقابــليكــه در گذشــته غ دهيرســ ونيــليواحــد در هــر م 400 زانيــكــربن بــه م

  .مسأله كنند نياحل  يبرا يفكر ،يناگوار جهان امدياز هر پ شيكنندگان خواست، پ شركت

 بيبه تخر يجهان يتوجه يخطرات ب رامونينشست، پ نيا يدر ابتدا زين اياسپان ريوز نخست» پدرو سانچز  «

  .سخن گفت ييو هوا آب راتييو تغ ستيز طيمح

هـا را   شـركت  يو برخـ  سـت يز طيسال گذشته، فعـاالن محـ   كيدر  ييوهوا آب يمراكز علم يها گزارش

 داران هيسـرما  نيرا بـ  ييهـا  يمتعهـد شـوند و نگرانـ    يا گلخانـه  يش انتشار گازهاوادار كرده نسبت به كاه

  .است ختهيبرانگ
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  12/09/1398مورخ  24خبرگزاري رويداد   ست؟يچ رانيفرانرمال در ا يها بارش يماجرا

  

 ديشـد  ييهـا  ادعا كنند بـارش  يامسال در كشور رخ داده، باعث شده تا برخ زييپا يكه از ابتدا ييها بارش

بحران سازمان  تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيكه با واكنش رئ يكشور است، موضوع ميدر انتظار اقل

  .روبرو شده است يهواشناس

  

   رانيفرانرمال در ا يها بارش

 دهـد  يمنتشر شده است كه نشان م يهواشناس يها از نقشه يمدل يمجاز يست در فضاا يچند  24داديرو

 يو جنـوب  يشـمال  ،يغربـ  مـه يكامال فرانرمال در تمام نقـاط ن  يها بر بارش دهيعق ها همسو و هم مدل يتمام

  .باشد ديشد يها دوره بلندمدت بارش كيآماده  دياند و كشور با كشور شده

 يهـا  دربـاره انتشـار نقشـه    يبحـران سـازمان هواشناسـ    تيريو مـد  يخشكسال يمركز مل سيرئ فه،يوظ احد

آمـاده   ديداشت و با ميفراتر از نرمال در كشور خواه يها بارش نكهيو اعالم ا يمجاز يدر فضا يهواشناس

 ديـ مردم نبا. است عهيموضوع اصال صحت ندارد و شا نيا: به پانا گفت ميها باش دوره بلند مدت بارش كي

  .را داشت يبيانتظار اتفاق عج ديتوجه كنند و نبا به آن

 يغربـ  يهـا  اسـتان  شـتر يب: كشـور افـزود   يبحران سازمان هواشناسـ  تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

كـه   ينسبت به بارش بلند مدت و نرمال خود داشتند به طور يمهر ماه تاكنون بارش كمتر يكشور از ابتدا

 ،يخراسـان شـمال   ،ياريـ چهـار محـال و بخت   الم،يـ ا ل،ياردب ،يغرب جانياآذرب ،يشرق جانيآذربا يها استان

نسـبت بـه نرمـال     يلرسـتان و همـدان بـارش كمتـر     الن،ياحمـد، گـ   ريو بو هيلويكردستان، كرمانشاه، كهگ

  .داشتند

ن مازنـدرا  الن،يگ يها در استان بيمهر ماه تاكنون به ترت يها از ابتدا بارش نيشتريب يبه گفته و: افزود يو
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  .رخ داده است نيو قزو

 شيدر حـد نرمـال و بـ    يامسال در كشور نسبت به بلند مدت تا حدود يها بارش يبه طور كل ،يگفته و به

  .از حد نرمال است، اما نسبت به سال گذشته كمتر است

 فصل پربارش و سـال قبـل   كيامسال  نكهيا: گفت زيها ن آن در بارش ريو تاث يمياقل راتييدرباره تغ فهيوظ

ما  مياست و اقل ينوسانات جو ها نيو ا ستيكشور ن مياقل يوضع كل انگريخشك بوده ب اريبس ياز آن، سال

  .مينيبلندتر بب يدر بازه زمان ديرا با مياقل. دهد يرا نشان نم
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نشريه سـبزينه مـورخ    - رديگ يكشور صورت م زيآبخ يها خاك در حوضه شيتن فرسا ارديليم 2ساالنه 
12/09/1398  

  

سـاالنه  : از منـاطق كشـور گفـت    يخـاك در برخـ   يباال شيبا اشاره به افزا رانيانجمن علوم خاك ا عضو

  .رديگ يم كشور صورت زيآبخ يها خاك در حوضه شيتن فرسا ارديليدوم

وجـود   زيـ هكتـار حوضـه آبخ   ونيـ ليم125در كشور : افزود يوميق ديحم رنا،ينقل از ا به »نهيسبز«گزارش  به

  .دارد

عنـوان   خـاك بـه  : تن در هكتـار اسـت، گفـت   17خاك  شيفرسا نيانگيطور متوسط م به كه نيا انيبا ب يو

  .است وجود آمده طول هزاران سال بهدر  نيهر سرزم يعيطب هيسرما نيتر و مهم ساز يزنده، زندگ يموجود

مخاطرات متـأثر   نيكه ا كند يم ديرا تهد نيخاك و زم يمخاطرات جد يسر كيدر كشور  ،يگفته و به

  .است شيها بدون توجه به آما نادرست طرح ياز بارگذار

بـدون مطالعـه،    يو صـنعت  يتوسـعه شـهر   ها، تيفعال يدر كشور برخ: گفت رانيانجمن علوم خاك ا عضو

  .است وجود آورده به يمنابع خاك يبرا يجد ديامر تهد نيشده كه ا ييجانما

و  ديـ تول ليپتانسـ  شـود،  يكه در كشـور انجـام مـ    هيرو يب يكشاورز يها تيفعال يبرخ: اظهارداشت يوميق

  .به حفظ خاك توجه شود نهيزم نيدر ا ديكه با كند يم ديخاك را تهد يستيز

 رييـ هـا، تغ  خـاك  ييكـاهش مـواده غـذا    ،ياز خـاك كشـاورز   هيرو يخاك، استفاده ب يشور شيافزا يو

و مخـاطرات   داتيـ تهد گـر يبـزرگ را از د  يهـا  شـهرها و سـكونتگاه   در كالن يكشاورز ياراض يكاربر

  .ميو ارتقاء ده شيها را حفظ، افزا خاك يريپذ ستيز ليپتانس ديبا: ها برشمرد و گفت خاك

كشـور دو    يهـا  مـادر خـاك   كـه  نيـ بـر ا  ديـ كشور با تأكآب و خاك  قاتيموسسه تحق يعلم ئتيه عضو

و  شـود  يمـ  دهييـ هـا و مراتـع زا   ها، جنگـل  خاك از كوهستان: ژئوساختار مهم زاگرس و البرز است، افزود
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  .است درودياروند، سف رود، ندهيزا يآبرفت يها ها در اطراف بخش خاك نيبهتر

صـادرات  : ن جامع خاك اشاره كرد و گفـت صادرات خاك از سال گذشته براساس قانو تيبه ممنوع يو

 ديـ مولـد تأك  يهـا  خارج كرن خاك تيگذار بر ممنوع ندارد و قانون يمانع يستيرزيو غ يمعدن يها خاك

  .است كرده

 شيهمـا  نيسـوم . اسـت  يعـ ياسـتان توسـعه و گسـترش منـابع طب     ندهيمسأله آ نيتر مهم: اظهارداشت يوميق

ــتان ــا همكــار  ياس ــابع يخــاك ب ــيطب اداره من ــو آبخ يع ــاتيمركــز تحق يزداري ــوزش كشــاورز ق  ،يوآم

  .برگزار شد شيو دانشگاه شهركرد با موضوع خاك و فرسا ستيز طيمح
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  13/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - از آن يناش يها و تعارض يآب كشاورز صيبازتخص

  

 رياز آن تعب يبهره بردار اي تيدر حق استفاده از مالك رييكه تغ يآب كشاورز صيباز تخص - رنايا - تهران

با حضور پژوهشـگران و فعـاالن حـوزه آب مـورد بحـث و       يا در جلسه) چهارشنبه(شود، عصر امروز  يم

  .قرار گرفت يبررس

پژوهشـگر   »ياسـكندر  يسروش طالب«برگزار شد،  يعلوم انسان ندانشميجلسه كه در محل خانه اند نيا در

انسـان در   يو سـبك زنـدگ   تيـ روند تحوالت جمع: گفت فيشر يدانشگاه صنعت ياستگذاريدانشكده س

  .آب است يرشد تقاضا برا يعموم دهيپد انگريب يسطح جهان

موجـب احسـاس    ديشـد  يسـال و تر يخشكسـال  يو دوره هـا  يمـ ياقل راتييـ مواجهه بـا تغ  نيا ، يگفته و به

  .منابع آب شده است تياز محدود يتر يواقع

 انيـ نما يآب را بـه خـوب   صيمفهوم باز تخصـ  تيتقاضا اهم شيو افزا ها تيمحدود نيا: داشت انيب يطالب

برداران از منـابع آب اسـت؛    بهره نيجابجا كردن حقوق آب ب انگريآب ب صيباز تخص قتيدر حق كند؛ يم

 فيـ تعر بـردار  بهـره  يهـا  گـروه  ايافراد  يبرا يررسميو گاه به صورت غ يصورت رسمكه گاه به  يحقوق

  .است  شده

گرفته شدن تعهـدات منـابع    دهياز ناد ييها ها نشانه خشك شدن تاالب ايها  خوان افت سطح آب: گفت يو

  .است ييها غفلت نياز انواع چن ييتمام نما نهيآ رانيآب است و ا

العــرب و دشــت رفســنجان،  هيــدشــت قر ه،يــاروم اچــهيدر يدر مــوارد مطالعــات: پژوهشــگر ادامــه داد نيــا

  .شده است مياز اشكال مختلف غفلت نسبت به تعهدات ترس ييها گوشه

از  ياريحقـوق بسـ   عييو تض ستيز طيگسترده مح بيهمراه با تخر رانيدر ا صيسابقه باز تخص: گفت يو

كـه مطـرح    يسوال طيشرا نيآنان بوده است، در ا يبرا يو اجتماع يبرداران و بروز مشكالت اقتصاد بهره
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مسـاله و حفاظـت از    نيـ نسبت بـه وقـوع ا   يكاف تيآب حساس ياست كه چرا نظام بهره بردار نيا شود يم

  كار ناتوان بوده است؟ نيدر انجام ا اينداشته  نفعانيحقوق ذ

و  1347پـس از سـال   : ه گفـت جلسـ  نيـ پژوهشگر  حاضر در ا گريد »يرنظاميم نيجالل الد ديس«ادامه  در

داشته  يتوانست حق بهره بردار يدولت قرار گرفت و جامعه فقط م اريآب در اخت تيآب، مالك شدن يمل

  .باشد

توسـعه   يبه بعد كـه تـا آن زمـان طـرح هـا      70از دهه  رويآب در وزارت ن صينظام تخص: داشت انيب يو

آب در كشـور كـه    صياز بـاز تخصـ   يخاصـ  امـا شـكل   افـت، ي رييـ تغ شد، يبدون حساب و كتاب انجام م

حقابـه داران   يو بـدون آگـاه   يجيآب به صورت تـدر  ييجابجا ايخاموش  صياز آن به بازتخص توان يم

  .در كشور شكل گرفت شود، يم طالقا

 شيمنابع آب، افزا تيهمچون محدود يليبه دال صينظام باز تخص نيتجربه نشان داد ا: ادامه داد يرنظاميم

  .بماند داريپا تواند ينم يمردم يها يتيدولت و رشد نارضا يمال يها تيبرداران، محدود بهره تيجمع

راسـتا بـه سـواالت     نيـ مطرح شد و در ا نيحقوق آب به عنوان قدم آغاز يجلسه لزوم شفاف ساز نيا در

وردارنـد؟  برخ يباالتر تياز اولو ييازهايچه ن ؟ ستيحقوق بهره برداران از منابع آب چ نكهيا رينظ ياساس

  .قرار گرفت يررسانجام داد؟ مورد بحث و ب يعموم تيتوان تبادل آب را همراه با رضا يو چگونه م

بـاز   يتوجـه بـه جلـب توافـق بـرا      دهـد  ينشـان مـ   صيباز تخص يجلسه بحث شد كه تجارب جهان نيدر ا 

و  يتصـاد از جنبـه اق  تيـ و موفق داريـ پا صيبـاز تخصـ   يبرا يكاف يحقوق آب شرط ييو جابجا صيتخص

 عـه شود و جام جاديسال ها پس از انجام آن ا صيممكن است آثار و تبعات باز تخص رايز ست،ين يا توسعه

  .مواجهه با آن نداشته باشد يبرا يدرست يها انتخاب اينسبت به آن نداشته  يكاف يآگاه
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 ديرسـ  متريليم 45ها به  ارتفاع بارش/ زيآبر يها بارش در حوضه يدرصد 42 كاهش؛ كرد يبررس رانيم
  13/09/1398خبرگزاري ميزان مورخ  -

  

كـه نسـبت بـه سـال      ديمتر رسـ  يليم 45.3به  زيآبر ياصل يها ها در حوضه ارتفاع بارش -زانيم يخبرگزار

  .داشته است يدرصد 42گذشته كاهش 

نشان  ياصل زيآبر يها ها در حوضه بارش يروند هفتگ زان،يم يگزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزار به

كه نسـبت   دهيرس متريليم 45.3ها به  ارتفاع بارش 98آذر  11 خيتا تار يجار يسال آب يكه از ابتدا دهد يم

  .داشته است يدرصد 42شته كاهش به سال گذ

 11 نيانگيـ و نسبت به م يدرصد 16 شيساله با افزا 51نسبت به دراز مدت  يدر مدت مورد بررس ها بارش

  .داشته است يدرصد 9ساله كاهش 

 يدرصد 19كه نسبت به سال گذشته كاهش  دهيرس متريليم 107.1ها به  خزر ارتفاع بارش زيحوضه آبر در

  .داشته است يدرصد كيساله كاهش  51دت و نسبت به دراز م

بارش نسبت به سـال گذشـته كـاهش     متريليم 57.7عمان با  يايفارس و در جيخل زيآبر يها حوضه انيم در

  .داشته است يدرصد 9 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 61

ه سـال گذشـته و   نسبت ب يدرصد 58بارش با كاهش  متريليم 35.7با  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر نيهمچن

  .رو بوده است نسبت به دراز مدت روبه يدرصد 49

 21بـارش نسـبت بـه سـال گذشـته كـاهش        متـر يليم 30.3بـا   يحوضه فالت مركـز  دهد ينشان م ها يبررس

  .داشته است يدرصد 54 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد

 يدرصـد  113سال گذشته رشـد   بارش نسبت به متريليم 20با  زيآبر يها حوضه نيشرق در ب يمرز حوضه

  .بارش داشته است يدرصد 140 شيو نسبت به دراز مدت افزا
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و نسـبت بـه دراز    يدرصـد  45بارش نسبت سال گذشته كـاهش   متريليم 32.1قره قوم با   زيآبر يها حوضه

  .داشته است يدرصد 26ساله رشد  51مدت 
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  13/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - ها در كشور روند متفاوت بارش

  

ــران ــايا-ته ــم -رن ــم نيانگي ــارش زاني ــا ب ــد  يه ــا رش ــور ب ــدا  يدرصــد 5.7 يكش ــه ابت ــبت ب ــه  ينس هفت

وره د نيانگيــبــا م ســهيكــه در مقا ديرســ متــريليم 49.3بــه رقــم  يدر حــال)  يمتــريليم 43.6بابــارش(يجــار

  .دهد يرا نشان م يدرصد 23 يرشد) متريليم 40.2(ساله  51درازمدت 

كه پارسال و  است يدرحال نياست و ا مترشدهيليم 49.3روز آذرماه  نيهادر كشور تا دوازدهم بارش زانيم

ثبت شده بود كـه   يبارندگ متريليم 77.8 يبازه زمان نيمنابع آب، در هم تيريبراساس گزارش شركت مد

  .دهد يرا نشان م يرشد منف

حوضه در  نياست، پارسال ا متريليم 116خزر تا روز دوازدهم آذر يايدر زيثبت شده در حوضه آبر بارش

بـا   سـه يامـا در مقا  دهـد  يرا نشان م يداشت كه نسبت به پارسال رشد منف يبارندگ متريليم 133زمان  نيهم

  .برخودار شده است يدرصد5رشد داشت از يبارندگ متريليم 110.5ساله كه  51دوره  نيانگيم

اسـت   متـر يليم 67.3عمان هم تا روز دوازدهم آذرماه  يايفارس و در جيخل زيها درحوضه آبر بارش زانيم

  .دارد يرشد منف) متريليم 149.6(زمان  نيحوضه در هم نيپارسال ا يها كه نسبت به بارش

 متـر يليم 37.7شور تا روز دوازدهم آذرماه ك ياصل زيآبر يها از حوضه گريد يكيبه عنوان  هياروم اچهيدر

رشـد   متـر يليم 85.8آن نسبت به مدت مشابه پارسال با بـارش   يها بارش زانيرا تجربه كرده كه م يبارندگ

  .دهد يرا نشان م يمنف

 يبارندگ متريليم 31.2روز آذرماه با ثبت  نيتا دوازدهم زين يفالت مركز زيها درحوضه آبر بارش تيوضع

  .كند يرا تجربه م يداشت رشد منف يبارندگ متريليم 38.2دت مشابه پارسال كه نسبت به م

بــا  گرگونــهيروز آذرمــاه سرنوشــت د نيشــرق دردوازدهمــ يمــرز زيــبــارش درحوضــه آبر تيوضــع امــا

كـه پارسـال و    دهيرس متريليم 20به رقم  يحوضه درحال نيا يها بارش زانيم. دارد نيشيپ زيآبر يها حوضه
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بارشـد   لامسـال آن نسـبت بـه پارسـا     يهـا  داشت كـه بـارش   يبارندگ متريليم 9.4تنها  يزمان بازه نيدر هم

برخـودار شـده    يدرصـد  132 يسـاله هـم از رشـد    51 نيانگيـ بـا م  سـه يروبرو شده و در مقا يدرصد113

  .بود متريليم 8.6دوره بلند مدت آن  يها بارش زانيكه م يدرحال

حوضـه تـا    نيـ ا يهـا  بـارش  زانيكه م يا است به گونه طلوب نبودهقره قوم هم م زيحوضه آبر يها يبارندگ

 يمتريليم 58حوضه بارش  نيپارسال ا كه يدرحال ده،يرس متريليم 32.1روز دوازدهم آذرماه امسال به رقم 

  .حوضه است نيها در ا بارش يرشد منف انگريب نيرا تجربه كرده بود و ا
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ـ  يهـا  طـرح : يريجهـانگ  غرب كشـور؛  يو خاك يآب يها طرح تيوضع نيآخر يدر جلسه بررس و  يآب
  13/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كشور از افتخارات نظام و دولت است يخاك

  

كشور از افتخـارات نظـام و    يو خاك يآب ميعظ يها طرح: گفت يجمهور سييمعاون اول ر -رنايا -تهران

آغـاز شـد و    يدالر از صندوق توسعه مل ارديليم 8و برداشت  يدولت است كه با موافقت مقام معظم رهبر

دوازدهـم بـه    تدولـ  انيـ از پا شيتـا حـد امكـان پـ    هـا   طـرح  نيـ تـا ا  ميريـ همه تالش خود را به كار گ ديبا

  .برسند يبردار بهره

 نيآخـر  يدر جلسـه بررسـ   يرياسـحاق جهـانگ   ،يجمهور سييمعاون اول ر يرسان اطالع گاهيگزارش پا به

برگـزار شـد، اظهـار     يو اسـت يغرب كشور كه ظهر روز چهارشـنبه بـه ر   يو خاك يآب يها طرح تيوضع

است  ديو ام ريدولت تدب يكارها نيتر از شاخص يكيغرب كشور  ياكو خ يآب يها طرح ياجرا: داشت

  .شده است يكمتر هم درباره آنها اطالع رسان هك

كشور از افتخارات نظام و دولت است كه با موافقت مقـام معظـم    يو خاك يآب ميعظ يها طرح: افزود يو

تا  ميريهمه تالش خود را به كار گ ديآغاز شد و با يدالر از صندوق توسعه مل ارديليم 8و برداشت  يرهبر

  .برسند يبردار دولت دوازدهم به بهره انياز پا شيها تا حد امكان پ طرح نيا

  

  شود عيتسر هياروم اچهيپروژه تونل انتقال آب رودخانه زاب به در ليتكم در

 يگـر سـد  شود تـا ا  يريگيبه صورت جامع پ ديها با طرح نيا ياجرا: كرد انيب يجمهور سيياول ر معاون

تـا   ديـ تـالش كن  نيهمچنـ . آماده شده باشـد  زيآب آن ن عيتوز يدست نييپا يها شبكه د،يرس يبردار به بهره

 يايـ و اح تيـ چـرا كـه تثب   دبرس يبردار به بهره تر عيسر زين هياروم اچهيتونل انتقال آب رودخانه زاب به در

  .مهم دولت بوده و هست يها از برنامه يكي اچهيدر نيا
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كـل بانـك    سيـي ر يجلسـه كـه عبدالناصـر همتـ     نيـ سازمان برنامه و بودجـه در ا  سيينوبخت ر محمدباقر

همـه  : حضـور داشـتند، گفـت    زيـ ن يو سرپرست وزارت جهاد كشـاورز  روين ريوز انيرضا اردكان ،يمركز

 رداشـت ب يآنهـا از صـندوق توسـعه ملـ     ياجرا يدالر برا ارديليم 8كه  ييها تا طرح ميكن يتالش خود را م

  .نمانند يتمام باق مهياندك ن يمبالغ نيتام ياست، برا شده

وزارتخانه را  نيا يها شد و آمادگ طرح نيا يمنابع مال نيدر تام عيجلسه خواستار تسر نيدر ا زين روين ريوز

غـرب   يو خـاك  يآبـ  يهـا  طرح عتريرساندن هر چه سر يبردار به بهره يامكانات برا يتمام يريدر بكارگ

  .كشور اعالم كرد

مقـرر شـد سـازمان برنامـه و بودجـه       ربط،يذ يها دستگاه ندگانيجلسه پس از بحث و تبادل نظر نما نيا در

اقـدام   يمنـابع مـال   نيغرب كشور نسبت به تـام  يو خاك يآب يطرح ها يدر روند اجرا عيتسر يكشور برا

  .را گزارش كنند جهيكند و نت
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  13/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي مياقل راتييمازندران با تغ يخاك كشاورز شيفرسا ديتشد

  

و  يعـ يبـر اثـر انـواع و اقسـام عوامـل طب      ريـ چند دهه اخ يمازندران كه ط يخاك كشاورز - رنايا - يسار

و  يبـه خـاطر كـم بارشـ     ريـ اخ يهـا  بـود، بـه اعتقـاد كارشناسـان در سـال      افتـه ي شيبشدت فرسا يعيرطبيغ

  .مواجه شده است يشيتوان زا يعيطب يبا ضعف بازساز يخشكسال

تـن   ونيـ لياز هفـت م  شيسـاالنه بـ   ديـ و تول يو بـاغ  يكشـاورز  نيهزار هكتـار زمـ   460با داشتن  مازندران

، مركبـات ،   يبـرنج ، محصـوالت آبـز   . ر داردكشـو  ييغـذا  تيدر امن ينوع، نقش محور 72محصول در 

 رتبـه استان است كه  يمحصوالت كشاورز نياز مهم تر يلبن ي، گوشت مرغ و قرمز و فرآورده ها يويك

  .نخست تا سوم كشور را دارد

 يتـوجه  يب ،يو باغ يزراع يها نيدر زم حيناصح يكشاورز ،يعيمنابع طب ينادرست از عرصه ها استفاده

  يها ينادرست از معادن، جاده ساز ي، بهره بردار يو سنت ياصول ريغ يها يدار، شخم زن بيش يبه اراض

 يمعادن يها تي، فعال نيمجاز ، رانش زم ريو غ هيرو يب يها يكاربر رييتغ ،يو آلودگ ياشتباه، نفوذ شور

بـردن   نيو از بـ  ، فشـار دام در مراتـع   يعمران يها و ساخت و ساز ها هيابن ينكردن اصول تي، رعا يفن ريغ

شـوند كـه بـه صـورت بسـته كامـل در        يخاك محسوب مـ  شيفرسا دياز عوامل مهم تشد ياهيپوشش گ

  .مازندران وجود دارد

 كيو اسـتراتژ  يعـ يطب ريو ذخـا  يا هيمازندران از منابع پا يعيطب يو عرصه ها يكشاورز زيحاصلخ خاك

استان عـالوه بـر    نيخاك ا شيهر گونه فرسا يعيو منابع طب يكشور است و به اعتقاد كارشناسان كشاورز

  .كشور خواهد بود ييغذا تيو امن يبر كشاورز يني، ضربه سنگ يطيمح ستيز يامدهايپ

پاسداشـت   يروز جهـان  شيدر همـا  يمازندران بتازگ يمختلف كشاورز يو محققان بخش ها كارشناسان

منـابع آب و خـاك    تيرير لزوم مدو ب يخاك استان ابراز نگران شيو فرسا بيخاك، نسبت به روند تخر
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  .كردند ديآن تاك يخاك و نابود شياز فرسا يريبا هدف جلوگ

، رها  يو جنگل يعيطب يو آلوده كردن خاك در اثر تصرف و تجاوز به عرصه ها بيكارشناسان تخر نيا

و  ييايميشـ  يمصـرف سـموم و كودهـا    ،ييو روسـتا  يپسـماندها و فاضـالب شـهر    عات،يشدن انـواع ضـا  

  .ندكرد يابيخاك مازندران ارز اتيكننده ح ديو تهد بيآس نيرا مهم تر يديو تول يصنعت يها تيلفعا

  

  آب از دسترس  خروج

و  ياهيـ پوشـش گ  تيـ تثب سـتم يحفـظ خـاك مقولـه اكوس    يو منابع، برا ياعتقاد محققان علوم كشاورز به

 ينـ يزم ريمخازن ز گريد، درو يخاك از دست م يوقت رايبرخوردار است، ز يا ژهيو تيحفظ آب از اهم

 دآب وجـو  ينگهـدار  يبرا يمحل گريشود و د يشود و آب به سرعت از دسترس خارج م ياز آب پر نم

شـود كـه    يمـ  ليبـه سـ   ليبـه سـرعت تبـد    يبارنـدگ  نيخـاطر هـم كـوچكتر    نينخواهد داشـت و بـه همـ   

  .آورد يم ديرا پد يگريد يريجبران ناپذ يها خسارت

بـه حـال    يدر درجـه اول فكـر   ديـ ه اند كه اگر قـرار اسـت آب حفـظ شـود، با    كرد ديكارشناسان تاك نيا

  .خاك كرد ينيو بازآفر شياز فرسا يريجلوگ

به سه  يحركت توده ا يعنياست ، ينقاط كشور توده ا گريخاك در استان مازندران برخالف د شيفرسا

 ريـ غ تيـ ر گونـه فعال هـ  نيـ دهد، بنـابر ا  يگل رخ م انيخاك، لغزش خاك و جر يتوده ها زشيشكل  ر

از  طـه در هـر نق  ي، توسـعه ا  ي، خـدمات  ي، عمران يو صنعت يدي، تول يكشاورز اتيعمل يدر اجرا ياصول

خـاك   شي، دشت و جلگه و ساحل استان منجر بـه فرسـا   ي، كوهستان ي، مرتع يجنگل ييايجغراف تيموقع

  .شود يم

 يتنشـ  تيبا هشدار نسبت به وضـع  يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم اتيو عضو ه استاد

 يبردن مقاومت ها نياستان از ب ياز مشكالت اصل يكي: حاكم و ضعف ساختار خاك در مازندران گفت
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بهـره   يراهـا بـ   ي، حفـار  بيدر رودخانه ها، حفـر آبراهـه در شـ    يكناره ا شيفرسا قيخاك از طر يجانب

  .است غلط يها يطور جاده ساز نياز معادن و هم يبردار

مختلـف بـا شـدت در حـال      يكـه خـاك در مازنـدران بـا تـنش هـا       نيـ با اظهار ا اريبهمن يمحمد عل دكتر

كـرد كـه در    فيگل توصـ  انيجر ايخاك  يتوده ا شيرا فرسا شينوع فرسا نياست، آشكارتر شيفرسا

  .خود را نشان داده است ريدهه اخ كي يها البيس

است كه در منـاطق مرتفـع در اثـر     بيترت نيبه ا شينوع فرسا نيبه وجود آمدن ا زميمكان: داد حيتوض يو

 بيشـ  نييها  آب با خاك و مواد درشت تر به صورت گل در آمـده، و بـه طـرف پـا     ذوب برف ايباران و 

 يبه خود م ار نيشكل زم بايدر سطح خود تقر يشكستگ جاديتوده گل بدون ا  جهيكند، در نت يحركت م

 ادشيـ ز يجرم حجمـ  ليدارد و به دل ينينابياست و نه جامد بلكه حالت ب عيماگل در واقع نه  انيجر. رديگ

  .كم  صدها متر حمل كند يها بيدر ش يبزرگ و درختان تنومند را حت يليخ يها قادر است سنگ

 ريـ غ يهـا  ي، جاده سـاز  يو جنگل يعيطب يدخل و تصرف در عرصه ها ليبه دل: استاد دانشگاه گفت نيا

 ياديـ دهـد مقـدار ز   يگل كه در اسـتان رخ مـ   البيبستر رودخانه ها ،س بين و تخرو قطع درختا ياصول

خـود   ريمسـ  رتوانـد د  يمـ  بيترت نيكند و به ا يحمل م نييدار به پا بيش يو درشت را در اراض زيمواد ر

دهـه گذشـته تجربـه     كيـ  البيموارد در استان مازندران در س نيوارد سازد كه ا يريخسارت جبران ناپذ

  .شد

شـود،   يبـار در شـمال كشـور مشـاهده مـ      كيكه هر چند سال  يرانگريو يها ليكه س نيبا اشاره به ا يو

هـا و مراتـع شـمال اغلـب در منـاطق       جنگـل : اسـت ، گفـت   يركانيه يخاك در جنگل ها شيفرسا امديپ

 يكـاف  ياهيـ در شـمال كشـور، اگـر پوشـش گ     اديـ ز يقرار دارد و با توجه به بارنـدگ  بيو پرش يكوهستان

  .ابدي يم شيو روان آب افزا شود يكم م نيوجود نداشته باشد، نفوذ آب باران در زم

 نيـ ا ريـ اخ ياستان در سـال هـا   گرياز مشكالت د يكي: گفت يسار يسابق دانشگاه علوم كشاورز سيرئ
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شـده اسـت و در    فيبارش، كم و ضع يكم ليبه دل يخاك ساز ايخاك و  ليتشك طيبوده است كه شرا

 تيـ شود،پس مراقبت از خاك به عنوان امن يم شتريب زيخاك ن شيفرسا يميو اقل ييآب و هوا طيشرا نيا

  .گرفته شود يجد ديبا اريبس ييغذا

  

  هوشمند يكشاورز جيترو

در مازنـدران سـبب شـد تـا بـا       يخـاك كشـاورز   تيريو مد ينكته كه روند بهره بردار نيا انيبا ب اريبهمن

بـه   ديـ نبا يعلمـ  ريو غ ي، احساس ياسينكات س طيشرا نيدر ا: ردك حيتصر م،يمواجه شو يجد داتيتهد

  .خاك مازندران شود  داتيعنوان متوجه تهد جيه

  يو توبــوگراف ميو اقلــ ي، كشــاورز ياراضــ يخــاك در مازنــدران را كــاربر شيفرســا يمحــرك هــا يو

  .ميكم كن يمقوالت علم تيبا رعا ديخاك را با يتوده ا شيفرسا: دانست و گفت

و  يدرختان جنگل هيرو يبدون محاسبه ، قطع ب ي، تراس بند يكرد كه جاده ساز دياستاد دانشگاه تاك نيا

  . متوقف شود ديرودخانه ها در مازندران با ميتصرف به بستر و حر

شـاهد   ريـ اخ يدر سـال هـا  : كـرد و گفـت   فيكنار رودخانه در مازندران را  خطرناك توص شيفرسا يو

از نـوع    يخـاك تـوده ا   شياز فرسـا  ياز رسوبات ناشـ  يناش نيو ا ميه هستدر دشت و جلگ يجد البيس

  .گل است انيجر

آالت  نيماشـ  يريو به كار گ اريشخم و ش ژهيبه و يخاك ورز تيبه اهم يسار يدانشگاه كشاورز استاد

كاهش عمق شخم ، كم كـردن  :  خاك مازندران اشاره كرد و گفت شياز فرسا يريدر جلوگ يكشاورز

، كشت  يحفاظت ي، گسترش كشاورز يخاك ورز اتي، عمل يكشاورز نيآالت به زم نيتردد ماشتعداد 

  .خاك است شيكاهش فرسا يخطوط تراز و تراس ها  از  راهكارها يبر رو

كرد  فيكنندگان در مازندران را كند توص ديبه كشاورزان و تول يكشاورز يعلم يها افتهيانتقال  اريبهمن
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بـه   نيزم يتناسب يابياست ،  ارز يكشاورز هيكه اقتصاد و در آمد مردم استان بر پا نيبا توجه به ا: و گفت

 يخـاك را بـا كشـاورز    يداريـ پاتـا   رديـ مورد توجه مسئوالن قـرار بگ   دينسبت ارزش و درآمد همواره با

  .ميداشته باش يعلم

 يكشـاورز  ديـ با: كـرد  ديـ ، تاك ميـ آب و خـاك را در مازنـدران دار   تيكه منـابع محـدود   نيا انيبا ب يو

  .حفاظت از خاك  است زيهوشمند ن يو گام نخست در كشاورز ميهوشمند را در دستور كار قرار بده

  

   يزداريبه آبخ ژهيو توجه

طـرح   رنـا يدر گفـت و گـو بـا خبرنگـار ا     زيـ ن يمازنـدران منطقـه سـار    يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

بـر  : خـاك دانسـت و گفـت    شيكـاهش فرسـا   يبـرا  يعيبع طبدار منا تياولو يرا  از طرح ها يزداريآبخ

 نيـ ادر  شيفرسـا  نيـ تن است كـه ا 16.7حدود  رانيخاك در هر هكتار در ا شيفرسا نيانگياساس آمار م

  .است شتريخطه شمال كشور ب

بـاران   شيو افـزا  يجـو  تيوضـع  ريياز تغ يخاك در مازندران را ناش شيفرسا ادياز ليدل يموسو محمود

در حفاظـت از   يتـوجه  ياگرچـه بـ  : كـرد و افـزود   انيـ خطه شمال كشور ب نيا و مخرب دراآس ليس يها

امـروز    رراهكـا  نيامـا  مهمتـر   م،يكن يخطه شمال انكار نم نيو تجاوز را در ا بيو تخر يعيطب يعرصه ها

  .جنگل و مراتع است اءيو اح يزداريطرح آبخ يخاك  در اجرا شيغلبه بر فرسا

 ينـه چنـدان دور سـدها    نـده يدر استان توجه نشـود، در آ  يزداريآبخ يطرح ها ياگر به اجرا: گفت  يو

  .دهند يخود را از دست م ييكارا شياز فرسا يناش يمازندران براثر گل و ال

 يجنگلـ  يهزار هكتار را اراضـ  700و  ونيليم كيهزار هكتار مساحت مازندران حدود  400و  ونيليم 2 از

 يزداريـ و آبخ يعـ ياداره كـل منـابع طب   تيريمساحت در مد نيدرصد از ا 70دهند كه  يم ليو مراتع تشك

  .غرب مازندران منطقه نوشهر قرار دارد يعياداره كل منابع طب تيريدر مد هيو بق يمازندران منطقه سار
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محققـان و كارشناسـان علـوم     ينگران: گفت  رنايمازندران هم به خبرنگار ا يسازمان جهاد كشاورز سيير

و آمـاده   ميريپذ ياستان را م يخاك كشاورز بيو تخر شيفرسا  تيرا از وضع يعيمنابع طبو  يكشاورز

  .ميآنان هست يقاتيتحق جينتا ياجرا

 ياز برنامـه هـا   يكـ يبـه عنـوان    يحفـاظت  يخاك ورز يكه آموزش و اجرا نيا انيفر با ب يديشه زالهيعز

و بـه   شياز فرسا يريجلوگ يبرا نينو يروش يحفاظت يورز خاك: استان است، افزود يكشاورز يمحور

و  تدر كاشـت، داشـ   يعلمـ  يهـا  وهيشـ  يريهم خوردن توازن و تعادل مواد موجود در خاك با به كارگ

  .برداشت محصول است كه در دستور كار قرار گرفته است

محققـان و بهـره بـرداران را مسـئول حفاظـت از خـاك        ،يحال دانشگاه، كارشناسان كشاورز نيدر ع يو

رهـا شـدن    مجـاز، ريغ يكـاربر  رييـ از تغ يريدر جلـوگ  ديـ همـه با : مازندران دانست و ادامـه داد  يزكشاور

 هيرو يموافع ب يخو در بر ينظم يو ب يو صنعت ياز فاضالب شهر يناش يها ندهيها ، ورود انواع آال زباله

  .ميباش ريپذ تيرا با هدف  حفاظت از خاك استان مسئول يمصرف سموم كشاورز

 يو بـاغ  يزراعـ  يها نيآالت متناسب با زم نيو استفاده از ماش اريشخم و ش اتيعمل يچگونگ فر يديشه

كـاهش مصـرف    يبـرا : كرد و ادامه داد فيتوص يدار استان را مهم و ضرور بيش يها نيدر دشت و زم

اسـتان اسـتفاده شـود و بـر اسـاس       يزارهايغـالت در شـال   ياز تراكتورهـا  ديآب و حفظ ساختار خاك نبا

  .سال گذشته ممنوع است 2سازمان از  ميمتص

 ديهمه مسئوالن و تول تيرا مامور ندهيآ يكشاورز يمازندران حفاظت از خاك برا يمسئول كشاورز نيا

  .استان باال است يكشاورز يها نيدر زم يو توده ا يآب شيامروزه فرسا: كنندگان دانست و گفت

 ديـ با يكشـاورز  يقاتيو تحق يدانشگاه يدستاوردها نايقي: مازندران گفت يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

درآمـد   شيمحصـول و افـزا   ديـ آن را در تول جيتواننـد نتـا   يچرا كه مـ  ابديكشاورزان استان گسترش ب نيب

  .لمس كنند
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بـر   يجـد  بيمازنـدران كـه آسـ    يكشـاورز  يها نيمجاز زم ريغ يها يكاربر رييفر با اشاره به تغ يديشه

 زين يو  فاضالب شهر يصنعت داتياز تول يآلوده ناش  يوجود آب ها: زودزده است، اف يخاك كشاورز

  .استان را دچار مشكل كرده است يكشاورز

مقـوالت   افـت يدركنار كشـاورزان آمـاده در   ديامر تول يبه عنوان متول يكرد كه جهاد كشاورز ديتاك يو

و شـفاف از   قيـ به صـورت دق  و مشكالت لياست كه همه  مسا نيبر ا زياست و توقع ن يو دانشگاه يعلم

  .رديقرار بگ يكارشناس ياستان مورد بررس يآب و خاك كشاورز تيوضع

كشـور   ييغـذا  تيـ اسـتان در امن  يكشـاورز  تيـ بـا توجـه بـه اهم   : مازندران گفت  يجهادكشاورز سيرئ

برخوردار است و اگـر   يخاص تيبه لحاظ سالمت از اهم يكشاورز داتيهرگونه اظهار نظر در بخش تول

  .خورد ياستان م يمحصول كشاورز ينباشد ، در واقع  چوب حراج  رو يظهارات كارشناسا
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خبرگزاري ايرنـا   - حكام آب يشورا يدر منطقه توسط اعضا يپروژه آب 10 بيتصو :خبرداد روين ريوز
  15/09/1398مورخ 

  

  حكام آب يشورا يدر منطقه توسط اعضا يپروژه آب 10 بيتصو

پـروژه در   10انجام  يآب شهر تيريمد يا اجالس مركز منطقه نيدر دهم: گفت روين ريوز - رنايا -تهران

 شيآب، پـا  نـه يفعـال در زم  يهـا  از اسـتارتاپ  تيـ حما ،يساز تيآب، آموزش و ظرف تيفيبهبود ك  نهيزم

 يشـورا  ياعضا طفاضالب توس هيتصف يها در حوزه يو انتقال فناور اتيو تبال تجرب يخشكسال يا منطقه

  .شد بيحكام آب تصو

 نيدهمـ  يدسـتاوردها ) پـاون ( رويـ وزارت ن يرسـان  اطالع گاهيوگو با پا روز جمعه در گفت انياردكان رضا

دوره  نيكه روز گذشته همزمـان بـا آغـاز سـوم     يآب شهر تيريمد يا حكام مركز منطقه ياجالس شورا

  .كرد حيمركز در سالن اجالس سران تهران برگزار شد را تشر نيا يها تيفعال

 يپروژه آبـ  10 ياجرا بيبه تصو يآب شهر تيريمد يا حكام مركز منطقه ياجالس شورا نيدهم سيير

 يعضـو شـورا   يهـا توسـط كشـورها    پروژه نيا: دكرديحكام اشاره و تاك يشورا يدر منطقه توسط اعضا

  .قرار گرفت تيمورد حما هيو ترك جانيآذربا س،يعمان، آلمان، سوئ ريحكام نظ

 شيمختلـف از جملـه پـا    يها خود را از پروژه تيحما يالملل نيب يها سازمان نيهمچن: ادامه داد انياردكان

آب و فاضـالب ابـراز    يهـا  ركنـان شـركت  كا يـي افزا و مهارت يبا كم آب يسازگار ،يخشكسال يا منطقه

  .كردند

را مطـرح كـرد كـه بـا      نـده يحكام سـال آ  يشورا يزبانيم شنهاديپ زين كستانيامور آب تاج ريوز: افزود يو

 يزبـان يبـه م  نـده يخردادماه سال آ 28 ياجالس آت نيبنابرا. ديرس بيحكام به تصو يشورا يموافقت اعضا

  .كشور برگزار خواهد شد نيا
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بـا   رانيـ ا اسـت يبـه ر  يآب شـهر  تيريمـد  يا حكام مركز منطقـه  ياجالس شورا نيدهم رنا،يش اگزار به

 جـان، يآذربا يجمهـور  ه،يـ عمـان، عـراق، ترك   كسـتان، يتاج ه،يسـور  يكشـورها  ندگانيحضور وزرا و نما

 و يا قـه منط يهـا  آلمـان، افغانسـتان، بـنگالدش، پاكسـتان، لبنـان و سـازمان       س،يارمنستان، مصر، هند، سوئ

اكـو،   ياقتصـاد  يهـا  يسازمان همكـار  ركليدب ران،يسازمان ملل متحد در ا ميمق ندهيهمانند نما يالملل نيب

ملـل متحـد،    يدر تهران، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان خواربار و كشاورز ونسكوي يا دفتر منطقه سيير

و بانـك توسـعه    انـه ياورمخ يژاپـن بـرا   يهـا  يمركـز همكـار   ،يبرنامه اسكان بشر، سازمان بهداشت جهان

  .برگزار شد ياسالم
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ـ   10 ياجـرا  بيتصـو ؛ انجام شد ايمنطقه غرب آس يآب ييگردهما نيتر در مهم روزنامـه   -ي پـروژه آب
   16/09/1398دنياي اقتصاد 

  

بـا حضـور مقامـات و     يآب شـهر  تيريمـد  يا حكام مركـز منطقـه   ياجالس شورا نيدهم: اقتصاد  يايدن

در . در تهران برگـزار شـد   يالملل نيو ب يا سازمان منطقه 8و  ايكشور منطقه غرب آس 16بخش آب  يوزرا

آب، آمــوزش و  تيــفيملــه بهبــود كمختلــف از ج يهــا  نــهيپــروژه در زم 10اجــالس انجــام  نيــا انيــجر

تبـادل   زيـ و ن يخشكسـال  يا منطقـه  شيآب، پـا  نـه يفعـال در زم  يهـا  آپ از استارت تيحما ،يساز تيظرف

شـد و   بيحكام مركز تصو يشورا يفاضالب توسط اعضا هيتصف يها در حوزه يو انتقال فناور اتيتجرب

 هيـ ترك و جـان يآذربا س،يآلمـان، سـوئ   عمـان،  ريـ حكام نظ يعضو در شورا يها توسط كشورها پروژه نيا

  .قرار گرفت تيمورد حما

  

  يپروژه آب 10 ياجرا بيتصو

 شيمختلـف از جملـه پـا    يهـا  خود را از پروژه تيحما يالملل نيب يها سازمان ،ييگردهما نيدر ا نيهمچن

ز وفاضـالب ابـرا   آب يهـا  كاركنـان شـركت   يـي افزا و مهـارت  يآبـ   با كـم  يسازگار ،يخشكسال يا منطقه

 نيـ كـه ا  كـرد را مطـرح   نـده يحكـام سـال آ   يشورا يزبانيم شنهاديپ زين كستانيامور آب تاج ريوز. كردند

  .ديرس بيحكام به تصو يشورا يموضوع با موافقت اعضا

 يهـا  يسـطح همكـار   شيدنبال افـزا  به نكهيا انيبا ب ييگردهما نيكشورمان در ا روين ريوز ان،ياردكان رضا

 يومهندسـ  يعرضـه خـدمات فنـ    شيدر جهـت افـزا   رانيـ ا يشـنهاد يپ يهـا  برنامـه  از م،يدر منطقه هست يآب

 ميتنظـ  يهمكار شنهاديپ 11حدود : او در ادامه اظهار كرد. منطقه خبر داد يدر كشورها يرانيمتخصصان ا

بـه   يا موضوع مهم پروژه كي. وجود دارد گريد يشنهادهايامكان ارائه پ ن،يو قبال ارسال شده و عالوه برا
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و بحـث   يو خشكسـال  ليماننـد سـ   يعـ يطب يايو بال مياقل رييمسائل تغ يرو يعموم يها يآگاه شيافزا نام

 انيـ اردكان. آن است يفيكنترل ك يبرا ينسانمنابع ا يساز تيآب در منطقه و ظرف تيفيبهبود ك گريمهم د

 انيـ ردكانا. منـابع آب اسـت   تيريمـد  يمـاهواره بـرا   ياسـتفاده از فنـاور   يهـا  روش ،يطـرح بعـد  : گفت

 گـر يعنـوان د  آب در منطقـه را بـه   يسـاز  نيريشـ  يهـا  فاضالب و استفاده از پروژه هيآب، تصف يبازچرخان

بـا   يدر حـوزه بحـث سـازگار   : حكام برشمرد و افزود يو مباحث مطرح شده در اجالس شورا شنهاداتيپ

 يو اجتمـاع  يسـت يز طيمحـ  راتيتـاث  يابيـ مقـر ارز  سيو تاسـ  يآب شـهر  تيريدر موضوع مـد  مياقل رييتغ

 يدولـت عمـان بـرا    ياز اعـالم آمـادگ   نيهمچن روين ريوز. طرح شده است يموارد ايآب در يساز نيريش

خبر داد و  ايمنابع آب در آس تيريدر مد شرفتهيپ يها وشدر بحث مربوط به ر يكارگاه آموزش يبرگزار

داد و  ميخـواه  ييشنهادهايدارد، پوجود  يو امكانات خوب  كه تخصص ييها نهيدر زم رانيدر ا زيما ن: گفت

 يا منطقه يها يسطح همكار شيسبب افزا يمركز از سال جار نيا يها تيفعال ديكه شروع جد ميدواريام

 يتا فضا ميعرضه كن زين نهيزم نيخود را در ا يو تخصص يمهندس يها تيفعال ميبتوانحوزه باشد و  نيدر ا

 جمهور سيمعاون اول رئ. فراهم شود گريد ير در كشورهاكا يمهندسان و متخصصان ما برا يبرا يشتريب

 اسـت يدر س هـا  تيـ اولو نيتـر  يمنطقـه جـزو اصـل    يهـا  بـا كشـور   يهمكار نكهيا انياجالس با ب نيدر ا زين

 هـا  نـه يخـود را در همـه زم   اتيـ هـا و تجرب  دارد دانش، دسـتاورد  يآمادگ رانيا: است، گفت رانيا يارجخ

استفاده  زيآنها ن يها قرار دهد و از دانش و دستاورد هيهمسا يها كشور اريخصوص در بخش آب در اخت به

حـل منازعـات    يراهكارهـا بـرا   نيتـر  قيـ و دق نياز مهمتـر  يكـ ي نكهيبر ا ديبا تأك يرياسحاق جهانگ. كند

و  يآب شـهر  تيريمـد  يا مركـز منطقـه  : وگو است، خاطرنشـان كـرد   تعامل و گفت يالملل نيو ب يا منطقه

 يمنازعـات دارد راهكارهـا   نيـ كـه نسـبت بـه ا    ييها ينيب شيبر اساس پ تواند يدست م نياز امراكز  گريد

اسـت   نيـ فعال در حـوزه آب ا  يها و سازمان يالملل نيب يها انتظار ما از سازمان: او افزود. كند دايپ يمناسب

 شيافزا يشهر آب تيريمد يا حكام مركز منطقه يخود را از اجالس شورا يها يبانيو پشت ها تيكه حما
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 يبرنامـه ملـ   ركليمـد . اجالس به نحو مطلوب اجرا شـود  نيشده در ا بيتصو يها ها و پروژه دهند تا طرح

مشترك اسـت كـه بـه     ازين كي نيا: دانست و افزود يمهم اريرودخانه گنگ هند مساله آب را موضوع بس

 نيهمچنـ . ميرا حـل كنـ   نيريبـه آب شـ   يآب و دسترسـ  ياز جملـه آلـودگ   يو مسائل ميآب برس يداريپا

 يهـا  يباشـد از همكـار   ازيـ ن شـود  يمسـائل باعـث مـ    نيهمه ا: اجالس گفت نيا هيدر حاش ايماتور يپ يد

 ،يجلسـات  نيدر چنـ  يا دانش خود و تـالش منطقـه   عيو با تجم ميكن همشكل استفاد نيحل ا يبرا يا منطقه

رودخانه گنـگ هنـد    يبرنامه مل ركليمد. ميرا حل كن يمشكالت آب ميتا بتوان ميكن جاديا يا منطقه زهيانگ

 يا همانند مركز منطقـه  يا مجموعه: كرد حيقرار گرفته است، تصر يمهم اريدر منطقه بس رانيا نكهيا انيبا ب

را دارد  نيـ ا ييدارد، توانا يبزرگ يها تيشروع به كار كرده و ظرف 2002كه از سال  يآب شهر تيريمد

مهـم   يهـا  از چالش يكيعنوان  مسائل مرتبط با آب را به ميكند تا بتوان را فراهم يمهم اريكه چارچوب بس

مثـل هنـد،    ييكشـورها  درخود را  يآب يدانش و تكنولوژ تواند يم رانيا ا،يبه گفته ماتور.ميحل كن  منطقه

حل مسائل موجـود   يكشور برا نيا يها تياز ظرف ميدر منطقه ما توسعه دهد تا بتوان النكايبنگالدش و سر

 كيـ موضـوع آب  : مراسـم گفـت   نيـ در ا زيـ ن ونسـكو ي يا مركز منطقه سيرئ. ميبخش استفاده كن نير اد

مطلـب   نيا انيبا ب يوتان وتسكوفسك. آن را حل كرد يساز و شبكه يبا همكار دياست و با يچالش جهان

در  يمـال  دهكننـ  تيـ سـازمان حما  نيو چنـد  يالملل نيسازمان ب 10 ه،يبلندپا اتيه 20از  شيحضور ب: افزود

با كمك  ميبتوان ديبا: او افزود. است يچالش جهان كيكه موضوع آب  دهد يحكام نشان م يجلسه شورا

 ديـ در تهـران تاك  ونسكوي يا مركز منطقه سيرئ. ميكن حلمعضل را  نيو با حضور همه كشورها ا گريكدي

 ازيـ حـل مشـكالت آب ن   يبـرا  يو همكـار  يساز دارند كه به شبكه ديتاك نياز كشورها بر ا ياريبس: كرد

مسـاله   توانـد  يكه كمبـود آب مـ   ميتوجه داشته باش ديبلكه با ست،ين يفقط هماهنگ يساز شبكه نياست، ا

 تيريمـد  يا كه مركـز منطقـه   مينيب يما م: كرد حيتصر يوتسكوفسك. اورديب دكرده و مناقشه به وجو جاديا

 ريمنطقـه تـاث   يبـر همـه كشـورها    توانـد  يمـ  را در خـود دارد و  يو همكـار  يقاتيتحق تيظرف ،يآب شهر
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 ست،يآب ن تيتوجه داشت كه موضوع فقط كم ديبا ،يبه گفته و. ميها را حل كن چالش ميبگذارد تا بتوان

بـا   ديـ است كـه با  ييها تياز مسوول يكيو سالم  نيريبه آب ش يهم مهم است و دسترس آب تيفيبلكه ك

 يشـركت مهندسـ   رعامليمـد . ام مركز آن را حل كردحك يچون شورا ييها نشست يو برگزار يهمكار

حكـام آب مركـز    يشـورا  يشركت به اعضا نيا ياز سو شنهاديآب و فاضالب كشور هم از ارائه چهار پ

 يارتقـا  نهيدر زم: گفت ييگردهما نيا هيجانباز در حاش درضايحم. خبر داد يآب شهر تيريمد يا منطقه

 يروهـا ين يسـاز  تيـ و ظرف يشـبكه آموزشـ   جـاد يد تـا ا شـ  شـنهاد يمنطقـه پ  يآب شـرب كشـورها   تيفيك

فاضـالب   هيتصف نينو يها روش شنهاد،يپ نيدوم: او اضافه كرد. ميآب را داشته باش يفيمتخصص بخش ك

آبخـوان بـا نگـاه     هيـ آب بخـش صـنعت و تغذ   نيو استفاده از پسـاب در جهـت تـام    يو موضوع بازچرخان

مراكز تبـادل اطالعـات و    جاديا نيهمچن. قرار گرفت زيننشست  يبود كه مورد توجه اعضا يطيمح ستيز

 يمـورد بررسـ   زيـ مركز هاب تبادل در منطقه ن كي جاديو ا انيبن دانش يها ها و شركت آپ توسعه استارت

عوامـل   نيدر ب يا و حرفه يفن يها مهارت يارتقا شنهاديحال از پ نيجانباز در ع. شورا قرار گرفت ياعضا

در  يهمكـاران فنـ   نيدر ب يآموز بار مسابقات مهارت نياول يبرا: ه خبر داد و گفتدر منطق يو فن يياجرا

مـا در   يو فنـ  يـي كـه عوامـل اجرا   ميو به دنبـال آن هسـت   شود يبرگزار م ماه يها و سطح كشور در د استان

ه بـ  يرسـان  سـطح خـدمات   يامر منجر بـه ارتقـا   نيداشته باشند تا ا يا حرفه تيصالح نامهيگواه ديكشور با

  .مشتركان ما در سراسر كشور شود
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مخـاطره   كشور را به ييغذا تيامن ،يطيمح ستيز يامدهايخاك در استان مازندران عالوه بر پ شيرساف
بزينه مورخ سنشريه  - خاك شيها و مراتع راهكار مبارزه با فرسا جنگل يايو اح يزداريآبخ؛ اندازد يم

16/09/1398  

  

شـدت   بـه  يعـ يرطبيو غ يعيبر اثر انواع و اقسام عوامل طب ريچند دهه اخ يمازندران كه ط يكشاورز خاك

بـا ضـعف    يسـال  و خشـك  يبارشـ  به خـاطر كـم   رياخ يها بود، به اعتقاد كارشناسان در سال افتهي شيفرسا

  .مواجه شده است يشيتوان زا يعيطب يبازساز

تـن   ونيـ لياز هفـت م  شيسـاالنه بـ   ديـ و تول يو بـاغ  يكشـاورز  نيهزار هكتـار زمـ   460با داشتن  مازندران

مركبـات،   ،يبرنج، محصوالت آبز. كشور دارد ييغذا تيامن نيدر تأم يقش محورنوع، ن 72محصول در 

در  هاسـتان اسـت كـ    يمحصـوالت كشـاورز   نيتـر  از مهم يلبن يها مرغ و گوشت قرمز و فرآورده ،يويك

  .ها رتبه نخست تا سوم كشور را دارد از آن يبرخ ديتول

به  يتوجه يب ،يو باغ يزراع يها نيدر زم حيحناص يكشاورز ،يعيمنابع طب يها نادرست از عرصه استفاده

اشتباه،  يها يساز نادرست از معادن، جاده يبردار بهره ،يو سنت ياصول ريغ يها يزن شخم دار، بيش ياراض

 ،يرفنـ يغ يمعـادن  يهـا  تيفعال ن،يرانش زم رمجاز،يو غ هيرو يب يها يكاربر رييتغ ،يو آلودگ ينفوذ شور

 ياهيـ بـردن پوشـش گ   نيفشار دام در مراتع و از ب ،يعمران يها وساز و ساخت اه هيابن ياصول نكردن تيرعا

  .كه به صورت بسته كامل در مازندران وجود دارد شود يخاك محسوب م شيفرسا دياز عوامل مهم تشد

 كيو اسـتراتژ  يعـ يطب ريو ذخـا  يا هيـ مازندران از منـابع پا  يعيطب يها و عرصه يكشاورز زيحاصلخ خاك

اسـتان عـالوه بـر     نيخاك ا شيهرگونه فرسا يعيو منابع طب يبه اعتقاد كارشناسان كشاورزكشور است و 

  .كشور خواهد بود ييغذا تيو امن يبر كشاورز ينيضربه سنگ ،يطيمح ستيز يامدهايپ

پاسداشـت   يروز جهـان  شيدر هما يتازگ مازندران به يمختلف كشاورز يها و محققان بخش كارشناسان
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منـابع آب و خـاك    تيريو بر لزوم مد يخاك استان ابراز نگران شيو فرسا بيتخر خاك، نسبت به روند

  .كردند ديآن تأك يخاك و نابود شياز فرسا يريبا هدف جلوگ

 ،يو جنگلـ  يعـ يطب يهـا  شدن خـاك در اثـر تصـرف و تجـاوز بـه عرصـه       و آلوده بيكارشناسان تخر نيا

و  ييايميشـ  يمصـرف سـموم و كودهـا    ،ييسـتا و رو يپسماندها و فاضالب شـهر  عات،يرهاشدن انواع ضا

  .كردند يابيخاك مازندران ارز اتيح كننده ديو تهد بيآس نيتر را مهم يديو تول يصنعت يها تيفعال

   

  آب از دسترس شدن خارج

 ياهيـ پوشش گ تيتثب ستميحفظ خاك مقوله اكوس يبرا ،يعيو منابع طب ياعتقاد محققان علوم كشاورز به

 ينـ يرزميمخازن ز گريد رود، يخاك از دست م يوقت رايبرخوردار است، ز يا ژهيو تيو حفظ آب از اهم

وجـود   بآ ينگهـدار  يبـرا  يمحلـ  گريو د شود يو آب به سرعت از دسترس خارج م شود ياز آب پر نم

كـه   شـود  يمـ  ليبـه سـ   ليبـه سـرعت تبـد    يبارنـدگ  نيتـر  خـاطر هـم كوچـك    نينخواهد داشت و به همـ 

  .آورد يم ديرا پد يگريد يريناپذ جبران يها خسارت

بـه حـال    يدر درجـه اول فكـر   ديـ اند كه اگـر قـرار اسـت آب حفـظ شـود، با      كرده ديكارشناسان تأك نيا

  .خاك كرد ينيو بازآفر شياز فرسا يريجلوگ

بـه سـه    يا حركت توده يعنياست؛  يا نقاط كشور توده گريخاك در استان مازندران برخالف د شيفرسا

 ياصول ريغ تيهر گونه فعال نيبنابرا دهد؛ يگل رخ م انيخاك، لغزش خاك و جر يها توده زشيشكل ر

 تيـ در هـر نقطـه از موقع   يا و توسـعه  يخـدمات  ،يعمرانـ  ،يو صنعت يديتول ،يكشاورز اتيعمل يدر اجرا

  .شود يخاك م شيدشت و جلگه و ساحل استان منجر به فرسا ،يكوهستان ،يمرتع ،يجنگل ييايجغراف

 يتنشـ  تيبا هشدار نسبت به وضـع  يسار يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلم ئتيهو عضو  استاد

بـردن   نياسـتان از بـ   ياز مشـكالت اصـل   يكـ ي: گفـت  رنـا يحاكم و ضعف ساختار خاك در مازندران به ا
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 يبرا ها يارحف ب،يها، حفر آبراهه در ش در رودخانه يا كناره شيفرسا قيخاك از طر يجانب يها مقاومت

  .غلط است يها يساز طور جاده نياز معادن و هم يبردار بهره

است،  شيمختلف با شدت در حال فرسا يها خاك در مازندران با تنش كه نيبا اظهار ا اريبهمن يمحمدعل

 كيـ  يهـا  البيكرد كه در سـ  فيگل توص انيجر ايخاك  يا توده شيرا فرسا شينوع فرسا نيآشكارتر

  .استخود را نشان داده  ريدهه اخ

است كـه در منـاطق مرتفـع در اثـر      بيترت نيبه ا شينوع فرسا نيوجود آمدن ا به زميمكان: داد حيتوض يو

 بيشـ  نييو بـه طـرف پـا    ديـ آ يتر به صـورت گـل در مـ    ها آب با خاك و مواد درشت ذوب برف ايباران 

خـود   بـه را  نيشـكل زمـ   بـاً يدر سطح خـود تقر  يشكستگ جاديتوده گل بدون ا جهيدر نت كند، يحركت م

 يجـرم حجمـ   ليـ دارد و بـه دل  ينينـاب ياست و نه جامد، بلكـه حالـت ب   عيگل در واقع نه ما انيجر. رديگ يم

كـم صـدها متـر حمـل      يهـا  بيدر شـ  يبزرگ و درختان تنومند را حت يليخ يها قادر است سنگ ادشيز

  .كند

 ريـ غ يهـا  يسـاز  جـاده  ،يگلـ و جن يعـ يطب يهـا  دخل و تصرف در عرصه ليبه دل: استاد دانشگاه گفت نيا

مواد  ياديمقدار ز دهد، يگل كه در استان رخ م البيها، س بستر رودخانه بيو قطع درختان و تخر ياصول

خود خسـارت   ريمس رد تواند يم بيترت نيو به ا كند يحمل م نييبه پا دار بيش يو درشت را در اراض زير

  .دهه گذشته تجربه شد كي البيازندران در سموارد در استان م نيوارد سازد كه ا يريناپذ جبران

 امديپ شود، يبار در شمال كشور مشاهده م كيكه هر چند سال  يرانگريو يها ليس كه نيبا اشاره به ا يو

و  يها و مراتع شمال اغلب در مناطق كوهسـتان  جنگل: است، گفت يركانيه يها خاك در جنگل شيفرسا

وجـود نداشـته    يكـاف  ياهيـ در شمال كشـور، اگـر پوشـش گ    اديز يقرار دارد و با توجه به بارندگ بيپرش

  .ابدي يم شيو روان آب افزا شود يكم م نيباشد، نفوذ آب باران در زم

 نيـ ا ريـ اخ يهـا  اسـتان در سـال   گرياز مشكالت د يكي: گفت يسار يسابق دانشگاه علوم كشاورز سيرئ
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 نيـ شده است و در ا فيارش، كم و ضعب يكم ليبه دل يساز خاك ايخاك  ليتشك طيبوده است كه شرا

 تيـ پس مراقبت از خـاك بـه عنـوان امن    شود، يم تر شيب زيخاك ن شيفرسا يميو اقل ييآب و هوا طيشرا

  .گرفته شود يجد ديبا اريبس ييغذا

   

  هوشمند يكشاورز جيترو

شـد تـا بـا     در مازنـدران سـبب   يخـاك كشـاورز   تيريو مـد  يبردار نكته كه روند بهره نيا انيبا ب اريبهمن

بـه   ديـ نبا يعلمـ  ريـ و غ ياحساس ،ياسينكات س طيشرا نيدر ا: كرد حيتصر م،يمواجه شو يجد داتيتهد

  .خاك مازندران شود داتيعنوان متوجه تهد چيه

دانسـت   يو توبـوگراف  ميو اقل يكشاورز ،ياراض يخاك در مازندران را كاربر شيفرسا يها محرك يو

  .ميكم كن يمقوالت علم تيبا رعا ديخاك را با يا توده شيفرسا: و گفت

و  يدرختـان جنگلـ   هيـ رو يبـدون محاسـبه، قطـع بـ     يبنـد  تراس ،يساز جاده: كرد دياستاد دانشگاه تأك نيا

  .متوقف شود ديها در مازندران با رودخانه ميتصرف بستر و حر

شـاهد   ريـ خا يهـا  در سـال : كرد و گفـت  فيها در مازندران را خطرناك توص كنار رودخانه شيفرسا يو

از نـوع   يا خـاك تـوده   شياز فرسـا  ياز رسـوبات ناشـ   يناش نيو ا ميدر دشت و جلگه هست يجد البيس

  .گل است انيجر

 آالت نيماشـ  يريـ گ كـار  و بـه  اريشخم و شـ  ژهيبه و يورز خاك تيبه اهم يسار يدانشگاه كشاورز استاد

كـردن   كاهش عمـق شـخم، كـم   : خاك مازندران اشاره كرد و گفت شياز فرسا يريدر جلوگ يكشاورز

كشـت   ،يحفـاظت  يگسـترش كشـاورز   ،يورز خاك اتيعمل ،يكشاورز نيبه زم آالت نيتعداد تردد ماش

  .خاك است شيكاهش فرسا يها از راهكارها تراز و تراس خطوط يرو

 كـرد  فيدر مازندران را كند توصـ  كنندگان ديبه كشاورزان و تول يكشاورز يعلم يها افتهيانتقال  اريبهمن
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بـه   نيزمـ  يتناسـب  يابيـ است، ارز يكشاورز هياقتصاد و در آمد مردم استان بر پا كه نيبا توجه به ا: و گفت

 يعلم يخاك را با كشاورز يداريتا پا رديمورد توجه مسئوالن قرار بگ دينسبت ارزش و درآمد همواره با

  .ميداشته باش

 يكشـاورز  ديـ با: كـرد  ديـ تأك م،يـ ان دارآب و خـاك را در مازنـدر   تيمنـابع محـدود   كـه  نيا انيبا ب يو

  .حفاظت از خاك است زيهوشمند ن يو گام نخست در كشاورز ميهوشمند را در دستور كار قرار بده

   

  يزداريبه آبخ ژهيتوجه و ضرورت

 دار تيـ اولو يهـا  را از طـرح  يزداريـ آبخ زيـ ن) يمنطقه سـار (مازندران  يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

خـاك در هـر    شيفرسـا  نيانگيـ بر اساس آمار م: خاك دانست و گفت شيكاهش فرسا يابر يعيمنابع طب

  .است تر شيخطه شمال كشور ب نيدر ا شيفرسا نيتن است كه ا 4/16حدود  رانيهكتار در ا

 شيو افـزا  يجـو  تيوضـع  رييـ از تغ يخـاك در مازنـدران را ناشـ    شيفرسـا  اديـ از ليـ دل يموسـو  محمود

و  يعـ يطب يهـا  در حفاظـت از عرصـه   يتـوجه  ياگرچـه بـ  : كـرد و افـزود   انيبو مخرب  آسا ليس يها باران

خـاك   شيراهكار امروز غلبه بر فرسـا  نيتر اما مهم م،يكن يخطه شمال انكار نم نيو تجاوز را در ا بيتخر

  .ها و مراتع است جنگل يايو اح يزداريطرح آبخ يدر اجرا

 ينـه چنـدان دور سـدها    نـده يتوجـه نشـود، در آ  در اسـتان   يزداريآبخ يها طرح ياگر به اجرا: گفت يو

  .دهند يخود را از دست م ييكارآ شياز فرسا يناش يمازندران براثر گل و ال

 يجنگل يهزار هكتار را اراض 700و  ونيليم كيهزار هكتار مساحت مازندران حدود  400و  ونيليدو م از

 يزداريـ و آبخ يعـ يداره كـل منـابع طب  ا تيريمسـاحت در مـد   نيدرصد از ا 70كه  دهد يم ليو مراتع تشك

قـرار  ) نوشـهر  طقـه من(غـرب مازنـدران    يعـ ياداره كل منـابع طب  تيريدر مد هيو بق) يمنطقه سار(مازندران 

  .دارد
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  خاك شياز فرسا يريجلوگ يبرا نينو يروش ،يحفاظت يورز خاك 

ن و كارشناسـان علـوم   محققـا  ينگرانـ : گفت رنايمازندران هم به خبرنگار ا يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

و آمـاده   ميريپـذ  ياستان م يخاك كشاورز بيو تخر شيفرسا تيرا بابت وضع يعيو منابع طب يكشاورز

  .آنان هستم يقاتيتحق جينتا ياجرا

 يمحـور  يهـا  از برنامـه  يكـ ي يحفـاظت  يورز خـاك  يآمـوزش و اجـرا   كـه  نيـ ا انيبا ب فر يديشه زاهللايعز

و بـه هـم    شياز فرسـا  يريجلـوگ  يبـرا  نينـو  يروشـ  يحفاظت يرزو خاك: استان است، افزود يكشاورز

 شـت در كاشت، داشت و بردا يعلم يها وهيش يريكارگ خوردن توازن و تعادل مواد موجود در خاك با به

  .محصول است كه در دستور كار قرار گرفته

ت از خـاك  بـرداران را مسـئول حفاظـ    محققـان و بهـره   ،يحال دانشگاه، كارشناسان كشـاورز  نيدر ع يو

رهاشـدن   رمجـاز، يغ يكـاربر  رييـ از تغ يريجلـوگ  يبـرا  ديـ همه با: مازندران دانست و ادامه داد يكشاورز

مواقـع مصـرف    يو در برخـ  ينظمـ  يو ب يو صنعت ياز فاضالب شهر يناش يها ندهيها، ورود انواع آال زباله

  .ميهمت كن يسموم كشاورز هيرو يب

در  يو باغ يزراع يها نيمتناسب با زم آالت نيو استفاده از ماش اريشخم و ش اتيعمل يفر چگونگ يديشه

كاهش مصـرف آب و   يبرا: كرد و ادامه داد فيتوص ياستان را مهم و ضرور دار بيش يها نيدشت و زم

 مياسـتان اسـتفاده شـود و بـر اسـاس تصـم       يزارهايغالت در شـال  ياز تراكتورها ديحفظ ساختار خاك نبا

  .ممنوع استسال گذشته  2سازمان از 

همـه مسـئوالن و    تيـ را مامور نـده يآ يكشـاورز  يمازندران حفاظت از خـاك بـرا   يمسئول كشاورز نيا

  .استان باال است يكشاورز يها نيدر زم يا و توده يآب شيامروزه فرسا: دانست و گفت كنندگان ديتول

 نيبـ  ديبا يكشاورز يقاتيو تحق يدانشگاه يدستاوردها نايقي: مازندران گفت يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

  .درآمد لمس كنند شيمحصول و افزا ديآن را در تول جينتا توانند يچرا كه م ابديكشاورزان استان گسترش ب
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بر خاك  يجد بيمازندران كه آس يكشاورز يها نيزم رمجازيغ يها يكاربر رييفر با اشاره به تغ يديشه

 زيـ ن يو فاضـالب شـهر   يصـنعت  داتيـ از تول يآلـوده ناشـ   يهـا  وجـود آب : زده اسـت، افـزود   يكشاورز

  .استان را دچار مشكل كرده است يكشاورز

مقـوالت   افـت يدركنار كشـاورزان آمـاده در   ديامر تول يبه عنوان متول يكرد كه جهاد كشاورز ديتاك يو

و شـفاف از   قيـ است كه همه مسائل و مشكالت بـه صـورت دق   نيبر ا زياست و توقع ن يو دانشگاه يعلم

  .رديقرار بگ يكارشناس ياستان مورد بررس يآب و خاك كشاورز تيوضع

كشور هرگونه  ييغذا تياستان در امن يكشاورز تيبا توجه به اهم: مازندران گفت يجهادكشاورز سيرئ

برخوردار است و اگر اظهـارات   يخاص تيبه لحاظ سالمت از اهم يكشاورز داتياظهارنظر در بخش تول

  .خورد ياستان م يمحصول كشاورز يوب حراج رونباشد، در واقع چ يكارشناس
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 يشـرو يشكل گرفتـه، بـه سـرعت در حـال پ     ياريها كه از گذشته در چهارمحال و بخت رونشست دشتف
  17/09/1398نشريه سبزينه مورخ  - فرونشست ريدرگ ياريدشت استان چهارمحال و بخت 10؛ است

  

را  اريـ كل دن يا گسترده اسيدر جهان است كه در مق مياقل رييبحران، تغ نيرتريكه فراگ ميهست يا دوره در

مـرتبط دانسـت، چـرا كـه      مياقلـ  رييـ را بـا تغ  نيفرونشست زمـ  دهيپد توان يعاً مقط. دهد يقرار م ريتحت تأث

و كـاهش بـارش بـا     هاسـت كـه بـا كـاهش بـارش بـاران همـرا        يمـ ياقل راتييـ تغ جياز نتـا  يكـ يفرونشست 

شده و اثرگذار بـر   رفتهيپذ ياساس يها از اصل يكيهمراه است و  ينيرزميز يها آب هيو تخل يسال خشك

  .است نينشست زم دهيپد

مخرب،  يها امديپ نياز ا يكيبا خود به همراه دارد كه  يناگوار يها امدياست كه پ يا دهيپد يسال خشك

 نينشسـت سـطح زمـ    اي زشيفرونشست عبارت است از فرور ونسكو،ي فيبنا به تعر. است نيفرونشست زم

  .دهد يم يبزرگ رو اسيدر مق يمتفاوت يها كه به علت

 نيسطح زمـ  نيريز يها هيمتراكم و ال يها آب بافت شدن ياست كه در اثر خال يا دهيپد نيفرونشست زم 

  .ندينش يفرو م يطور ناگهان موارد به يو در برخ يجيبه صورت تدر نيو در اثر آن سطح زم دهد يرخ م

رخ  رانيـ ا يهـا  هـا و آبخـوان   كه در اكثر دشت رسد يسال م 40از  شيبه ب رانيدر ا نيفرونشست زم سابقه

 هيـ رو يبرداشـت بـ   ليـ بـه دل  رانيفرونشست در ا. از مناطق مستعد در حال گسترش است ياريه و در بسداد

گـرد و غبـار    يهـا  هـا بـه كـانون    از دشـت  ياريبس ليآن كمبود آب و تبد جهيبوده و نت ينيرزميز يها آب

 يلگـو ا يشـده و رو  نيدر زمـ  ييهـا  تـرك و شـكاف   جـاد ينشست باعث ا نيبه گفته كارشناسان، ا. است

 يزيـ خ ليو سـ  نيشـكل سـطح زمـ    رييـ تغ ،ينيرزميز يها آب تيفيك رييتغ ،يو سطح ينيرزميز يها انيجر

  .مناطق اثرگذار است

چهارمحـال و   يهـا  هـا از بـرف بـه بـاران، آبخـوان      بارش رييو تغ يمياقل راتييبه سبب تغ رياخ يها در سال 
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آب مواجـه شـده اسـت، بـه      ديبا افـت شـد   ه،يرو يب يها نشد، بلكه به سبب برداشت هينه تنها تغذ ياريبخت

 يا اعـالم آب منطقـه   سو براسـا  دهياستان به مرز بحران رسـ  نيا يها كه منابع آب موجود در دشت ينحو

گذشـته در   يهـا  هـا كـه از سـال    فرونشست دشـت  دهيهستند و پد ياستان، چهار دشت استان ممنوعه بحران

  .است يشرويدر حال پشكل گرفته، به سرعت  ياريچهارمحال و بخت

چهارمحـال و   يا از امـور آب شـركت آب منطقـه    يبـردار  كارشـناس حفاظـت و بهـره    ،يهاشم فاطم ديس

هـا از   بـارش  ليو تبـد  مياقلـ  ريياستان به سبب تغ نيا يها دشت: به باشگاه خبرنگاران جوان گفت ،ياريبخت

هـا روز بـه    آب از دشـت  هيـ رو يب يها داشتنشد، بلكه با بر هينه تنها تغذ يسال متوال 10 يبرف به باران ط

  .ها كاهش داشته است آن يستابيروز سطح ا

تعداد شش دشت ممنوعه هسـتند و چهـار    نياز ا: دشت اعالم كرد و افزود 10استان را  يها تعداد دشت او

 انـد و  شـده  ليتبد يبه ممنوعه بحران) و بروجن فرادنبه يدشت، جوانمرد ديشهركرد، سف يها دشت(دشت 

  .هستند يستابيو افت سطح ا نيفرونشست زم ريطور مستمر درگ به

 تيـ فيو ك يسـتاب يفرونشست، كاهش حجم مخزن، روند مستمر افت سـطح ا  دهيرخداد پد ،يگفته فاطم به

  .چهار دشت است نيا تيوضع شدن يعوامل بحران نيتر نامطلوب آب از مهم

: استان دارد، اضـافه كـرد   يها دشت نيفرونشست را در ب زانيم نيتر شيب رزايم دشت خان كه نيا انياو با ب 

 ونيـ ليم 75آب با  هيرو يفرونشست، حاصل برداشت ب متر يسانت 70اكنون با  دشت هم نيا يبحران تيوضع

  .مخزن آب است يمترمكعب كسر

اگـر   نيااست؛ بنابر بار انيها ز آبخوان يها برا فرونشست نياستان كم و ا يضخامت آبرفت: ادامه داد يفاطم

 ديو بـا مشـكالت شـد    رسـد  يمـ  انيبه پا ينيرزميآب ز ريذخا ندهيسال آ نينشود تا چند دهيشياند يا  چاره

  .شد ميمواجه خواه يآب

 ينـ يرزميمخـازن آب ز  يكسـر  كـه  يطـور  بـه  كند، يم يرا ط يروند كاهش ينيرزميآب ز ريذخا: گفت او
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مخصوصاً در  نياز فرونشست زم يرينترل و جلوگك يبرا ديمترمكعب است و با ونيليم 700از  شياستان ب

  .ابدي شيها افزا آن يستابيها، سطح ا اطراف دشت

   

  است متر يسانت 56در دشت شهركرد  نيزم فرونشست

اعـالم   متـر  يسـانت  56در دشـت شـهركرد را    نيفرونشست زم زانيمنابع آب شهرستان شهركرد م رادارهيمد

 يمترمكعـب كسـر   ونيليم 170دشت را با  نيشكل گرفته، ا 1365فرونشست كه از سال  نيا: كرد و گفت

  .آب مواجه كرده است يستابيسطح ا يمتر 16مخزن و كاهش 

لردگـان و   ،يگندمان بلداج ار،يها از جمله ك دشت ريآب و سا يمتر 23با كاهش  زين ددشتيسف: افزود او

آغـاز شـده و    زيـ هـا ن  دشـت  نيـ ر ارو هسـتند و فرونشسـت د   مخزن آب روبه يچند متر يبا كسر فهيمالخل

  .است يشرويدرحال پ

   

  نيدر فرونشست زم ليدخ عوامل

رخ  يهـا در منـاطق   فروچالـه : خـاك دانشـگاه شـهركرد، هـم گفـت      يگروه مهندس ارياستاد ،ينادر يمهد

 ياريـ وجود داشته باشد و در بخش زاگرس از جملـه چهارمحـال و بخت   ريپذ انحالل يها يكه كان دهند يم

  .شود يها به وفور مشاهده م كارست

انباشته از  ييها با غار ينيرزميز يها رودخانه ،يآهك يشناس نيزم التيممكن است در استان تشك: افزود او

هـا   بـزرگ در كارسـت   يآبـ  رهيـ بـر وجـود ذخ   يمبنـ  يگزارشـات  راًيـ كـه اخ  آب وجود داشته باشـد، چنـان  

  .استمنتشر شده ) كربناته يها و انحالل توده سنگ يخوردگ(

 ميكلسـ  يها وني يكه دارا يها و آب آب كارست ،ينيرزميز يها آب هيهنگام تخل كه نيبا اشاره به ا ينادر

هنگـام بـارش، بـاران را     co 2يريوجود مقـاد : اضافه كرد شود، ياست، از منطقه خارج م ياريبس ميزيو من
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  .كند يم يدياس

 ليـ را از جمله عوامل دخ ينيرزميصرف آب زو م ها يكاهش بارندگ ن،يشدن زم مدرس دانشگاه گرم نيا

 انيـ م يبـاال و مثبـت ارتبـاط    اريبسـ  يهمبسـتگ  يعلمـ  يهـا  گـزارش : برشـمرد و گفـت   نيدر فرونشست زم

  .دهد يها را نشان م فروچاله جاديو ا نيشدن زم گرم

 يبـرا  يكـه آب كـاف   ييهـا  در دشـت : ها اشـاره كـرد و افـزود    در دشت رمجازيغ يها به وجود چاه ينادر 

 يهـا  هيـ هـا و ال  در كارسـت  يو زهكشـ  ينـ يرزميوجود ندارد، وجود چاه موجب كاهش آب ز يكشاورز

و  چالـه بـا خطـر فرو   ياريـ اسـتان چهارمحـال و بخت   اديـ به احتمال ز ندهيدر آ نيو بنابرا شود يم نيزم يرس

  .شود يمواجه م نينشست زم

 جـاد يبـا ا  يبـاال و معنـادار   اريبس يها همبستگ هپمپاژ آب از چا زانيم: افزود يعلم يها به استناد گزارش او

  .مضاعف است تيوضع نيدارد كه در كشور ما ا نيفروچاله و نشست زم

 يها، ترك خـوردگ  ها، كج و معوج شدن درختان در دشت ساختمان در دشت ونيفرونشست فنداس ينادر

ها  پنجره يجيشدن تدر و بسته ها و باز دشت يرو يشهر اي ييروستا يها ها، قرار گرفتن ساختمان ساختمان

 ازمنـد يامـر ن  نيـ ا: دانست و اضافه كـرد  نيدر فرونشست زم ليبه صورت ناخودآگاه را از جمله عوامل دخ

  .است يو برررس قيتحق

   

  ياريدر چهارمحال و بخت نيفرونشست زم دهيپد گسترش

 دهيــز گســترش پدا ،ياريــچهارمحــال و بخت يزداريــو آبخ يعــيمنــابع طب ركليمقــدم، مــد يمحمــد يعلــ

در حـال   يا اسـتان بـه گونـه    نيدر ا نيبحران فرونشست زم: استان خبر داد و گفت نيدر ا نيفرونشست زم

 قابـل  ريـ هنگفـت، غ  يها نهيبا صرف هز يحت رانه،يشگينشدن اقدامات پ گسترش است كه در صورت انجام

  .كنترل و جبران خواهد شد
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 يمتـر  يلـ ياروپا نشسـت چهـار م   هيكه اتحاد يتان و در حالاس يا طبق گزارش شركت آب منطقه: افزود او

 متـر  يسـانت  70از  شيبـ  رزايـ م و دشت خـان  متر يسانت 56را بحران اعالم كرده، دشت شهركرد  نيساالنه زم

  .نشست دارند

 ك،يـ ولوژيها در سه بخش ب دشت ياياح ياستان برا يزداريو آبخ يعيمنابع طب: مقدم اضافه كرد يمحمد 

 يا بـا اقـدامات سـازه    دسـت  نييپا يفصل يها ها با چاله دامنه ك،يومكانيب ،ياهيپوشش گ جاديبا اارتفاعات 

  .كند يم تيها فعال در باالدست حوزه يخاك يها مثل سد

شهركرد به دشت شـهركرد   يها رواناب تيدر امسال هدا يعيامسال منابع طب يها از كار يكي: ادامه داد او

  .است

در استان اشاره كرد و از  يآب بر در مناطق مواجه با كم آب يزراع يها گونه يخمقدم به كشت بر يمحمد

  .كنند يبر خوددار آب ياز كشت محصوالت زراع يكنون طيكشاورزان خواست در شرا

دامپـرور بـودن    ليـ بـه دل : گفـت  زيـ ن ،ياريچهارمحال و بخت يزراعت جهاد كشاورز ريمد ،يمهدو محسن

ممنـوع كـرد،    ايها را محدود  كشت آن توان يذرت، نم ريبر نظ محصوالت آب يها به برخ دام ازياستان و ن

  .آب است نهيمصرف به ايكاهش مصرف  يبر مبنا يجهاد كشاورز يزير اما برنامه

محصـوالت   ييدارنـد، كشـت نشـا    يتر كم يآب ازيكه ن يكشت ارقام جيارائه برنامه كشت، ترو: او افزود 

 يهـا  ازكشـت  يمنـد  بهره ،ياريكاهش راندمان آب يبرا پيت يارياده از آباستف ،يفيو ص يسبز ريبر نظ آب

جهاد  يها برنامهاز  يحفاظت يها كشت جاديخاك و ا يماده آل شيپشته، افزا كي يرو فيمتراكم دو رد

  .راستا است نيدر هم يكشاورز

   

  نقاط استان متوقف شود يدر برخ يكشاورز ديبا

بـه عنـوان    يستاد بحران اسـتان، سـازمان برنامـه و بودجـه و اسـتاندار      :دانشگاه شهركرد هم گفت ارياستاد
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. رنـد يبگ يرا جـد  رمجـاز يغ يهـا  كنند و چاه يرا بررس نيموضوع فرونشست زم ديبا ياستان رانيگ ميتصم

  .نقاط استان متوقف شود يدر برخ يكشاورز ديبا يتيوضع نيبا چن نيهمچن

درصـد آب   90از  شياكنـون بـ   هـم  ،ياريارمحال و بختچه يا سرپرست شركت آب منطقه يطبق آمارها 

و در  نهيكه اگر بتوان مصرف آب در استان را به شود يم نيتأم ينيرزميز يها استان از آب نيدر ا يمصرف

 يايـ بـه اح  تـوان  يمـ  د،كـر  نياستان را تأم نيا يآب يها ازياز ن يبتوان بخش يجار يها  كنار آن با مهار آب

  .بود دواريوعه استان امممن يها از دشت يبخش

   

  ها از چاه يآب برداشت زانيكردن م مشخص يبرا يهوشمند، راهكار يها كنتور

 يهـا  نصـب كنتـور   زيـ ن ،ياريـ چهارمحـال و بخت  يا شركت آب منطقـه  يبردار معاون حفاظت و بهره صبا،

از سـال  : فـت كـرد و گ  انيـ هـا ب  از چاه يآب برداشت زانيمشخص كردن م يبرا يهوشمند را راهكار موثر

را  آببرداشـت   يواقعـ  زانيـ استان نصب شد تا م يها چاه يكنتور هوشمند رو 815حدود  1396تا  1389

 قيـ ها از طر چاه يكنترل برق مصرف يبا ادعا 97برق استان از سال  يروين عيمشخص كنند، اما شركت توز

برداشـت و   زانيـ م توان ياقدام نم نيهوشمند كرد و با ا يها كنتور يآور ها، اقدام به جمع برقدار كردن آن

  .ها را كنترل كرد حجم آب چاه

تعداد دو هـزار   نيدر استان فعال است كه از ا يبردار پروانه بهره يحلقه چاه دارا 431هزار و  سه: او افزود 

آب  كننـده  نيحلقه تـأم  221آب صنعت و  كننده نيحلقه تأم 387 ،يآب كشاورز كننده نيحلقه تأم 823و 

  .هستند يارياستان چهارمحال و بخت ازيورد نشرب م

   

  يكشاورز يها چاه يرو يا آب منطقه ينصب شده از سو يها نبودن كنتور استاندارد

هم با اشـاره بـه    ،ياريبرق استان چهارمحال و بخت يروين عيتوز نيمعاون فروش و خدمات مشترك ،يفيشر
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 نيـ ا: گفـت  يكشـاورز  يهـا  چـاه  يرو يا قـه آب منط ينصب شـده از سـو   يها بودن كنتور راستاندارديغ

مصـرف   يتنبود و ح حيكه صح زدند يم نيرا تخم يمصرف برق مقدار آب برداشت زانيم يها از رو كنتور

  .كردند ينم يريگ اندازه يبرق را به درست

فهـام نصـب و آب    يها مصرف، كنتور تيريمد يمقرر شد برا ياقتصاد مقاومت  استيبر اساس س: افزود او

 ،يحجم يها كند و تا قبل از نصب كنتور يكشاورزان اقدام به نصب كنتور حجم يهم با همكار يا قهمنط

  .شود يم يفهام بررس يها كنتور يكاركرد از رو زانيم

نصب كنتورها را  نهيبار هز كيكشاورزان  كه نيا انيصنف كشاورزان شهركرد، با ب ندهينما ،يلياسماع اما

مسـئوالن چـرا قـبالً بـه فكـر      : بپردازند، گفت نهيهز توانند يآن دوباره نم ضيعوت ياند و برا پرداخت كرده

  بدهد؟ نهيهز ديها نبودند و اكنون چرا دوباره كشاورز با مشكل كنتور

 نيـ در پاسخ به ا ،ياريبرق استان چهارمحال و بخت يروين عيتوز نيمعاون فروش و خدمات مشترك ،يفيشر

از  ضيتعـو  ينشـد و مـا هـم بـرا     ليـ بود مكمل باشد، اما مراحل آن تكمفهام قرار  يكنتورها: سوال گفت

  .مينگرفت يا نهيكشاورزان هز

مصرف برق را دارد و كل  زانيكنترل و قرائت م تيكنتور برق طرح فهام به صورت هوشمند قابل: افزود او

  .كند يو مشخص م ميمصرف را تنظ

و در  كننـد  يمشـتركان را رصـد مـ    يه مصـرف انـرژ  ها ساعت كاركرد ساالن كنتور نيا: اضافه كرد يفيشر

  .ها قطع خواهد شد مصرف باال باشد، انشعاب آن زانيكه م يصورت
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  17/09/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ها در نقاط مختلف كشور تداوم بارش

  

 يدرصـد 113شرق با رشـد   يمرز زيكشور، حوضه آبر زيآبر ياصل يها حوضه نيدر ب:  ميتسن يخبرگزار

مشـابه   يهـا  دوره نيانگيـ هـا نسـبت بـه م    بـارش  يدرصـد 118مدت مشابه سال قبل و رشد  ها نسبت به بارش

دفتـر   يآمـار رسـم   بـر اسـاس  . داشته است يا حوضه ينسب يها بارش زانيرشد را در م نيشتريدرازمدت، ب

 ياز آغـاز سـال آبـ    يجـو  يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيمطالعات پا

. اسـت  متـر  يلـ يم 49/ 9بالغ بـر  ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 74(تا چهاردهم آذرماه ) 98اول مهر ( يجار

و نسبت  شيدرصد افزا17) متر يليم42/ 7(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

 يبارنـدگ  تيوضـع . دهـد  يرا نشان م يدرصد36 يكاهش) متر يليم 78/ 2(گذشته  يبه دوره مشابه سال آب

 يروز چهـاردهم آذرمـاه سـال آبـ     18:30كشور از اول مهر تا ساعت  كيدرجه  زيآبر يها حوضه يتجمع

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99
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خبرگــزاري فــارس مــورخ  - برداشــت هــر مترمكعــب آب از آبخــوان هــا يراتومــان بــ 20 افــتيدر
17/09/1398  

  

هر مترمكعـب   يو سازمان آب و برق خوزستان به ازا يا آب منطقه يها شركت 99بودجه  حهياساس ال بر

  .كنند يم زيكل كشور وار يدار و نزد خزانه افتيدر الير 200ها حداكثر معادل  خوان برداشت آب از آب

 "ب"بنـد   يو در اجرا 99بودجه  حهيال 8فارس،بر اساس تبصره  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 نيتـام  يريپـذ  نانياطم شيو افزاكشور  يها خوان از آب انتيعادالنه آب حفظ و ص عيقانون توز 33ماده 

 سازمانو  يا آب منطقه يها شركت ،يشرب، صنعت و كشاورز يها مصارف مختلف در بخش يآب برا

منـاطق مختلـف كشـور از مصـرف      يمـ يو اقل ياقتصـاد  طيآب و برق خوزستان مكلفند بـا توجـه بـه شـرا    

مترمكعــب برداشــت آب از هــر  يآنهــا بــه ازا يبــردار بــر اســاس پروانــه بهــره يكننــدگان آب كشــاورز

كـل   يدار قانون نـزد خزانـه   نيا 160112شماره  فيو به رد افتيدر الير 200ها حداكثر معادل  خوان آب

  .كند زيكشور وار

تعـادل   يها تحقق اهداف برنامه يقانون برا نيا فيپس از مبادله موافقتنامه از محل رد يزيمبلغ وار معادل

  .رديگ يقرار م رانيمنابع آب ا تيريسازمان مد ارياختآب در  يبردار و بهبود بهره يبخش

 بيو سازمان برنامه و بودجه بـه تصـو   يجهاد كشاورز رو،ين يها بند توسط وزارتخانه نيا يياجرا نامه نيآئ

  .رسد يم رانيوز أتيه
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  18/09/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - 99بخش آب در بودجه  اتيجزئ

  

بودجـه   اتيـ دولت به مجلس، نكـات و جزئ  ياز سو 99بودجه سال  حهيال ميهمزمان با تقد: اقتصاد  يايدن

 نيتـر  از مهـم  يـي اجرا يهـا  دسـتگاه  يآب مصـرف  يعـوارض قبـوض آب و بهـا   . بخش آب مشخص شـد 

  .به آنها اشاره شده است ندهيبودجه سال آ حهيال اتياست كه در جزئ يموضوعات

مكلـف هسـتند بـا هـدف      رويـ تابعـه و وابسـته بـه وزارت ن    يها بخش آب، شركت حهيال اتيبا جزئ مطابق

 متيرا معادل ق يياجرا يها دستگاه يتمام يآب مصرف يمصرف آب، تعرفه بها تيريو مد يساز فرهنگ

در صـورت مصـرف بـاالتر     يدولت يها مارستانيو ب يعموم يها مدارس، كتابخانه. كنند افتيشده در  تمام

  .بند هستند نيمصرف مشمول حكم ا ياز الگو

سراسـر كشـور    يشهر يآبفا يها شركت دهد، ينشان م 99 حهيعوارض قبوض آب در ال يبررس نيهمچن

 از اليـ ر 200هـر متـر مكعـب فـروش آب شـرب، مبلـغ        يانـد بـه ازا   بودجه موظـف شـده   حهيبر اساس ال

 حـه يمـاده واحـده ال   6تبصـره  » ب«در بنـد  . كننـد  زيكل كشور وار يدار و به خزانه افتيمشتركان آب در

سراسر كشور مكلف است عالوه  يشهر يآبفا يها شركت قياز طر روياعالم شده كه وزارت ن 99 بودجه

شتركان آب از م الير 200هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ  يبه ازا ،يشهر ينرخ آب بها افتيبر در

محل حسـاب   زا الير ارديليم 965تا سقف  يافتيدرصد وجوه در 100. كند زيوار يدار و به خزانه افتيدر

اختصـاص   يريو عشا ييشرب روستا يآبرسان يدر بودجه شركت مزبور صرفا برا نيمع فيمذكور در رد

 ييشرب روسـتا  يآبرسان يدرصد برا 80و  يريشرب عشا يآبرسان يدرصد اعتبار مذكور برا 20. ابدي يم

 قيـ از طر اهـه م كشـور در مقـاطع سـه    يهـا  اسـتان  نيو كمبود آب شرب سالم بـ  تيبر اساس شاخص جمع

و  تيريسازمان مـد  نينامه ب تا پس از مبادله موافقت شود يم عيآب و فاضالب كشور توز يشركت مهندس

 نـه يهز رانيـ ا ريسـازمان امـور عشـا    ايـ ها  استان ييآب و فاصالب روستا يها ها و شركت استان يزير برنامه
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  .به نرخ صفر است اتيوجوه فوق مشمول مال. شود

در نظر گرفتـه   يبودجه چه سازوكار حهيپرداخت قبوض آب، برق و گاز مدارس و مساجد در ال يبرا اما

وزارت آمـوزش و   يدولتـ  يآموزشـ  يكل كشور، تمـام واحـدها   1399بودجه سال  حهيشده است؟ در ال

. انـد  معـاف شـده  ) مصـرف  يالگـو  تيـ در صـورت رعا (آب، بـرق و گـاز    يها نهيداخت هزپرورش از پر

توسـط   يدسـتورالعمل  يمصـرف طـ   يسـقف الگـو   نـده، يبودجـه سـال آ   حـه يال 6تبصـره  » م«بنـد   اسبراس

معـاف شـدن   . شـود  يماه ابالغ و اجـرا مـ   حداكثر تا سه» نفت«و  »روين«، »آموزش و پرورش« يها وزارتخانه

قرار گرفتـه اسـت كـه     ديمورد تاك ندهيدر بودجه سال آ يآب و برق درحال يها نهياخت هزمدارس از پرد

: شدن آب و برق مدارس اشـاره كـرد و گفـت    گانيآذر امسال به موضوع را 12 روين ريوز ان،يرضا اردكان

را  پرداخت قبض آب، بـرق و گـاز   يالزم برا يبلكه وزارت نفت حاضر است مبالغ مال رويتنها وزارت ن نه

اسـت؛   گـان يرا ارسآب، بـرق و گـاز مـد    مييآموزش و پـرورش بگـذارد تـا نگـو     ارياز منابع خود در اخت

آنهـا بـه    تيترب عتاياست، طب گانيرا يمهم و اساس يكاالها نيا مييچراكه اگر از ابتدا به فرزندان خود بگو

  .خواهد بود يتر منابع كار سخت نيسمت مصرف درست ا

منـابع   يداريـ پا يبـرا  التيتسـه  ورويـ  ونيليم 50 نده،يبودجه سال آ حهيآب البخش  اتيدر جزئ نيهمچن

بودجـه،   حـه يال» ه«براساس بند  99بودجه سال  حهيدر ال. پرتنش در نظر گرفته شده است يدر شهرها يآب

 ونيـ ليم 50زان يـ پـرتنش بـه م   يآب شرب شـهرها  يفيك يو ارتقا يداريپا يبه دولت اجازه داده شده برا

وزارت  يمعـاون آب و آبفـا   ،يخامسـ  زاده يقاسم تق. استفاده كند يمحل منابع صندوق توسعه مل از وروي

 يرسـان  آب يدالر بـرا  ونيـ ليم 100هسـتند،   يتنش آب رينفر درگ ونيليم 23حدود : گفت شيپ يچند روين

 ديهم با تاك روين ريوز. است افتهياختصاص  يسال بودجه از صندوق توسعه مل 3شهر در  80تا  70به حدود 

 انيـ دارنـد تـا پا   يكـه تـنش آبـ    ييشده تا شهرها يزير مصرف آب گفته بود كه برنامه تيريمد تيبر اهم

 شـود  ياسـت و تـالش مـ    يمنابع مـال  نيتام ازمنديامر ن نيبه گفته او تحقق ا. دولت دوازدهم به صفر برسند
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مصـرف در بخـش آب    تيريمد تيو اهما. امر فراهم شود نيتحقق ا يها يازمندين ريسا يجدا از منابع مال

 نيـ و در ا ميـ ا سر گذاشته سال خشك را پشت 10ندانست و عنوان كرد كه اكنون  يرا كمتر از بخش انرژ

  .تر خواهد بود مصرف راحت تيريصحبت از مد طيشرا

شـده   متما متيو ق يفيتكل متيالتفاوت ق اجازه را داده كه مابه نيبه دولت ا 99بودجه  حهيمفاد ال نيهمچن

 99بودجه سـال   حهيال» 8«بر اساس تبصره . شود هيتسو يخرج ،يصورت جمع مكعب آب به فروش هر متر

پس (مترمكعب آب را  هرشده فروش  تمام متيو ق يفيتكل متيالتفاوت ق مابه شود يبه دولت اجازه داده م

بـا  ) يعنوان بازرس قـانون  به يو سازمان حسابرس دكنندگانيكنندگان و تول مصرف تيسازمان حما ديياز تا

موضـوع مـاده    رويـ بخش آب وزارت ن دهيرس يبردار به بهره يا هيسرما يها ييتملك دارا يها طرح يبده

 يا نـه يهز فيـ و رد يدرآمـد  فيـ رد لاز محـ  1351اسـفند   10قانون برنامه و بودجـه كشـور مصـوب     32

 يهـا  را در صورت حساب هيومكلفند تس ربط يذ يدولت يها شركت. كند هيتسو يخرج ،يصورت جمع به

بـه   ورماهيتـا شـهر   ليبنـد را بـه تفصـ    نيـ گـزارش عملكـرد ا   رويـ وزارت ن نيبنـابرا . خود اعمال كنند يمال

  .كند يمحاسبات كشور ارائه م وانيمجلس و د يبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ يها ونيسيكم

  



    

  
  

123 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  19/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - خزر يايتداوم كاهش تراز آب در

  

 يايـ تـراز آب در  يكه ما همچنان شـاهد رونـد كاهشـ    نيكشور ضمن اشاره به ا يسازمان هواشناس سيرئ

طق در منـا  يطـ يمح سـت ينـاگوار ز  طيرونـد امكـان وقـوع شـرا     نيـ در صورت تداوم ا: گفت م،يخزر هست

  .وجود دارد ايدر نيا هيحاش يكشورها يساحل

 يايـ در يآب و هواشناسـ  يهمـاهنگ  تـه ينشست كم نيو چهارم ستيبخش در ب سحر تاج سنا،يگزارش ا به

 يهواشناسـ  ينامـه همكـار   موافقـت  بياز پـنج سـال از تصـو    شيبـ : خزر كه امروز برگزار شد، اظهار كرد

ن يا ياعضا يو عزم جد گذرد يمجموعه م نيعضو ا يها دولت ندگانيخزر توسط نما يايدر يشناس آب

و  شيپـا  كپارچـه يآن، برنامـه   يبـه اهـداف اصـل    دنينامـه و رسـ   مفـاد موافقـت   يدر اجـرا  عيبر تسر تهيكم

  .خزر است يايدر يو آب شناس ياز هواشناس يريشگيپ

 يقبلـ  يهـا  نشسـت  يطـ  تـه يكم يتوسـط اعضـا   يمهمـ  يهـا  اهداف گام نيبه ا دنيرس يبرا: ادامه داد يو

 يبرا يديكل يها و راهبرد، اهداف و ساختار برنامه و شاخص تيمامور نييبرداشته شده است كه شامل تع

اسـت كـه     يا و منطقـه  يدر سـطح ملـ   ياتيـ عمل يهـا  برنامـه  نيـي تع زيما ن يهدف بعد. برنامه است يابيارز

  .ميهدف برس نيبه ا تهيكم يو مشاركت همه اعضا يبا همكار ميدواريام

 تـه يدر نشسـت كم  ميدواريـ كـه ام  يگريگام مهم د: كرد حيكشور در ادامه تصر يسازمان هواشناس سيئر

را  نـه ياست كـه زم  تهيكم يمقررات داخل بيتصو م،يخزر بردار يايدر يو هواشناس يشناس آب يهماهنگ

خـزر   يايـ در هيحاش يفراهم و امكان مشاركت هر چه بهتر كشورها تهيحركت رو به رشد كم عيتسر يبرا

  .كرده است ايمه يپهنه آب نيا يآب و هواشناس ينيب شيو پ شيپا كپارچهيرا در برنامه 

 يهـا  شـرفت يشـاهد پ  گذرد يم تهيكم يها تيكه از فعال يچند سال يط: افزود يراه و شهرساز ريوز معاون

و  يارائــه خــدمات هواشناســ ش،يتوســعه شــبكه پــا نــهيخــزر در زم يايــدر هيحاشــ يروز افـزون كشــورها 
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 نيكه ا مياعضا بود يمل يها اطالعات بر اساس گزارش يو فناور ييايو در يبه كاربران ساحل يشناس آب

  .خزر است يايدر يآب و هواشناس يهماهنگ تهيكم يها تيفعال جياز ثمرات و نتا

 يكشـورها  نيب يشناس و آب يكه تبادل اطالعات هواشناس نيكشور با اشاره به ا يسازمان هواشناس سيرئ

انجـام   يرا بـرا  نـه يتبـادل اطالعـات زم   نيـ ا: است كه در حال انجـام اسـت، گفـت    يچند سال تهيعضو كم

در  قـات يحقت نيـ ا نيفراهم كرده اسـت همچنـ   ياديكشورها تا حدود ز نيمشترك ب قاتيو تحق ها تيفعال

اثـرات   يابيـ ارز ها را آن نيتر عمده توان يقابل انجام است كه م يشناس و آب يمختلف هواشناس يها نهيزم

بر دمـا، بـارش و تـراز     ريچشمگ يا اثرات در حال حاضر به گونه نيا. خزر عنوان كرد يايبر در مياقل رييتغ

 نانيو ساحل نشـ  ستيز طيآن  بر مح ريتاث هو نحو راتييتغ نيروند ا يگذاشته است و بررس ريتاث ايآب در

  .دارد توسط محققان را يريگيپ تياست كه قابل ياز موضوعات مهم

برگزار شـده   يخزر در حال يايدر يشناس و آب يهواشناس يهماهنگ تهينشست كم نكهيا انيبخش با ب تاج

 نيـ در صورت تـداوم ا : كرد حيتصر م،يخزر هست يايتراز آب در ياست كه ما همچنان شاهد روند كاهش

. دارد جـود و ايـ در نيا هيحاش يكشورها يدر مناطق ساحل يطيمح ستيناگوار ز طيروند امكان وقوع شرا

 يشناسـ  و آب يهواشناسـ  تيوضـع  ينـ يب شيو پـ  شيپـا  كپارچـه يبرنامـه   يو اجرا بيتصو ه،يدر ته عيتسر

 يو ارائـه راهكارهـا   دهيـ پد نيشناخت عوامل موثر در ا نهيدر زم يبه عنوان گام مهم تواند يخزر م يايدر

  .قلمداد شود يا و منطقه يدر سطح مل رانيگ ميتصم يمناسب برا

 نـه يدر زم ياتيـ آبراهـه مهـم و ح   كيـ خزر بـه عنـوان    يايدر نكهيبا اشاره به ا يراه و شهرساز ريوز اونمع

 يهـا  از خـدمات سـازمان   يا عضـو شـناخته شـده اسـت و بخـش عمـده       يكشـورها  نيبـ  يتبادالت تجـار 

اختصـاص دارد،   ييايـ عضو به ارائه خدمات به ناوگـان حمـل و نقـل در    يكشورها يشناس آب يهواشناس

خدمات ارائـه   يفيو ك يكم يارتقا يالزم برا يها ساخت ريز يارتقا ته،يكم ياز اهداف اصل يكي: فتگ

پوشـش   يعضـو بـرا   يامكانـات موجـود در كشـورها    هياست كه از كل نيبر ا يشناورها و سع نيشده به ا
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  .خزر استفاده شود يايكامل در

 يعضـو بـرا   يكشـورها  يز ناوگـان تجـار  اسـتفاده ا  شيتوسـعه شـبكه پـا    يهـا  از برنامـه  يكـ ي: افزود يو

 دنيدر رسـ  عيتسـر  يبستر برا نيخواهد شد از ا ياست و سع ها يداوطلبانه كشت يزبانيمشاركت در برنامه م

  .شود نهياستفاده به شيدر بخش پا تهيبه اهداف برنامه كم

 يايمختلف در يها و استخراج نفت در بخش ياكتشاف يها تيفعال: كشور افزود يسازمان هواشناس سيرئ

داشـته اسـت    يريگسـترش چشـمگ   هـا  تيفعال نيدامنه ا زين رياخ يها وجود داشته و در سال ربازيخزر از د

در  فاسـتخراج و اكتشـا   يسـكوها  سيخـزر و تاسـ   يايـ در در ينفت يها حضور گسترده شركت نيهمچن

از  يو آب شناس يهواشناس يخدمات تخصص افتيصنعت را به در نيبه ا ازين ايدر نيمختلف ا يها بخش

  .داده است شيفراساحل افزا يها سازه يطراح نهيتا انجام مطالعات در زم ايدر طيشرا ينيب شيو پ شيپا

و  يهواشناسـ  ينـ يب شيو پ شيپا يها رساختيدر توسعه ز يگذار هيامر مستلزم سرما نيبخش ا گفته تاج به

 تواننـد  يمـ  تـه يكم يها برنامه انياز حام يكيبه عنوان  ينفت يها خزر است و شركت يايدر در يآب شناس

  .كنند فايا يبه اهداف اصل دنيرا در رس ينقش مهم

 ونيخـزر كنوانسـ   يايـ در هيحاشـ  يكشـورها  انيـ امضـا شـده م   يهـا  از معاهـده  يكـ يكـه   نيـ ا انيـ با ب يو

را مـورد   ايـ در نيـ ا يو مناطق سـاحل  ييايدر ستيز طيتهران است  كه مسائل مربوط به مح يطيمح ستيز

تـوان   دنبـو  نييو پـا  يخزر به آلودگ يايدر يباال تيبا توجه به حساس: كرد حيتصر دهد، يقرار م يررسب

در  زيـ ن يا نامـه  قرار دارد و تفـاهم  تهيدر دستور كار كم ونيكنوانس نيبا ا يهمكار ايدر نيا يندگيخودپاال

  .است دهيبه امضا رس نهيزم نيا
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  19/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي شرق جانيبارش در آذربا يدرصد 40كاهش 

  

نسبت بـه   يجار يبارش استان در سال آب زانيم: گفت يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد - رنايا - زيتبر

  .است افتهيهش درصد كا 40گذشته حدود  يمدت مشابه سال آب

 18از اول مهـر تـا دوشـنبه     يجـار  يدر سال آب: افزود رنايمهر، روز سه شنبه در گفت و گو با ا يدولت يعل

در مـدت مشـابه سـال     يبارنـدگ  زانيـ كه م يداد، در حال يدر استان رو يمتر بارندگ يليم 47از  شيآذر ب

  .متر بود يليم 78از  شيگذشته ب يآب

 28.8متـر معـادل    يليم 19حدود  زينسبت به بلند مدت ن يجار يبارش در سال آب نيانگيم نكهيا انيبا ب يو

در  يمتـر بارنـدگ   يلـ يم 66.3در بلندمدت حـدود   نيانگيبه طور م: است، اظهار داشت افتهيدرصد كاهش 

  .داد ياستان رو

در  يبارنـدگ  متـر  يلـ يم 284.8گذشـته   يدر كل سال آب نكهيا انيبا ب يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد

بارش استان  نيانگيدرصد از م 16.6تاكنون حدود  يجار ياز اول مهر سال آب: داده بود، گفت ياستان رو

  .شده است نيتام

متر  يليم 75.8 زانيبه م ماقياز شهرستان چاراو يبارندگ نيشتريب يجار يدر سال آب: مهر، ادامه داد يدولت

  .متر گزارش شده است يليم 22.5 انزيبارش از شهرستان آذرشهر به م نيو كمتر

در مـدت  : كرد يادآوريمتر بود،  يليم 31.8مدت  نيا يط زيدر تبر يبارندگ نيانگيم نكهيبا اشاره به ا يو

  .متر ثبت شده است يليم 76شهرستان  نيدر ا يبارندگ زانيگذشته م يمسابه سال آب

رود دهـه   يانتظار م يهواشناس يفصل يها ينيب شيبراساس پ: گفت يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد

سـال در   انيـ بارش تـا پا  زانيم ينيب شيپ نيو بر اساس ا ميدر استان باش يماه شاهد بارندگ يسوم آذر و د

  .كمتر از آن باشد ايشهرها در حد نرمال  يبرخ
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بـا اتخـاذ    ربطيـ مـردم و مسـئوالن ذ   ديبا يجار يدر سال آب يبا توجه به كاهش بارندگ: مهر، افزود يدولت

  .را فراهم كنند يو مصارف خانگ يصنعت ،يكشاورز يدر بخش ها ييالزم موجبات صرفه جو ريتداب

جـزو منـاطق    يمـ ياقل يهـا  يبنـد  مياست و از لحاظ تقس يو كوهستان ريسردس يمنطقه ا يشرق جانيآذربا

  .ديآ يخشك به حساب م مهين

 يهـا  مياز اقلـ  يكيبـه علـت تنـوع توپـوگراف     يسرد و خشك بوده ولـ  ياستان به طور كل نيا يو هوا آب

  .برخوردار است يمتفاوت

و  ترانـه يو مد اهيسـ  يايـ مرطـوب در  يو بادهـا  يبريو س يسرد شمال يباد ها رياستان همواره تحت تأث نيا

سـبالن در شـرق، سـهند در غـرب و جنـوب       يمتاثر از كوهستان ها يمحل يبادها نياطلس همچن انوسياق

 تفاعـات و اربـط در جنـوب، ار   مانيتخـت سـل   يقره داغ در شـمال، رشـته كـوه هـا     يرشته كوه ها ،يغرب

  .بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان قرار دارد
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  19/09/1398نشريه سبزينه مورخ  -ي در خراسان جنوب يسكه خشكسال يآن رو

  

 ريــاســتان درگ نيــدرصــد مســاحت ا 99هنــوز هــم  يمناســب در خراســان جنــوب يهــا يوجــود بارنــدگ بــا

به دو دهه قبل  كينزد. را دوچندان كرده است ليخطر س يرگبار يها بارش يبوده و از طرف يسال خشك

تـر و عمـق    سـوزناك كـه سـال بـه سـال      يا آغـاز شـد؛ قصـه    يدر خراسان جنـوب  يسال بود كه قصه خشك

و  گذرد يقصه م نياكنون دو دهه از آغاز ا. شد يم تر قيعم ريكو دهيآن روز به روز بر تن خشك ياه زخم

 يشـروع شـد و رو   يرگبـار  يهـا  كه بـا بـاران   يقصه در استان آغاز شده؛ فصل نياز ا يديحاال فصل جد

  .كرده است انيرا نما يسال از خشك يديجد

شـدت   خـاك را بـه   يريپـذ  برده و نفوذ نيمنطقه را از ب ياهيگ يها از پوشش ياريبس يسال سال خشك 20

داده و  رييـ تغ يها در استان را بـه صـورت رگبـار    بارش ميرژ مياقل رييتغ دهيپد ياز طرف. كاهش داده است

 زانيـ سال گذشته م چندهر. داده است شيرا به مراتب افزا ليدو در كنار هم خطر وقوع س نيقرار گرفتن ا

 99را برطـرف كنـد و هنـوز هـم      رياما نتوانست عطـش كـو   افت،ي شيدرصد افزا 26در استان  ها يارندگب

  .است ريدرگ يسال خشك دهيدرصد مساحت استان با پد

   

  ها در استان بارش ميرژ رييتغ

قـدر در طـول    آن يمنـابع آبـ   يتجمعـ  يبه نقل از مهر، به اذعان كارشناسـان كمبودهـا    »نهيسبز«گزارش  به

 يرگبـار  يهـا  بـاران  ياز طرفـ . شـود  يجبـران نمـ   يسال ترسال نيباال رفته كه با چند يسال خشك يها الس

 ياهيـ پوشش گ رفتن نياز ب ليكه به دل مياز باران باش ياديسبب شده كه در مدت زمان كم شاهد حجم ز

 يبرخـ  ياكـه در سـال گذشـته بـر     يا را به دنبال خواهد داشـت؛ حادثـه   ليخاك، س يريو كاهش نفوذپذ

  .به بار آورد زيرا ن ياز مناطق خسارات يمناطق استان رخ داد و در برخ
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 ينـ يب شيو زمسـتان اسـتان پـ    زييپـا  يرا بـرا  ينرمال از نوع رگبـار  يها بارش يهواشناس يالگوها زين امسال

  .را دوچندان كرده است ليس دهيبا پد يامر لزوم آمادگ نيو هم  كرده

 ميـ رژ ريـ سه سال اخ يط يطبق نظر كارشناسان هواشناس: اظهار داشت يوبخراسان جن يهواشناس ركليمد

  .شده است يرگبار يها يبه صورت بارندگ تر شيكرده و ب دايپ رييها در كشور تغ بارش

بـه دنبـال   : عنوان كرد و گفـت  دهيپد نيا ليدل نيتر را مهم يجهان شيو گرما مياقل رييرو تغ خندان رضايعل

 كيـ در  هـا  يبارنـدگ  زانيـ نكرده، اما م ياديز رييتغ ها يهرچند حجم بارندگ رياخ يها سال يط دهيپد نيا

مـاه امسـال    بهشـت يارد و نيطور كـه در فـرورد   شده است؛ همان يو به صورت رگبار تر شيزمان كوتاه ب

از  ييها امر سبب بروز خسارت به بخش نيو هم ميساعت داشت 48تر از  در زمان كم يبارندگ ياديحجم ز

  .ن شداستا

   

  درصد مساحت استان 99در  يسال خشك يتراژد ادامه

اسـتان در سـال    يهـا  يبارنـدگ  زانيـ م يدرصـد  26 شيبا اشاره به افزا يخراسان جنوب يهواشناس ركليمد

 يتجمعـ  يو كمبودهـا  يسـال  بازهم دو دهه خشـك  يبا وجود چند سال ترسال: شد ادآوريگذشته،  يزراع

  .بود ميخواه زين يها يخسارت بارندگ شيبلكه شاهد افزا شود، يدر استان نه تنها جبران نم يآب

طبـق الگوهـا و   : كـرد و گفـت   ينـ يب شيآذرمـاه امسـال پـ    ينرمـال را بـرا   يهـا  يبارندگ نيهمچن رو خندان

تـر   كـم  نيو قا رجنديب ينقاط استان نرمال و برا تر شيدر ب ها يبارندگ زانيدر آذرماه م يهواشناس يها نقشه

  .شده است ينيب شياز نرمال پ

 انيـ تـر از نرمـال خواهـد بـود، ب     كـم  يبخش مركـز  يبرا ها يبارندگ زانيم زيماه ن يدر د كه نيا انيبا ب يو

  .شده است ينيب شينرمال پ يبارندگ طيشرا زيدر بهمن ماه ن: داشت

 هديـ بـا پد  ريـ درصـد مسـاحت اسـتان درگ    99هنـوز هـم    كه نيا انيبا ب يخراسان جنوب يهواشناس ركليمد
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 د،يشـد  اريبسـ  يسـال  خشـك  ريدرصد مساحت استان درگ 61در حال حاضر : كرد انياست، ب يسال خشك

 ريـ درگ زيـ متوسـط و چهـار درصـد ن    يسـال  خشـك  ريـ درصد درگ 12 د،يشد يخشكسال ريدرصد درگ 23

  .است فيخف يسال خشك

امـا بـازهم    م،ين بـود خوب در اسـتا  يها يگذشته شاهد بارندگ يدر سال زراع كه نيبا وجود ا يگفته و به

  .ميباران كشور بود استان كم نيچهارم

   

  شود يجبران نم يبا چند سال ترسال يسال خشك

 زانيــدر ســال گذشــته م كــه نيــبــا اشــاره بــه ا زيــن يخراســان جنــوب يبحــران اســتاندار تيريمــد ركليمــد

هماننـد   يدحـا  طيشـرا  يسـال  هرچنـد در بحـث خشـك   : استان چهار برابر شـد، اظهـار كـرد    يها يبارندگ

  .شود يتمام نم يبا چند سال ترسال يسال اما خشك م،يگذشته نداشت يها سال

 ،يمنـابع آبـ   دياز جمله كـاهش شـد   ياديز هياثرات ثانو يدارا يسال خشك: ادامه داد يليرجليم ابوالحسن

آثـار بـا چنـد     نيـ آن، افت محصول و بروز آفات اسـت كـه ا   يشور زانيم شيآب و افزا ييكاهش گوارا

  .شود يجبران نم يال بارندگس

 يريپـذ  و كـاهش نفـوذ   ياهيـ رفتن پوشـش گ  نيدر استان سبب از ب يسال دو دهه خشك كه نيا انيبا ب يو

  .ميشاهد وقوع رواناب در استان باش يامر سبب شده با اندك بارندگ نيهم: خاك شده است، افزود

   

  ليس شدن يو جار يرگبار يها باران

 يهـا  شاهد بارش رياخ يها سال يط نيهمچن: ادامه داد يخراسان جنوب يتانداربحران اس تيريمد ركليمد

 ليـ بـه دل  يخراسـان جنـوب   نهيزم نيو در ا شود يم البيس جاديكه سبب ا ميدر سراسر كشور هست يرگبار

  .دارد يتر نامناسب طيشرا يسال ها خشك سال
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بهمن و اسفند مـاه   يجام شده، هر ساله طسال گذشته ان 10كه در  يطبق رصد كه نيبا اشاره به ا يليرجليم

  نيـ هرچنـد حجـم ا  : كـرد  انيـ ب م،يـ در اسـتان دار  يرگبـار  يها يبارندگ بهشتيو ارد نيفرورد نيو همچن

  .شود يم البيرواناب و بروز س جاديدر مدت زمان كم سبب ا اديز يها يكم است، اما بارندگ ها يبارندگ

بحران دانسـت و   تيريمد يرا پنج بازو ينس و راه و شهرسازراه، هالل احمر، اورژا سيپل ،يراهدار يو

بـاش هسـتند تـا از     سال در حالـت آمـاده   يدوم و دو ماهه ابتدا مهيبحران در ن تيريمد يبازوها نيا: گفت

  .كنند يريبروز خسارات جلوگ

نظـر   از يضـمن  يدر حال حاضـر آمـادگ   كه نيا انيبا ب يخراسان جنوب يبحران استاندار تيريمد ركليمد

راستا بـا   نيدر هم: ها وجود دارد، عنوان داشت بحران در همه شهرستان تيريمد زاتيو تجه يانسان يروين

  .شدند اماستان اعز زيخ ليبه مناطق س ميت 24و مهرماه امسال  وريدستور استاندار در شهر

 اران،يـ ده ،يشـهردار  ،يبحـران، فرمانـدار   تيريمتشكل از كارشناسان مد ها ميت نيا: اضافه كرد يليرجليم

بودند كه به محدوده شهرها و روستاها اعزام شـدند   يو راهدار يا آب منطقه ،يبخشداران، راه و شهرساز

  .دندكر يها و آب نماها را بررس آب، پل يآور جمع يها كانال بندها، ليس تيو وضع
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 جـوالن ؛ شـده اسـت   ليتبـد  هـا  يدرد كرمان نيتر به بزرگ يانباشته و كاهش نزوالت آسمان يخشكسال
  19/09/1398نشريه سبزينه مورخ  - درصد استان كرمان 71در  يسال خشك

  

 يهـا  از شهرسـتان  يميسال در ن نيدر ا. را تجربه كرد يآب يب اميا نيدترياز شد يكيستان كرمان ا 96 سال

. ديخشـك  ياستان كرمـان بـه كلـ    يسطح يدرصد منابع آب 90نداد و  يرو يبارندگ گونه چياستان كرمان ه

كـه بـه    ييهاروسـتا  اداز شهرها در مرحله قرمز قرار گرفت و برتعـد  يآب شرب در برخ نيسال تأم نيدر ا

از  يكيسال به عنوان  نياز ا زياستان ن ستيز طيافزوده شد و اداره مح زين شدند يم يرسان آب اريصورت س

 زييفصـل پـا   انيـ بـه پا  يدر حـال  زين 98اكنون و در سال . نام برد ستيز طيها در بخش مح سال نيتر يبحران

 يدرصـد  40نـدارد و تـاكنون كـاهش    امسـال   يهـا  ياز بارنـدگ  يكه كرمان سهم چندان ميشو يم كينزد

  .مياستان شاهد هست نيها را در ا بارش

و هـر سـال بـا آغـاز      فشـارد  يكرمـان را مـ   يرياسـتان كـو   يهاست كه گلو و بحران آب سال يسال خشك

 يها بر زخم يمرهم ديتا شا شود يلب لوت به آسمان دوخته م تشنه ريو زمستان چشمان كو زييپا يها فصل

  .منطقه گذاشته شود نيساله ا نيچند

 يهـا  يسـال  و حـاال خشـك   شـود  يمند نمـ  بهره ديو شا ديطور كه با كرمان از نعمت باران آن يريكو استان

 يامسال هم تاكنون خبـر . شده است ليتبد ها يدرد كرمان نيتر به بزرگ يانباشته و كاهش نزوالت آسمان

 ينـ يب شيمركز پ رشناسگونه كه كا آن يجار يدر كرمان نبوده و در سال زراع دواركنندهيام يها از بارش

  .ميبارش نسبت به سال گذشته را شاهد هست يدرصد 40استان كرمان اعالم كرده، كاهش  يهواشناس

هم نتوانست  ها يبارندگ نياما ا م،يرا استان شاهد بود يخوب يها ياست كه بهار امسال بارندگ يدر حال نيا

  .شود اريد نيساله ا نيچند يها يسال خشك فيحر

و معتقدنـد در چنـد سـال     كنند يها در جهان صحبت م بارش نديو فرآ لمياق رييو مسئوالن از تغ كارشناسان
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 اديـ بارش كم و با شـدت ز  يها كه دوره يا گونه كرده، به دايها به سمت فصل بهار سوق پ اكثر بارش رياخ

 شود يم ياهيپوشش گ تنرف نياز بخاك و  شيفرسا ل،يخطر س شيباعث افزا طيشرا نيا. ميرا شاهد هست

  .را هم به دنبال دارد ينيرزميآب ز يها سفره نشدن هيو تغذ

مواجه است كـه شـمال    يسال درصد استان تشنه لب كرمان با درجات مختلف خشك 9/70حال حاضر  در

 نيتـر  شيو جنوب استان كرمان بـ  يغرب مهياست كه ن يدر حال نيا. آمار دارد نيدر ا ييسزا استان سهم به

  .به نرمال را به خود اختصاص داده كيبارش نزد يمساحت دارا

   

  يجار يكرمان در سال زراع ينزوالت آسمان يدرصد 40 كاهش

 انيـ امسـال تـا پا   يسال زراع يها يبارندگ: استان كرمان به مهر گفت يهواشناس ينيب شيمركز پ كارشناس

  .است افتهيش درصد كاه 40آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 يسـال زراعـ   ياستان كرمان از ابتدا كينوپتيس يها ستگاهيثبت شده در ا يها بارش نيانگيسالجقه م ميمر

و  9/21در مدت مشابه سال گذشـته   زانيم نيا: اعالم كرد و گفت متر يليم 3/13را  يآبان ماه جار انيتا پا

  .بود متر يليم 4/7در بلندمدت 

با سال گذشـته   سهيآبان در مقا انيتا پا يجار يسال زراع يها ياساس، بارندگ نيبر ا: عنوان كرد سالجقه

  .داشته است شيدرصد افزا 2/80درصد كاهش و نسبت به بلندمدت  5/39

درصد مسـاحت اسـتان دچـار     9/70درصد از مساحت كرمان در حد نرمال و  4/28 دهد ينشان م ها يبررس

  .است ديتا شد فيخف يسال درجات مختلف خشك

تا  9/0 نياستان كرمان ب كينوپتيس يها ستگاهيدر ا 98شده آبان ماه  بارش ثبت زانيم كه نيبا اشاره به ا يو

در مـدت مشـابه سـال گذشـته           متر، يليم 6/11ماه برابر با  نيبارش در ا نيانگيم: است، افزود متر يليم 1/51

هـا نسـبت بـه     است كه كاهش بـارش  متر يليم 1/6بارش در مدت مشابه بلندمدت  نيانگيو م متر يليم 7/19
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  .مينسبت به بلندمدت را شاهد هست شيسال گذشته و افزا

   

  در مصرف آب ييجو صرفه ضرورت

استان كرمان بـا اسـتفاده    يسال خشك ياستان كرمان با اشاره به بررس يهواشناس ينيب شيمركز پ كارشناس

 9/70درصد از مساحت كرمان در حد نرمال و  4/28 دهد ينشان م ها يبررس نيا: گفت SPEIاز شاخص 

  .است ديتا شد فيخف يسال درصد مساحت استان دچار درجات مختلف خشك

به نرمال را به خـود   كيمساحت نزد نيتر شيو جنوب استان كرمان ب يغرب مهين كه نيبا اشاره به ا سالجقه

 فيـ خف يسـال  كرمـان بـا خشـك   درصد مساحت شهرسـتان   1/54 نيهمچن: كرد انياختصاص داده است، ب

  .رو است روبه

در  ييجـو  صـرفه  طيشرا نيبا توجه به ا: انباشته در استان كرمان اظهار كرد يها يسال با اشاره به خشك يو

  .رديقرار گ ژهيمورد توجه و ديمصرف آب با

   

  دما در كرمان يا درجه 3/1 كاهش

نسـبت بـه    يآبـان سـال جـار    يدمـا  يا جـه در 3/1استان كرمان هم با اشار بـه كـاهش    يهواشناس ركليمد

مـاه را بـه خـود     نيـ ا يدمـا  نيانگيـ م نيتر و كم نيتر شيب بيزار به ترت كهنوج و الله: بلندمدت اظهار كرد

  .اند اختصاص داده

در مـدت   وس،يدرجـه سلسـ   9/14آبان ماه امسال در استان كرمـان   يدما نيانگيم: كرد انيب يديجد تورج

  .است 2/16ر بلندمدت و د 16مشابه سال گذشته 

دما نسـبت بـه    نيانگيم يا درجه 1/1اساس، آبان امسال در استان كرمان شاهد كاهش  نيبر ا: ادامه داد يو

  .مينسبت به بلندمدت هست يا درجه 3/1سال گذشته و كاهش 
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 يمشكل اصـل : به كرمان اعالم كرد جمهور سيدر سفر رئ شيپ ياستاندار كرمان، چند ،ييفدا محمدجواد

 نيـ حـل ا  يكـه بـرا   رسـد  يمتـر مـ   380اكنون بـه   منطقه هم نيا يها است و عمق چاه يآب استان كرمان كم

  .شده است دهيد ييها مشكل پروژه

كـه در سـفر    يكـار  نيتر مهم: گفت زديكرمان و  يها استان يدنيآب آشام نيهم درباره تأم جمهور سيرئ

بـود كـه    ندهيسال آ 30 يبازه زمان يدو استان برا نيا مردم يدنيمسأله آب آشام نييبه كرمان انجام شد، تع

  .خواهد شد يياجرا يآن توسط دولت و بخش خصوص اتيو عمل بيموضوع تصو نيا

هـا منجـر بـه     كشـت بـاغ   ريـ سـطح ز  شيو افزا تيانباشته، رشد جمع يسال خشك ،ينزوالت آسمان كاهش

 يروند افـت كمـ   نياست كه ادامه ا يدر حال نيا. شده است ينيرزميآب ز يها سفره رهيكاهش حجم ذخ

منـابع   حـاظ اسـتان كرمـان از ل  . ها را به دنبال داشته است از دشت ياريبس شدن يمنابع آب و بحران يفيو ك

 ارديـ ليم 1/1مسـئوالن هـر سـال     يندارد و بر اساس آمار اعـالم شـده از سـو    يخوب تيوضع ينيرزميآب ز

 يهـا  وعـده  ايـ كـه آ  ديـ منتظـر مانـد و د   ديحاال با. شود يم يبرداشت منف ينيرزميمترمكعب آب از منابع ز

ساله كرمان همچنـان بـه    نيناخوانده چند همانيم  نيا اي شود يم رهيچ يسال ساله مسئوالن بر خشك نيچند

  .دهد ياستان ادامه م نيتاخت و تاز در ا
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ـ  يطـ يمح سـت ينـاگوار ز  طيهشدار شـرا / خزر ادامه دارد يايتراز آب در يروند كاهش  - منطقـه  يراب
  19/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

از امكـان   ميهسـت خزر  يايتراز آب در يهمچنان شاهد روند كاهش كه نيا انيبا ب يسازمان هواشناس سيير

 نيـ در صـورت تـداوم ا   ايـ در نيـ ا هيحاشـ  يكشورها يدر مناطق ساحل يطيمح ستيناگوار ز طيوقوع شرا

  .روند خبر داد

نشست  نيو چهارم ستيب هيافتتاح نييدر آ  سحر تاجبخش م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از پـنج سـال از    شيبـ  نكـه يره بـه ا بـا اشـا   CASPCOMخـزر   يايدر يآب و هواشناس يهماهنگ تهيكم

 نيـ عضـو ا  يهـا  دولت ندگانيخزر توسط نما يايدر يشناس آب يهواشناس ينامه همكار موافقت بيتصو

نامـه و   مفـاد موافقـت   يدر اجـرا  عيبـر تسـر   تـه يكم نيـ ا ياعضا يعزم جد: اظهار كرد گذرد، يمجموعه م

 يبرا. خزر است يايدر يآبشناس يهواشناس ينيب شيو پ شيپا كپارچهيآن، برنامه  يبه اهداف اصل دنيرس

اسـت كـه شـامل     هشد  برداشته يقبل يها در نشست تهيكم يتوسط اعضا يمهم يها مهم گام نيبه ا دنيرس

برنامـه   يابيـ ارز يبـرا  يديـ كل يهـا  شـاخص  نيو راهبرد، اهداف و ساختار برنامه و همچنـ  تيمامور نييتع

  .است

برشـمرد و ابـراز    تـه يكم نيـ ا يرو شيپ يو منطقه را هدف بعد يح ملدر سط ياتيعمل يها برنامه نييتع يو

  .محقق شود تهيكم يو مشاركت همه اعضا يمهم با همكار نيا: كرد يدواريام

و  فـا يا تـه يرشـد كم  بـه  در حركـت رو  عيتسر يرا برا نهيكسپكام كه زم تهيكم يمقررات داخل بيتصو ،يو

آب و  ينـ يب شيو پـ  شيپـا  كپارچهيخزر را در برنامه  يايدر هيحاش يامكان مشاركت هر چه بهتر كشورها

  .نشست خواند نيا يبرگزار گريهدف د كند، يفراهم م يپهنه آب نيا يهواشناس

 يروزافزون كشـورها  يها شرفتيشاهد پ گذرد، يم تهيكم يها تيكه از فعال يدر چندسال: افزود تاجبخش
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و  يبـه كـاربران سـاحل    يآبشناسـ  يخدمات هواشناس ارائه ش،يتوسعه شبكه پا نهيخزر در زم يايدر هيحاش

از ثمـرات و   ميتوان يمهم را م نيكه ا مياعضا بود يمل يها اطالعات در گزارش يفناور نيو همچن ييايدر

 يايـ در هيحاشـ  يكشورها انيارتباط مستمر و سازنده م جاديدر ا CASPCOM تهيكم يها  تيفعال جينتا

تالش مـا بـه   . ميبدان يآبشناس يهواشناس نهيگرفته در زم صورت يها تياز تجارب و فعال يريگ خزر و بهره

 كپارچـه يبرنامـه   ياجـرا  يراستاحركت رو به رشد در  نياستمرار ا CASPCOM تهيكم يعنوان اعضا

  .خواهد بود تهيكم

و  ميخزر هست يايتراز آب در يهمچنان شاهد روند كاهش  كه نيبر ا ديبا تاك يراه و شهرساز ريوز معاون

 هيحاشـ  يكشورها يدر مناطق ساحل يطيمح ستيناگوار ز طيروند، امكان وقوع شرا نيدر صورت تداوم ا

 تـه، يعضـو كم  يكشـورها  نيبـ  يو آبشناسـ  يتبـادل اطالعـات هواشناسـ   : وجـود دارد، ادامـه داد   ايـ در نيا

كشورها تا  نيب مشترك قاتيو تحق ها تيانجام فعال يرا برا نهياست كه در حال انجام است و زم يچندسال

قابـل انجـام    يو آبشناسـ  يمختلـف هواشناسـ   يهـا  نهيدر زم قاتيتحق نيا. فراهم نموده است ياديحدود ز

اثـرات در   نيـ ا. خزر عنـوان كـرد   يايدر بر مياقل ريياثرات تغ يابيها را ارز آن نيتر عمده توان ياست كه م

 راتييتغ نيروند ا يو بررس رگذاشتهيتاث ايرد نيبر دما، بارش و تراز آب ا ريچشمگ يا حال حاضر به گونه

و انجام توسـط   يريگياست كه قابل پ ياز موضوعات مهم نانينش و ساحل ستيز طيآن بر مح ريو نحوه تاث

  .كشورها است نيمحققان ا

 يايـ تـراز آب در  يكه همچنان شاهد روند كاهش شود يبرگزار م ينشست در حال نيا: كرد انيب تاجبخش

 يدر منـاطق سـاحل   يطـ يمح سـت ينـاگوار ز  طيروند، امكان وقوع شـرا  نير صورت تداوم او د ميخزر هست

 ينيب شيو پ شيپا كپارچهيبرنامه  يو اجرا بيتصو ه،يدر ته عيتسر. وجود دارد ايدر نيا هيحاش يكشورها

 نياشناخت عوامل موثر در  نهيمهم در زم يعنوان گام به تواند يخزر م يايدر يآبشناس يهواشناس تيوضع

  .قلمداد شود يا و منطقه يدر سطح مل رانيگ ميتصم يمناسب برا يو ارائه راهكارها دهيپد
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 يكشـورها  نيبـ  يتبـادالت تجـار   نـه يدر زم ياتيآبراه مهم و ح كيخزر به عنوان  يايدر  :شد ادآوري يو

ارائـه  عضـو بـه    يكشورها يآبشناس يهواشناس يها از خدمات سازمان يا عضو شناخته شده و بخش عمده

  .اختصاص دارد ييايخدمات به ناوگان حمل و نقل در

 يالزم بـرا  يهـا  رسـاخت يارتقـاء ز  تـه يكم ياز اهداف اصـل  يكيكشور،  يسازمان هواشناس سيگفته رئ به

اسـت كـه از همـه     نيـ بـر ا  يراه سـع  نيـ شناورها بـوده و در ا  نيشده به ا خدمات ارائه يفيو ك يارتقاء كم

از  يكـ ي نيـ اعـالوه بـر   . خزر استفاده شود يايپوشش كامل در يعضو برا يامكانات موجود در كشورها

 يدبانيمشاركت در برنامه د يعضو برا يكشورها ياستفاده از ناوگان تجار ش،يتوسعه شبكه پا يها برنامه

به اهداف برنامه  دنيدر رس عيتسر يبستر برا نيخواهد شد تا از ا ياست و سع) VOS( ها يداوطلبانه كشت

  .ديبه عمل آ نهياستفاده به شيدر بخش پا تهيكم

وجود داشـته   ربازيخزر از د يايمختلف در يها اكتشاف و استخراج نفت در بخش يها تيفعال: افزود يو

 ينفتـ  يها حضور گسترده شركت. داشته است يريگسترش چشمگ ها تيفعال نيدامنه ا رياخ يها و در سال

صنعت را  نيا ازين ا،يدر نيمختلف ا يها اكتشاف در بخشاستخراج و  يسكوها سيخزر و تاس يايدر در

تـا انجـام مطالعـات در     ايدر طيشرا ينيب شيو پ شياز پا ،يآبشناس يهواشناس يخدمات تخصص افتيبه در

ــا. داده اســت شيفراســاحل، افــزا يهــا ســازه يطراحــ نــهيزم در توســعه  يگــذار هيامــر مســتلزم ســرما ني

عنـوان   بـه  ينفتـ  يهـا  خزر بـوده و شـركت   يايدر در يآبشناس يشناسهوا ينيب شيو پ شيپا يها رساختيز

 يبـه اهـداف اصـل    دنيرا در رسـ  ينقـش مهمـ   توانند ي، مCASPCOM تهيكم يها برنامه انياز حام كي

  .ندينما فايا تهيكم

خـزر،   يايـ در هيحاشـ  يكشـورها  انيـ امضـاء شـده م   ياز معاهده ها يكي: گفت يسازمان هواشناس سيير

 ايـ در نيا يو مناطق ساحل ييايدر ستيز طيتهران است كه مسائل مربوط به مح يطيمح ستيز ونيكنوانس

بودن تـوان خـود    نييو پا يخزر به آلودگ يايدر يباال تيبا توجه به حساس. دهد يقرار م يرا مورد بررس
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 نيدر ا زين يا قرار داشته و تفاهم نامه تهيدر دستور كار كم ونيكنوانس نيبا ا يهمكار ا،يدر نيا يندگيپاال

 يهواشناسـ  ازيـ مورد ن يداده ها هيته ،يدو نهاد منطقه ا نيا نيب يموارد همكار. است دهيبه امضا رس نهيزم

انتقـال   نـه يمشـترك در زم  قـات يتحق نينـ و همچ يطـ يمح سـت يز يهـا  يابيـ كمـك بـه ارز   يبرا يآبشناس

 يمهم يگام ها ته،يبه اهداف كم دنيرسدر  عياست با تسر ديام. اثرات آن خواهد بود يابيها و ارز ندهيآال

  .كشورها انجام شود يطيمح ستيز يها يهمكار نهيدر زم
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  20/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - برابر شد 2مازندران  يها رودخانه يآبده

  

استان در سـال   يها رودخانه يآبده نيانگيمازندران اعالم كرد كه م يا شركت آب منطقه - رنايا - يسار

شـده   شـتر يدرصـد ب  97قبـل   يماه از آن گذشته است، نسبت به مدت مشـابه سـال آبـ    2كه تنها  ديجد يآب

  .است

در  مازنـدران  يرودخانـه هـا   يآبـده  يدر صـد  100حـدود   شيشركت، افزا نيا دياساس گزارش جد بر

  .شده است شتريدرصد ب 22نسبت به سال گذشته تنها  يدوره زمان نيدر ا يبارندگ زانياست كه م يحال

 يشركت در جلسه شورا نيا رعامليمد يخكشي ميمازندران را ابراه يشركت آب منطقه ا ديجد گزارش

 يهـا  رودخانـه  يحجم آبده يجار يماهه سال آب 2حفاظت از منابع آب استان قرائت كرد و گفت كه در 

مترمكعـب   ونيليم 580و چالوس حدود  لهيك مهم استان از جمله تجن، تاالر، نكارود، هراز، بابلرود، چشمه

  .بوده است

هـزار هكتـار از    460حـدود  . دارد لـومتر يبـه طـول هشـت هـزار ك     يو فرعـ  يرودخانه اصـل  120 مازندران

 ياريـ سردهنه با آب رودخانه ها آب جاديه امختلف از جمل ياستان به روش ها يو باغ يكشاورز يها نيزم

  .شود يم

و كـاهش   شيكـه افـزا   نيـ بـا اعـالم ا   يخكشيمازندران،  يشركت آب منطقه ا يگزارش روابط عموم به

 يمتـر يليم كيـ كـاهش   يگـاه : داد حيدهـد، توضـ   يقرار مـ  ريمازندران را تحت تأث ميبشدت اقل يبارندگ

را  يا جـه ينت نيهم چن يبارندگ شيشود و افزا ير استان مشاهده مد متريليم 10اثراتش به اندازه  ،يبارندگ

  .دارد يدر پ

با مدت مشابه سال  سهيرقم در مقا نيبوده كه ا متريليم 220بارش در استان   زانيمدت م نيدر ا: گفت  يو

  .دهد ينشان م شيدرصد افزا 22گذشته 



    

  
  

141 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

اما  م،يدر مناطق مختلف استان باش البيها و س هرودخان انيها سبب شد تا شاهد طغ بارش نيالبته ا: افزود او

خسـارت بـه    زانيـ ها سبب شد تا م رودخانه يو سامانده يروبيال ژهيبو يريشگياقدامات انجام شده جهت پ

  .زديبر ايعمدتاً به در ها البيو س ابديحداقل ممكن كاهش 

آب در سـدها، حجـم آب     يسـاز  رهيامسال به لحاظ ذخ: مازندران گفت يا عامل شركت آب منطقه ريمد

 ياسـت و مـا بـرا    شـتر يمترمكعـب ب  ونيـ ليم 100از  شيشده  نسبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته بـ      رهيذخ

  . ميكن هياز سدها از جمله البرز را تخل يآب برخ ميازمندين ياحتمال يها البيس تيريمد

  .بود اديز يليخ دست نييخسارت در پا زانيم  رياخ البيسدها نبودند در س نياگر ا: افزود يو

مترمكعـب   ونيليم 324 تيو البرز و هشت سد كوچك با ظرف ييرجا ديدو سد بزرگ شه يدارا مازندران

  .است

منـابع   نيمتر مكعب هم در مازنـدران وجـود دارد كـه از مهـم تـر      ونيليم 350 تيقطعه آببندان با ظرف 800

  .استان است يزارهايآب شال نيتام
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خبرگزاري فارس مـورخ   - خورد ديكل هياروم اچهيدر ياياح يبرا رانيا افائو ب يعمل يهمكار نينخست
20/09/1398  

  

 شـرفته يپ يهـا  وهيشـ  نهيرا در زم يا وزهچهار ر يكارگاه آموزش هياروم اچهيدر يايستاد اح يبا همكار فائو

  .برگزار كردند يكشاورز يو تعرق در اراض رينقشه تبخ هيته

 يايـ سـتاد اح  يبـا همكـار  ) فـائو (ملـل متحـد    يفارس، سازمان خواربار و كشـاورز  يگزارش خبرگزار به

 اچـه يدر زيـ برمنـابع آب در حوضـه آ   داريپا تيريمد كپارچهيبرنامه «و در چارچوب پروژه  هياروم اچهيدر

 ير و تعـرق در اراضـ  يـ نقشه تبخ هيته شرفتهيپ يها وهيش نهيرا در زم يا چهار روزه يكارگاه آموزش »هياروم

الزم را جهت اسـتفاده از   يها آموزش يرانيكارگاه، كارشناسان ا نيا انيدر جر. برگزار كردند يكشاورز

 افـت يدر يكشـاورز  يو تعـرق در اراضـ   ريـ ختب يبـردار  سنجش از دور به منظور نقشه يا ماهواره يها داده

  .كردند

دكتـر   يآقـا  تيو بـا هـدا   هيـ اروم اچهيدر يايستاد اح يزبانيآذرماه به م 19تا  16 يروزها يكارگاه ط نيا

  .در تهران برگزار شد) در دلفت هلند(مؤسسه آموزش آب  يعلم ئتيمحقق و عضو ه ث،يساجد پار

كننـدگان جهـت محاسـبه     بـه شـركت   يضرور يها رائه آموزشا«كارگاه  نيهدف ا ث،يگفته دكتر پار به

 يهـا  داده گـر يو د يهواشناس ،يا و در دسترس ماهواره گانيرا يها با استفاده از داده يو تعرف واقع ريتبخ

  ».است هيثانو

شـده   آمـوزش داده  يهـا  وهيعنوان كرد كه ش ران،يا يكارگاه برا نيا تيبر اهم ديبا تأك ثيدكتر پار يآقا

مصـرف آب در   شيامروز ما به منظور پا ازيتخصص، ن نيكارآمد هستند؛ ا اريبس رانيا يبرا«دوره  نيدر ا

  ».ميبا آن مواجه هست رانياكنون در سرتاسر جهان و خصوصا ا است كه هم يآب كم طيشرا

 يهـا  امنظـ  جـاد يتا بـا ا  سازد يرا قادر م يرانكارشناسان اي –و تعرق  رسنجش تبخي – وهيش نيا«: افزود يو
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را در ســطوح  يآبــ يخصوصــا اراضــ يكشــاورز ياســتفاده از آب در انــواع اراضــ زانيــبتواننــد م ،يشــيپا

  ».كنند شيپا يو مل زيآبر يها حوضه

از  يكـ ي وهيشـ  نيـ ا«كرد كه  دينكته تأك نيبر ا زين هياروم اچهيدر يايپژوهشگر ارشد ستاد اح ،ياسد سارا

 نــهيدر زم يدبخشــيام اريبســ جياســت كـه نتــا  ير گســتره جهــانمــورد اسـتفاده د  يهــا وهيشــ نيپركـاربردتر 

 ينهادهـا  تيـ ظرفموجـب توسـعه    توانـد  يمـ  وهيشـ  نيـ تسلط بر ا ،يبه گفته و. »آب در بر دارد يحسابدار

  .شود يرانيا

 يبـرا «كارگـاه را   نيـ ا يخروجـ  زيـ ن) در دلفـت هلنـد  (محقق ارشـد مؤسسـه آمـوزش آب     ،يميكر پوالد

  .كرد فيتوص »ديمف اريلف بسدر سطوح مخت يريگ ميتصم

دهـد تـا متوجـه     يو تعرق بـه كشـاورزان اجـازه مـ     ريمحاسبه تبخ ييدر سطح مزارع، توانا ،يميگفته كر به

 ريـ خ ايـ اند  شده يدچار تنش آب يمحصوالت كشاورز نكهيا ر؛يخ اياست  يكاف يده مقدار آب«شوند كه 

  ».است ياريموعد آب نيبهتر يچه زمان نكهيو ا

بـه   توانـد  ياطالعـات مـ   نيـ ا ز،يـ مثال در گسـترده حوضـه آبر   يتر، برا در سطح كالن«: امه افزوددر اد يو

بـه  » .كنند يزير انجام اقدامات مطلوب برنامه يكمك كند تا ضمن رصد مصرف آب، برا گذاران استيس

 ينـواح آب در  زانيـ كـه بداننـد چـه م    دهنـد  يامكـان را مـ   نيا گذاران استياطالعات به س نيا« ،يگفته و

مـاده   نيـ ا يور بهـره  شيآب با هدف افـزا  ييجو صرفه يبرا ييمختلف مصرف شده است و چه راهبردها

  ».دارند شدن يياجرا تيقابل ياتيح

وزارت جهاد  رو،يشامل وزارت ن يو مل يمحل ياز نهادها يرانيكارشناس ا 19كارگاه چهار روزه،  نيا در

و دانشـگاه   هيـ دانشـگاه اروم  ف،يشـر  يور دانشگاه صنعتمركز سنجش از د ،يسازمان هواشناس ،يكشاورز

  .شركت داشتند زيتبر

نقشـه   هيـ ته نـه يدر زم يتخصصـ  يهـا  آموزش مهارت يا مرحله بخش از برنامه سه نياول يدوره آموزش نيا
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و مؤسسه آموزش آب  هياروم اچهيدر يايفائو، ستاد اح يصورت مشترك از سو و تعرق است كه به ريتبخ

 يهـا  مـوزش آ يآتـ  يهـا  انجـام شـده، در دوره   يهـا  يزيـ ر طبـق برنامـه  . شـود  يبرگزار مـ ) نددر دلفت هل(

و  يزمـان  يهـا  يسـر  ليـ بـا اسـتفاده از تحل   يفصـل  يو تعرق واقع ريتبخ زانيبرآورد م نهيدر زم تر يتخصص

 يهـا  آمـوزش  ليـ آب و به منظـور تكم  يحسابدار نهيعالوه بر آن، در زم. سنجش از دور ارائه خواهد شد

 +WaterPix ،WA نهيزمدر  گريد يسال گذشته، سه دوره آموزش يط يرانيارائه شده به كارشناسان ا

Coding برگـزار خواهـد    گذاران استيو س يعال رانيمد يآب برا يحسابدار يدوره تخصص نيو همچن

  .شد

 تر، نهيبه يعضو، مصرف آب را در بخش كشاورز يبا كشورها يهمكار قيهمواره تالش دارد از طر فائو

  .كند يطيمح ستيتر و مطابق الزامات ز ورتر، عادالنه بهره
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  21/09/1398خبرگزاري خبر فوري مورخ  - بزرگ جهان ذوب شد »خي«ورقه  نيدوم

  

در حال ذوب شدن اسـت و تـا سـال     شد ياز آنچه قبالً تصور م عتريسر يليبزرگ جهان خ خيورقه  نيدوم

  .قرار دهد يساحل انينفر را در معرض طغ ونيليم 400از  شيب شود يزده م نيتخم 2100

 شـد  ياز آنچه قبالً تصور م عتريسر يليبزرگ جهان خ خيورقه  نيدوم دهد يپژوهش محققان نشان م جينتا

 انيـ نفر را در معـرض طغ  ونيليم 400از  شيب شود يزده م نيتخم 2100در حال ذوب شدن است و تا سال 

  .قرار دهد يساحل

  
و تبعـات   ابـد ي شياز دو پـا افـزا   شيبـ  2100توانـد تـا سـال     يم ايكه سطح در كند يم ينيب شيپ قاتيتحق

  .بگذارد ياز خود به جا يريناپذ جبران

در حـال ذوب   رفت، يم شيپ 90از آنچه در دهه  عتريهفت برابر سر خي يها كه ورق اند افتهيدر دانشمندان

  .شدن است

نفر از مـردم در   ونيليم 100قرن،  انيتا پا شود يباعث م نلنديگر خيباور دارند، ذوب  نيهمچن پژوهشگران

  .رنديقرار بگ البيمعرض س
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در حال  1990از دهه  عتريهفت برابر سر خي زرگيورقه  نيكه ا افتندياز دانشمندان در يالملل نيب ميت كي

  .دهد يكنند در معرض خطر قرار م يم يزندگ يرا كه در مناطق ساحل گرينفر د ونيليم 40ذوب است و 

كـه از   يهمـه كسـان   يبـرا  افتـه ي نيـ ا: ديـ گو يمـ  سيدر قطب جنوب انگل يدانشمند هواشناس م،ييس زيلوئ 

  .نگران كننده باشد ديبا رنديگ يقرار م ريتحت تأث ايسطح در شيافزا

 متريهـر سـانت   يقاعـده كوچـك، بـرا    كيـ به عنـوان  : گفت دزيدر دانشگاه ل نيشفر، استاد رصد زم اندرو

  .قرار دارند ارهيدر سراسر س يساحل انيدر معرض طغ گرينفر د ونيليشش م ،يجهان يايسطح در شيافزا

 ننديبب بيآس  البينفر از  س ونيليم 100قرن،  انيشود تا پا يباعث م نلنديگر يها خيذوب  ،يروند فعل در

  .در معرض خطر باشند ايسطح در شيافزا لينفر در كل به دل ونيليم 400 يو به طور كل

قابـل   زانيـ از دسـت داده و بـه م   خيـ تـن   ونيـ لياز چهار تر شيب 1992از سال  نيزم دهد ينشان م ها يبررس

  .است افتهي شيافزا اهايسطح در يتوجه

نشـان   قـات يتحق نيا":دانشگاه لندن  گفت يهالوو اليدر رو يكيزيف يايمدرس ارشد جغراف س،يويد بتان

  .شده است ليتبد ايسطح در شيافزا يبه منبع اصل نلنديدهه گذشته گر كيكه چگونه در طول  دهد يم

  
   ليم يليد: منبع
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خبرگـزاري   - شـود  يگرفتـه نمـ   يمصـرف جـد   تيريمد/ كشور يآب به سدها يكاهش حجم ورود
  23/09/1398فارس مورخ 

  

 ارديـ ليم 5.81آذرماه امسال به  مهيتا ن يجار يسال آب يكشور از ابتدا يبه مخزن سدها يآب ورود حجم

  .مترمكعب بوده است ارديليم 7.72حدود  يانبازه زم نيرقم سال گذشته در هم نيكه ا دهيمترمكعب رس

شود امسال بارش ها مناسـب بـوده    يكه تصور م يفارس، در حال يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تحـت   زيـ آب بـه مخـازن سـدها ن    ياست كه بارش ها نه تنها خوب نبوده بلكـه ورود  نياز ا يآمارها حاك

  .خوردار شده استبر يريافت بارش ها از كاهش چشمگ نيا ريتاث

 يدرصد كاهش نشان مـ  23سال گذشته  سابقه يب يها امسال نسبت به بارش يها يگزارش، بارندگ نيبنابرا

درصـد كـاهش نسـبت بـه      25كشـور   يآب بـه سـدها   يورود زانيـ موضوع موجب شده تا م نيدهد و هم

  .پارسال داشته باشد

سال  ياز ابتدا نيمتر مكعب بود بنابرا ارديليم 7،72كشور سال گذشته  يبه مخزن سدها يآب ورود حجم

دهـد   يرقم نشان مـ  نيكه ا دهيمترمكعب رس ارديليم 5.81آب به  يآذرماه امسال ورود مهيتا ن يجار يآب

  .داده است شگذاشته و آن را كاه ريآب به سدها تاث يكه كاهش بارش ها تا چه حد در حجم ورود

تـاكنون  ) مهرمـاه  يابتدا( يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم رويگزارشات وزارت ن طبق

بـا   سـه يو در مقا يدرصـد  23گذشته كاهش  يبا سال آب سهيرقم در مقا نياست كه ا دهيرس متر يليم 66به 

  .داشته است يدرصد 25 شيساله افزا 51 نيانگيمدت م

درصـد از حجـم    51ضـر  مترمكعـب اسـت كـه در حـال حا     ارديليم 50.5 رانيا يكل مخازن سدها تيظرف

نسـبت بـه سـال     يدرصد 10 شيشده با افزا اديشده در مخازن  رهيآب ذخ زانيكشور پر است و م يسدها

  .است دهيمترمكعب رس ارديليم 25.7گذشته به 
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سـتارخان، اسـتقالل، الر، مالصـدرا     ان،يـ دار رود، ندهيسد از جمله زا 64بزرگ كشور  193 انياكنون در م هم

و  ييدرجايكشـور هماننـد كـرج، كرخـه، شـه      ياز سـدها  يميحدود ن نيهمچن. د آب دارنددرص 40كمتر از 

  .درصد پر هستند 100تا  90 نيب مانياز جمله مسجدسل زيسد ن 17درصد پر بوده و  70تا  50 نيسهند ب

پنجگانـه   يبه مخازن سدها يآب ورود زانياز آن دارد كه م تيحكا زيتهران ن يسدها تيبه وضع ينگاه

در حـال  . اسـت  دهيمترمكعـب رسـ   ونيـ ليم 152نسبت به سال گذشته به حدود  يدرصد 4ان با كاهش است

الر، (پنجگانـه اسـتان    ياسـتان تهـران پـر اسـت و آب موجـود در سـدها       يدرصد مخزن سدها 37حاضر 

 ونيـ ليم 700نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه         يدرصـد  27 شيبا افزا) و ماملو انيطالقان، كرج، لت

  .است دهيرمكعب رسمت

عامل شركت آب و فاضـالب اسـتان تهـران انگـاره      ريمد ياريدهد كه طبق گفته بخت يآمارها نشان م نيا

 ريـ گاه بـه ز  چيه يمصرف آب شرب آنها در سال جار يمناسب باعث شده تا شهروندان تهران يبارش ها

  .نشود دهيمتر مكعب كش ونيليم 3

 يب و فاضالب استان تهران در گفت و گو با خبرنگـار اقتصـاد  عامل شركت آ ريمد ياريرضا بخت محمد

مصـرف   تيريآب خوب است پس مـد  تيانگاره كه وضع نيمردم با ا نكهيفارس با اشاره به ا يخبرگزار

 ونيـ ليم 3 ريـ مصـرف آب در تهـران ز   زييبار است كـه در فصـل پـا    نياول يبرا: گفت رنديگ ينم يرا جد

  .پنج گانه در آذر ماه چندان مناسب نبوده است يكه آمار سدها ستيالدر ح نياست و ا امدهيمترمكعب ن

مناسـب در   يهـا  انگـاره بـارش   نيكه باعث شده مصرف آب شرب باال باشد همـ  يلياز دال يكي ياريبخت

هسـتند كـه    نيـ از مـردم متوجـه ا   ياديالبته بخش ز: مصرف است، گفت تيريقبل و رها شدن مد يماهها

 بـه .در مصرف آب شـرب دقـت كننـد     ديو زمستان هم با زييو در پا ستيناسب نمنابع آب م تيهنوز وضع

  .مشكل كجاست ديد ديبا ديآ يمترمكعب نم ونيليم 3 ريمصرف آب شرب ز يهر حال وقت
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  23/09/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -ي نيرزميمنابع آب ز تيريدر مد يتجارب جهان

  

از  يارياسـت كـه بسـ    ييهـا  از چـالش  يكـ ي رمجـاز يصـورت غ  به ينيزم رياستفاده از منابع ز: اقتصاد  يايدن

چـالش در نظـر    نيـ عبـور از ا  يبـرا  يمختلفـ  نيقوان ايمنظور در دن نيخود كرده و به هم ريكشورها را درگ

 نيقـوان  نيـ است، امـا ا  هشد نيخصوص تدو نيدر ا ياريبازدارنده بس نيقوان زين رانيدر ا. ه استگرفته شد

از معضـالت بـزرگ در    يكـ يدر حال حاضر بـه   ينيزم رينتوانسته چندان اثرگذار باشد و استفاده از منابع ز

  .كشور بدل شده است

 يكـه در كشـورها   دهـد  ينشـان مـ   ايدر دن ينيزم ريمنابع آب ز تيريمد نهيدر زم يالملل نيتجارب ب يبررس

 يسـتم ينظـارت س  ن،يسنگ يها مهيبازدارنده، وضع جر نيآب، وجود قوان يواقع يگذار متيق افته،ي توسعه

 رمجـاز يحفر چاه غ همردم ب زهيمناسب باعث كاهش انگ يآمار يها گاهيبر منابع و مصارف آب و وجود پا

از منـابع   نـه ياز نحـوه اسـتفاده به   يبخش يو آگاه يساز رهنگف ،يرسان كشورها با اطالع نيدر ا. شده است

كشـورها بـه واسـطه     نيـ از ا ياريدر بسـ  گريد ياز سو. شده است جاديا داريتوسعه پا نيآب حفظ و تضم

بـرداران در دسـترس    اغلـب بهـره   يبـرا  يدر هر سال، منابع آب كـاف  دشوندهيحجم آب تجد يباال ريمقاد

 ريكرده و با سـ  ينيرميشده اقدام به درخواست و استفاده از منابع آب ز يرفمع يمجار قياست و لذا از طر

. كننـد  ياقـدام مـ   ينـ يرزميز يها شده نسبت به برداشت از سفره نييتع شياز پ يها نهيمراحل و پرداخت هز

منـابع آب   تيبـر وضـع   يگـذار  قـانون  ياثربخشـ  يابيـ ارز«بـا عنـوان    يمجلس در گزارشـ  يپژوهش يبازو

 نـه يدر زم يالمللـ  نياز تجـارب بـ   يمقولـه بـه رصـد برخـ     نيـ در ا رانيا تيوضع يدر كنار بررس »ينيرزميز

.  مشـكل در كشـور ارائـه كـرده اسـت      نيـ عبور از ا يبرا يپرداخته و راهكار ينيزم ريمنابع آب ز تيريمد

مختلـف   يهـا  بخـش  يازهـا يدرصـد از كـل ن   55حـدود   ينـ يرزميآب ز عبراساس گزارش منتشر شده مناب

) درصـد  90بـه   كيـ نزد(كشـور   ينـ يرزميسهم برداشـت از منـابع آب ز   نيشتريو ب كند يم نير را تامكشو
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ها در كشور و بـه تبـع آن منـابع     بارش يو زمان يبا توجه به پراكنش مكان. است يمربوط به بخش كشاورز

از  يدرپـ  يپـ  يها يوقوع خشكسال. برخوردار هستند يخاص تيكشور از اهم در ينيرزميآب، منابع آب ز

 اريبس تيآنها، وضع يدشوندگيتجد لياز پتانس شيب ينيرزميبرداشت از منابع آب ز نيطرف و همچن كي

مترمكعـب   ارديـ ليم 130از  شيبـ  كـه  يطـور  آنها رقم زده اسـت، بـه   ينقاط كشور برا شتريرا در ب ينامطلوب

 نيقـوان  يواكاو.  است ممنوعه زيدشت ن 400از  شيب تيدر آنها وجود دارد و وضع يمخزن تجمع يكسر

 نيـ از ا انتيدر جهـت صـ    ريـ اخ نياز آن است كه متاسفانه نه تنها قوان يحاك ينيرزميمرتبط با منابع آب ز

 مطلوبنـا  تيآنها و دامـن زدن بـه وضـع    شتريب بيدر جهت تخر يمنابع عمل نكرده است، بلكه خود عامل

آب  ازيـ درصـد از ن  83 ،يآب شـرب شـهر   ازيـ درصـد از ن  57حـدود   ينيرزميمنابع آب ز. آنها شده است

 يازهـا ين نيمنـابع در تـام   نيـ سهم ا. كند يم نيكشور را تام يدرصد از آب كشاورز 52و  ييشرب روستا

از  اشـت سهم برد نيشتريب. درصد است 55طور كل حدود  صنعت و شرب كشور به ،يكشاورز يها بخش

 يسـهم برداشـت بـرا   . اسـت  يبخش كشاورزمربوط به ) درصد 90به  كينزد(كشور  ينيرزميمنابع آب ز

 ييو روستا يشرب شهر يدرصد است كه غالب آن برا 10در مجموع حدود  زيمصارف شرب و صنعت ن

واسـطه   هاز كشورها بـ  ياريدر بس.  است يزيو سهم صنعت و خدمات رقم ناچ رديگ يمورد استفاده قرار م

بـرداران در دسـترس    اغلـب بهـره   يبـرا  يكـاف  در هر سال، منابع آب دشوندهيحجم آب تجد يباال ريمقاد

كرده و بـا   ينيرزميشده اقدام به درخواست و استفاده از منابع آب ز يمعرف يمجار قياز طر نياست، بنابرا

اقـدام   ينـ يرزميز يهـا  سـفره شـده نسـبت بـه برداشـت از      نيـي تع شياز پـ  يها نهيمراحل و پرداخت هز ريس

 يهـا  دسـتگاه  شيدر هر منطقه بـه دقـت مـورد پـا     ينيرزمياشت آب زبرد زانيم زيحالت ن نيدر ا. كنند يم

 يدر مقابـل، در كشـورها   يولـ . رديـ گ يخصوص صورت مـ  نيالزم در ا يزير قرار داشته و برنامه ربط يذ

 يهـا  برنامـه  ياجـرا  يالزم بـرا  داتيـ تمه تخاذدارند، با ا رانيمشابه ا شيكم و ب يطيدرحال توسعه كه شرا

آب اقـدام بـه كـاهش     يارزش واقعـ  نييمناسب و تع نيقوان بيانسداد و تصو ليه از قبكنند كنترل ياتيعمل
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 ا،ياسـپان  لنـد، يتا ،ياردن، امارات متحده عربـ «كشور  9 ياقدامات كنترل يابيارز. اند كرده رمجازيغ يها چاه

 نيـ وانسـته تـا در ا  بازدارنـده ت  نيدهنده آن است كه اعمال قوان نشان »ايو استرال نيفرانسه، ژاپن، چ كا،يآمر

  .كند ياريآب از منابع كمك بس هيرو يها به رفع مشكل برداشت ب كشور

 نيـ ا بياقدام به تخر رمجازيغ يها از چاه يبردار كشور به منظور كنترل و نظارت بر حفر و بهره نيا: اردن

 نيـ نـون در ا اك هـم . ساخت و ساز انجام شده را تخلف اعـالم كـرد   ايها كرده و هرگونه كشت و زرع  چاه

تـداخل در   جـاد يا كـه  يطـور  بـه . در نظر گرفتـه شـده اسـت    يتخلفات آب يبرا ينيسنگ يها مهيكشور جر

 نيهمچنـ . در نظر گرفتـه شـده اسـت    مهياردن جر ناريد 5000سه سال زندان و  زيپساب ن اي يآب يها پروژه

  .شود يبر مجرائم در صورت تكرار تخلف، دو برا زانيوضع شده كه م يا گونه به نيقوان

 نيـ داد و ا ليتشـك  يدولت ياز نهادها تهيكم كي يها كشور به منظور انسداد چاه نيا: يمتحده عرب امارات

در نظـر   رمجـاز يغ يهـا  بـرداران چـاه   بهره يماهه را برا 6مهلت  كي رمجازيغ يها گروه قبل از انسداد چاه

خـود   رمجـاز يانسـداد چـاه غ   ينهاد بـرا  نيبا ابا تماس  رمجازيغ يها برداران چاه مدت بهره نيگرفته تا در ا

  .معاف شوند مهيكرده و از جر يهماهنگ

در دستور كار قرار داده كه در  ينيزم ريپنج اقدام را به منظور كنترل استفاده از منابع ز زيكشور ن نيا: لنديتا

استحصال و  نهيهز هميجر ينيب شيها، پ چاه يو مقررات كنترل حفار ينيقوان نييبه تع توان يخصوص م نيا

  .اشاره كرد... و ياستفاده از آب در مناطق بحران

حجـم آب مجـاز و قابـل     نيـي بـه تع  تـوان  يم ايتوسط اداره آب اسپان نيازجمله اقدامات اصالح قوان: اياسپان

به  مهيمقدار جر شيافزا. حفر چاه اشاره كرد ديصورت ساالنه و عدم صدور مجوز جد برداشت از سفره به

در برداشـت   ييجـو  صـرفه  يرابـ  يكاف زهيبهره برداران شده و انگ يها تياست كه مانع از ادامه فعال ينحو

  .كند يآب را فراهم م

درصـد   40حـدود   كه يطور به. استيفرنيكال التيمصارف در ا نيمنبع تام نيتر مهم ينيرزميآب ز: كايآمر
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 نيمنـابع تـام   نيـ نفـر توسـط ا   ونيليم 30از  شيب يتيبا جمع يو مصارف آب شهر يساالنه كشاورز ازياز ن

 ديشـد  اريبسـ  نيقـوان . رسـد  يمـ  زيدرصد ن 100به  يوابستگ زانيم نيا ايفرنياز مناطق كال يدر برخ. شود يم

 يالتيـ منطقـه و ا  نيـ در ا ينيرزميآب ز رمجازيبرداشت غ يهزار دالر در روز برا 10 مهيبازدارنده مانند جر

  .درحال اجراست زونايهمچون آر

تخلفـات   زانيـ م. رديـ گ يقرار مـ  شيتحت كنترل و پا يهزار منبع آب55كشور ساالنه حدود  نيدر ا: انسهفر

از  يفيمرتبط با تخلفات ك ميجرا زانيم. منابع گزارش شده است نيدرصد ا 20ثبت شده ساالنه در حدود 

موقـت بـوده و    تصـور  بـه  يصـادره همگـ   يمجوزهـا . است ريسال زندان متغ 2 اي ورويهزار 150تا  1500

  .صادره را دارد يمجوزها رييتغ ايابطال  اريموجود اخت يها استيدولت براساس س

از دهـه   قيـ مجـاز عم  يهـا  از چـاه  عياستفاده وس يوجود ندارد، ول رمجازيكشور عموما چاه غ نيدر ا: ژاپن

ب و فرونشسـت  آ يفـ يك راتييـ بوده و سبب تغ رگذاريتاث ينيرزميبر برداشت از منابع آب ز يالديم 1920

، قـانون آب  يمنظـور دولـت ژاپـن نسـبت بـه وضـع قـانون آب صـنعت         نيبه هم. مناطق شده است يدر برخ

و  نيگزيمنـابع آب جـا   يسـاز  مـن يا يها پروژه ،ينيرزميكامل دستورالعمل پمپاژ آب ز يساختمان و اجرا

پمپــاژ آب  يبــرا الـزام  يهــا دســتورالعمل هيـ و ته يمصــرف آب ســطح رييـ تغ يآب، بــرا نيتــام يابزارهـا 

  .است دهاز آنها كر يبه استفاده منطق بيو ترغ ينيرزميجهت حفظ منابع آب ز ينيرزميز

  .دولت است يازسو دييبه تا ازياز آنها ن يبهره بردار يدولت بوده و برا يها ييمنابع آب از دارا نيدر چ: نيچ

موجود، اسـتفاده از بـازار تجـارت آب     يآب استفاده بهتر از منابع يكشور برا نيراهكار ا نيتر مهم: اياسترال

 يبـازار  نيچنـ  يريـ گ شكل يكشور برا نيا نيكاربرد داشته و قوان يآب سطح يبرا شتريبازار ب نيا. است

را تجربه كـرده،   يديشد يها يكشور كه خشكسال نيدر ا ينيرزميآب ز تيريمد يبرا. اصالح شده است

توسعه  يآب در راستا تيريطرح اصالح مد نيهدف از ا. ابتكار آب را ارائه كرده است يدولت طرح مل

  .سطوح جامعه است هيدر كل يبخش با انسجام يمل كرديرو
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  23/09/1398خبرگزاري خبر فوري مورخ  - »در راه است ليس«: هشدار

  

 شـود  يم ينيب شيبه سرعت در حال ذوب شدن است و پ نلنديگر يخيصفحه  د،يلعه جدمطا كي براساس

  .دهد يم شيرا به شدت افزا ليروند احتمال بروز س نيكند و هم دايپ شيافزا ندهيدر آ اهايسطح آب در

 شود يم ينيب شيبه سرعت در حال ذوب شدن است و پ نلنديگر يخيصفحه  د،يمطالعه جد كيبراساس  

  .ابدي شيافزا ندهيدر آ اهايدر سطح آب

  
، سه شـنبه در  )ESA(اروپا  ييو آژانس فضا) ناسا( ييو فضا يهوانورد ياداره مل يبه سرپرست قيتحق نيا

Nature منتشر شد.  

بـر   نياثـر گـرم شـدن كـره زمـ      يابيـ رد يمسـتقل بـرا   يـي ا مجموعه داده ماهواره 26 ،يبررس نياساس ا بر

 ا،يـ سـطح در  شيدر افـزا  خيـ ذوب شـدن   ريو تـأث  نيزم يرو يخي يها ورق نيتر از بزرگ يكي نلند،يگر

  .انجام شده است

 يهـا  ينـ يب شياست، با پـ  2100تا سال  نچيا 5تا  3در حدود  ايدر شتريظهور آب ب ينيب شيكه پ ها افتهي نيا

  .مطابقت دارد يحالت قبل نيبدتر
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در جامعـه برخـوردار    يقابـل تـوجه   تيـ از اهمو قطب جنـوب   نلنديگر يها خيدر  رييمطالعه، تغ نيا براساس

  .گذارد يم ريتأث اهايبر سطح آب در ميآب و هوا به طور مستق راتييتغ جهيمطالعه نت نيبراساس ا راياست، ز

 شيافزا. كنند ياضافه م ها انوسيبه اق يشتريآب ب شوند، يذوب م خي يها و ورق يعيطب يها خچالي هرچه

 نيانگيـ بـه م  1990تن در سال در دهـه   ارديليم 25را از  نلنديگر خيتلفات  ن،يروزافزون گرم شدن كره زم

  .كرده است عيتن در سال تسر ارديليم 234 يفعل

از آنچـه در آغـاز دوره مطالعـه بـود      تـر  عيبه طور متوسط هفت برابر سـر  نلنديگر يها خيبدان معناست كه  نيا

  .فوت دارد 24در  ايسطح در شيافزا يرا برا يكافآب  نلنديورق گر خيمطالعه،  نيبراساس ا. شود يذوب م

اسـت كـه توسـط ناسـا و آژانـس       يموسسه علمـ  50دانشمند از  89 نيب يالملل نيب يهمكار جهيمقاله نت نيا

  .شوند يم تياروپا حما ييفضا

  
  فارس : منبع



    

  
  

155 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  24/09/1398روزنامه دنيا اقتصاد مورخ  - آب به سدها يورود يدرصد 25كاهش 
  
 يهـا  امسـال نسـبت بـه بـارش     يهـا  يبارنـدگ  يدرصد 23كاهش ) : پاون( رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا
ه و قرار گرفتـ  ريتاث تحت زيكشور ن يآب به سدها يورود زانيسال گذشته موجب شده است تا م سابقه يب

 يجـار  يآبـ  سال يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم. را نسبت به پارسال تجربه كنند يدرصد 25كاهش 
 23گذشـته كـاهش    يبا سال آبـ  سهيرقم در مقا نياست كه ا دهيرس متر يليم 66تاكنون به ) مهرماه يابتدا(

  .داشته است يدرصد 25 شيساله افزا 51 نيانگيبا مدت م سهيو در مقا يدرصد
سال گذشـته موجـب شـده اسـت تـا       سابقه يب يها امسال نسبت به بارش يها يبارندگ يدرصد 23 كاهش

را نسبت به پارسال به  يدرصد 25قرار گرفته و كاهش  ريتحت تاث زيكشور ن يآب به سدها يورود زانيم
امسال بـه   آذرماه مهيتا ن يجار يسال آب يكشور از ابتدا يبه مخزن سدها يحجم آب ورود. ثبت برساند

 ارديـ ليم 7/ 72حـدود   يبـازه زمـان   نيرقـم سـال گذشـته در همـ     نيـ كـه ا  دهيمترمكعـب رسـ   ارديليم 5/ 81
  .مترمكعب بوده است

درصـد از حجـم    51مترمكعـب اسـت كـه در حـال حاضـر       ارديليم50/ 5 رانيا يكل مخازن سدها تيظرف
نسـبت بـه سـال     يدرصد 10 شيافزاشده با  اديشده در مخازن  رهيآب ذخ زانيكشور پر است و م يسدها

 لـه سـد از جم  64سد بزرگ كشور  193 انياكنون در م هم. است دهيمترمكعب رس ارديليم 25/ 7گذشته به 
 يمـ يحـدود ن  نيهمچن. درصد آب دارند 40ستارخان، استقالل، الر، مالصدرا كمتر از  ان،يدار رود، ندهيزا

از  زيـ سـد ن  17درصد پـر بـوده و    70تا  50 نيسهند بو  ييدرجايكشور همانند كرج، كرخه، شه ياز سدها
از آن  تيـ حكا زيـ ن انتهـر  يسـدها  تيبه وضع ينگاه. درصد پر هستند 100تا  90 نيب مانيجمله مسجدسل

نسبت به سال گذشته بـه   يدرصد 4گانه استان با كاهش  پنج يبه مخازن سدها يآب ورود زانيدارد كه م
استان تهران پر است و  يدرصد مخزن سدها 37در حال حاضر . تاس دهيمترمكعب رس ونيليم 152حدود 

نسـبت بـه    يدرصد 27 شيبا افزا) ماملوو  انيالر، طالقان، كرج، لت(گانه استان  پنج يآب موجود در سدها
  .است دهيمترمكعب رس ونيليم 700مدت مشابه سال گذشته به 
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  24/09/1398ايرنا مورخ خبرگزاري  - گرفت شيدر پ يروند صعود هياروم اچهيتراز در

  

كـه   اچـه يتـراز در : گفـت  يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير -رنايا -هياروم

ثابـت مانـده بـود از روز گذشـته رونـد       متـر  يسـانت  24و  متر 271و  هزار كيهفته گذشته در ارتفاع  2 يط

  .افتي شيافزا متر يسانت كيگرفت و حدود  شيدر پ يصعود

از سـه   شياكنـون بـ   هم اچهيدر نيا نكهيا انيبا ب رنايوگو با خبرنگار ا در گفت كشنبهيسرخوش روز  فرهاد

نسبت به زمان مشابه سـال گذشـته    هاچيدر نيحجم آب ا: مترمكعب آب دارد، افزود ونيليم 290و  ارديليم

  .است افتهي شيمترمعكب افزا ونيليم 30و نسبت به هفته گذشته   به سه برابر شده كينزد

 دهيرسـ  لومترمربعيك 794هزار و  2به  شيپا نيطبق آخر زين جانيآذربا يآب نيمساحت نگ: اضافه كرد يو

مربـع   لـومتر يك 9و نسبت به هفته گذشته  مربعلومتريك 171و  هزار كيكه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

  .است داشته شيافزا

 23و  متـر  كيـ آن  يسـطح ثبـت شـده بـرا     نيبـا كمتـر   سهيدر مقا هياروم اچهيتراز در نكهيبا اشاره به ا يو

 تر قيعم متر يسانت 113نقاط تا  يحل شدن نمك در برخ ليبه دل اچهيدر نيا: افزود افته،ي شيافزا متر يسانت

آب در تابستان گذشـته را   ريتبخ زانيمناسب و كاهش محسوس دما، م يها امر در كنار بارش نيهمشده و 

  .كاهش داد

سـتاد تـراز    نيـ ا ليقبل از تشـك : ادامه داد يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير

 صيتخصـ  ،يزيـ ر برنامـه  هيدر سـا  امـا  افـت ي يكاهش مـ  متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  هياروم اچهيدر

رونــد خشــك شــدن آن متوقــف شــد و  اچــه،يدر نيــا يايــاح يبــرا ديــو ام رياعتبــار و تــالش دولــت تــدب

  .آمد اچهيهم به كمك در ها يبارندگ

بـه   جيو بـه تـدر   نـده يآ يهـا  سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا »سرخوش«
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بـه   كيـ هـا سـاالنه نزد   طرح نياز ا يبردار در صورت بهره هياروم اچهيتراز در: افزود رسد، يم يبردار بهره

  .ابدي يم شيافزا متر كي

اعـالم شـده    هيـ اروم اچـه يدر كيـ متر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيهرچند تراز  رنايگزارش ا به

درصـد   95از  شيشـت و بـ  مطلـوب خواهـد دا   طيمتـر هـم شـرا    272و  هـزار  كيدر تراز  اچهيدر نيا يول

  .آن رفع خواهدشد زگردير يها كانون

بـا وجـود    زيـ شـد؛ امسـال ن   نـه يهز اچـه يدر يايـ اح يبـرا  اليـ ر ارديـ ليهزار م 35از  شيب 1397سال  انيپا تا

 جـان يآذربا يآبـ  نينگـ  يايـ اح يبـرا  اليـ ر ارديـ ليم 240از هفـت هـزار و    شيدولت، ب يمشكالت اقتصاد

  .است افتهياختصاص 

 كيـ به تـراز اكولوژ / 1394از /سال  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به خشك  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال از برنامه عقب است؛ ا ميون كيخود برسد كه حدود 

  .درصد از مساحت آن خشك شد 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيشدن كرد و بنا بر آمار ب

 يدر كنـار اجـرا   يهسـتند كـه مشـاركت جوامـع محلـ      دهيـ عق نيـ بـر ا  يو خـارج  يكارشناسان داخلـ  همه

  .خواهد داشت جانيآذربا يآب نينگ يايدر اح يمختلف، نقش مهم يها طرح
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  25/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي آب سبز، راه حل ناشناخته بحران كم آب

  

 يهـا  آب. شـوند  يم ميو آب سبز تقس يمنابع آب به دو دسته آب آب ،يدرولوژيدر چرخه ه -رنايا -تهران

 ريـ كه بـه رطوبـت خـاك در منـاطق غ     يدر حال دهند، يم ليرا تشك يآب آب يسطح يها و آب ينيرزميز

به منطقه اشباع برسـد آب سـبز را    نكهيباران بعد از نفوذ در خاك و قبل از اآب  ند؛يگو ياشباع آب سبز م

  .كند يم هيعمدتاً از آب سبز تغذ ميد يو كشاورز دهد يم ليتشك

محصـوالت   ديـ از نقـش آب در تول  يتـر  قيـ دق يابيـ بـه ارز  تـوان  يآب سـبز مـ   ديـ استفاده از مفهوم جد با

از نظـر حجـم    يتـر  آب سبز منبع بزرگ ،يبا آب آب سهيدر مقا. خشك پرداخت مهيدر مناطق ن يكشاورز

آب  هبـ  يدرصد از نـزوالت آسـمان   65است، چرا كه  ييمواد غذا ديو مشاركت در تول نيريآب ش ريذخا

  .شود يم ليتبد يبه آب آب يسبز و باق

  

  است متيآب سبز ارزان ق 

مـردم   يدرصد از غـذا  60هستند كه  ميكشت د ريجهان ز يكشاورز يها نيدرصد زم 80حدود  نيهمچن

گرانتر از آب  اريآب بس عيانتقال و توز يها به شبكه ازين ليبه دل ياز آب آب يبهره بردار. كنند يم ديرا تول

از آن را  يبـردار  بهـره  يها نهيتر كرده و گز آن را ساده تيريمد ع،يانتقال و توز تيقابل نيسبز است اما هم

از آب  يبـردار  اسـت كـه عمـده راه بهـره     يدر حال نيا. ه استداد شيافزا) يو خانگ يصنعت ،يكشاورز(

  .است ميمحصوالت د ديسبز، استفاده از آن در تول

  

  است ديرو به تشد يزيخ ليس شدت

روز دوشنبه در گفت وگو  يزداريها مراتع و آبخ خاك سازمان جنگل و حفاظت يزداريدفتر آبخ ركليمد



    

  
  

159 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 زيـ آبخ يهـا  هكتـار از حوضـه   ونيـ ليم 5.1از  شيبـ  ،يـي اجرا در حـوزه : گفت رنايا يبا خبرنگار گروه علم

و  هـا  هرسـتان درصـد ش  90از  شيقرار گرفته است كه در ب يزداريآبخ يها تيفعال يكشور در دست اجرا

  .در سراسر كشور در حال اجرا است زياز هزار حوضه آبخ شيب

 هـا  البيشدت سـ  يميو نوسانات اقل راتييكشور به واسطه تغ طيمتناسب با شرا: پور افزود نيحس ابوالقاسم

بـه  . اسـت  شـتر يبا دوره بازگشت باالتر با زمان كوتـاه تـر ب   ها لياست و وقوع س ديرو به تشد يزيخ ليو س

هـا در   البيامـا شـدت سـ    بودهرو به كاهش  يمياقل راتييتغ ليبه دل يها و منابع آب حجم بارش نكهيرغم ا

 نيتدو يدار و آبخوان زيدر خصوص آبخ ديطرح جد نيندچ تيوضع نياست و متناسب با ا شيحال افزا

  .شده است

 يتـ يجمع يها بر كانون ليو كاهش مخاطرات س يزداريطرح آبخ: طرح ها، عنوان كرد نيبا اشاره به ا يو

 يهـا مـ   طـرح  نيكشور كه ا يها بر عرصه آبخوان البيو پخش س يدار كشور، آبخوان ييو روستا يشهر

كشـور   در ليخسـارات سـ   دياز تشـد  رانهيشـگ يبـا انجـام اقـدامات پ    ليس سكير تيريمد يتواند در راستا

را  هـا  البيهـا و سـ   از بارش يشتريب يفرصت بهره بردار نينفوذ آب درون زم شيكنند و با افزا يريجلوگ

 هـا  البيسـ  تيـ ها و قنوات از ظرف ها، چشمه چاه هيتغذ يدر راستا ميتوان يم نيهمچن. كنند جاديدر كشور ا

  .مياده كناستف

  

  رياخ يها يمتر مكعب آب باران در بارندگ ارديليم 1 رهيذخ 

هكتـار از   ونيـ ليم 12 يـي اجرا اتيـ تـا كنـون عمل  : كرد حيها تصر سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد

 هياول يها بر اساس گزارش رياخ يها و بارش البيكشور به طور كامل انجام شده و در س يزهايسطح آبخ

  .اند بوده يالبيو س يدر محدوده بارش زيآبخ يها حوضه نيهكتار از ا ونيليم 5حدود 

حـداقل   يدار آبخـوان  تيـ از آن است كه هر هكتـار فعال  يبرآوردها حاك: پور در ادامه عنوان كرد نيحس



    

  
  

160 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  يزداريـ آبخ تيـ نفـوذ دهـد و هـر هكتـار فعال     نيسال هزار متـر مكعـب آب را در زمـ    كيدر  تواند يم

  .دهد يمتر مكعب آب را نفوذ م 500از  شي دست بسرشاخه و باال

 قيـ هـا از طر  متـر مكعـب حجـم بـارش     ارديـ ليم 1از  شيبـ  ريـ اخ يها به عنوان مثال در بارش: ادامه داد يو

و در مناطق  اهيگ ن،يزم يبردار كه مورد بهره افتهينفوذ  نيدرون زم يدار و آبخوان يزداريآبخ يها تيفعال

  .ها، قرار گرفته است آبخوان هيتغذ در جهت تر يبا نفوذ عمق

  

  مياز آب سبز هست يو استفاده حداكثر رهيبه دنبال ذخ 

 رهيبه عنوان ذخ(آب سبز  ،يحجم عمده منابع آب: كرد حيها تصر سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد

فاده و مـورد اسـت   شـود  يمـ  رهيـ و در خـاك ذخ ) بـه منطقـه اشـباع اسـت     دنيخاك تـا قبـل از رسـ    يرطوبت

پوشـش   يايـ خـاك و اح  شيخـاك و كـاهش فرسـا    يداريـ آب موجـب پا  نيا رد،يگ يقرار م يكشاورز

 رهيـ ذخ يسـطح  ريـ و ز يكه در رودخانه ها و مخازن سـطح  يآب روان( ينگاه ما به آب آب. شود يم ياهيگ

  .دهد يم ليرا آب سبز تشك يدرصد منابع آب 65 نيهمچن ستيمحدود ن) شود يم

با كمـك   زين يخوشبختانه جهاد كشاورز: كرد حيداده شود، تصر تيبه آب سبز اهم ديبا نكهيا انيبا ب يو

موضـوع بـر    نيدارد و ا نيو نفوذ آب سبز را در دست تدو يساز رهيها دستورالعمل ذخ استان يعال يشورا

  .ابالغ شده است ياسالم يدر مجلس شورا تيحما ژهيو ونيسياساس مصوبه كم

 يدار و آبخـوان  يزداريـ آبخ يهـا  تيـ كشور فعال ياز اقدامات مهم و موثر برا يكي: كرد ديپور تاك نيحس

 ياز آن را در راسـتا  يبـردار  آب سبز را در كشـور بـاال ببـرد و امكـان بهـره      تيظرف نيا تواند ياست كه م

  .اهداف مختلف فراهم كند
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  25/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - 2060در منطقه تا سال  يادامه خشكسال

  

 يبـر اسـاس گـزارش هـا    : گفـت  يسازمان هواشناسـ  سييو ر يراه و شهرساز ريمعاون وز - رنايا - تهران

IPCc در  2060تـا سـال    يرا كاهش دهند، باز هم خشكسـال  يا گلخانه ياگر كشورها انتشار گازها يحت

  .منطقه ادامه دارد

امـا اگـر   : وابسـته افـزود   عيو صنا كيحمل و نقل، لجست شگاهينما نيتاجبخش روز دوشنبه در چهارم سحر

  .  خواهد شد شتريدر منطقه ب يشدت خشكسال ابد،ي شيافزا يا گلخانه يانتشار گازها

دو سـال   ايـ  كيـ  نيبنـابرا  م،يمواجـه هسـت   يسال است كه در منطقه خود با خشكسال 11: اظهارداشت  يو

هـا   سـال  نيدر ا رايز ميا شده يگفت كه وارد ترسال توان يو نم كند يرا كم نم يمشكل خشكسال يبارندگ

شـود، در واقـع در    يجبـران نمـ   يبا دو سـال بارنـدگ   نيبنابرا. آمده است ينيرزميز يها به آب ياديفشار ز

  .  ميسال عقب هست 10 ينيزم ريز يها آب نهيزم

نرمال بوده اما باز هم كمبودها جبران نشده است  ها يكه امسال بارندگ ميياگر هم بگو: ادامه داد تاجبخش

  .  است اديز اريبس نهيزم نيدر ا يچون عقب ماندگ

نـدارد بلكـه بـه انتشـار      مياقلـ  رييبه تغ يهوا ربط تيفيو ك يآلودگ: هوا گفت يدر ادامه درباره آلودگ يو

 طيشـرا  تيـ تثب ايـ و  فيتضـع  ت،يـ فقـط موجـب تقو   ييآب و هوا طيشرا دد،گر يبرم يا گلخانه يگازها

  .  شود يم

را  ها يآلودگ تواند يكه م يعامل نيو مهمتر نيبهتر يعيطب طيدر شرا: كرد ديتاك يسازمان هواشناس سيير

اد و معمـوال در بهـار شـاهد وزش بـ     ميرا در زمستان ندار طيشرا نيببرد وزش باد است كه معموال ا نياز ب

  .  است يعيطب يهم روند نيكه ا ميهست يخوب

 يياما با توجه بـه توانـا   شود يمربوط نم يآن به سازمان هواشناس يابيمنشأ : بد تهران گفت يدرباره بو يو
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هـا كمـك    بـه آن  نـه يزم نيـ كـه در ا  ميـ داد شنهاديجهت وزش باد، به استاندار تهران پ ييسازمان در شناسا

  .  ميكن

   

  است يدر هواشناس يممسأله مه ميتحر

تـالش   نيبنـابرا . اسـت  ميتحـر  م،يبا آن مواجـه هسـت   يكه امروز در هواشناس يمسأله مهم: گفت تاجبخش

 يضـرورت اسـتانداردها   تيموجود در كشور و با رعا ليو پتانس يداخل يتا با استفاده از دانش فن ميكن يم

  .  ميكن نيخود را تام يزاتيتجه يها يازمندين يالملل نيب

   

   ينيب شيپ يمرجع رسم يهواشناس سازمان

بـر اسـاس نامـه    : گفـت  يهواشناس نهيها در زم دستگاه يبرخ يكار يدرباره مواز يسازمان هواشناس سيير

اگر  نكهيهوا است و ا ينيب شياعالم پ يتنها مرجع رسم يبحران، سازمان هواشناس تيريسازمان مد سيير

  .  گردد يرمكند به خودش ب يكار يبخواهد مواز ينهاد

سـازمان   فـه يوظ ينـ يب شيداده و پـ  ديتول ش،يبحران پا تيرياما بر اساس قانون مصوب مد: كرد ديتاك يو

  .ندارند ييپاسخگو يبرا يتيها مسوول است و آن يهواشناس

انجـام داده و اطالعـات    ياقـدامات خـوب   يآب و كشاورز نهيدر زم يسازمان هواشناس: ادامه داد تاجبخش

  .دهد يقرار م انيكاربران و متقاض اريبخش را به طور كامل در اخت نيا ازيمورد ن

را  تيـ اصـل عـدم قطع   نياست و ا يجو ليفرانسيحل معادالت د يهواشناس ينيب شيدر واقع پ: افزود يو

آن هندوسـتان   نيدرصـد اسـت، بهتـر    75 ايدر دن يبلندمدت هواشناس ينيب شيدر واقع صحت پ. رساند يم

 يتوپـوگراف  علـت به  رانيرا آب فرا گرفته اما ا ندارد و اطراف آن يا دهيچيپ يپوگرافتو طياست چون شرا

  .دشوار است يكه دارد و كوه آن را احاطه كرده تا حدود يخاص
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  ليسامانه هشدار س نصب

بلكه  ستين يكاف ييبه تنها يها و اطالعات سازمان هواشناس داده البيدر حوزه رخداد س: گفت تاجبخش

  .رديهم در كنار آن قرار گ رويات وزارت ناطالع ديبا

و در  شـود  يانجـام مـ   يالملل نيب يبر اساس استانداردها يهواشناس يها ينيب شيها و پ داده ديتول: افزود يو

را بـه كـاربران بـا صـحت و      يبهتر يها سياست سرو نيتالش ما ا. دو تا سه روز است ينيب شيپ نيا رانيا

  .ميارائه ده يشتريدقت ب

 ينـ يب شياگر پ: در كشور اشاره كرد و گفت رياخ البيرخداد س ينيب شيبه پ يراه و شهرساز ريوز نمعاو

  .شدند ينفر كشته م 1000از  شيدر كشور نبود، در لرستان ب رياخ البيدر رخداد س يسازمان هواشناس

امـروزه در حـد    يولـ  ميدار ازين يشتريب زاتيبه تجه تر قيدق يها ينيب شيپ يقطعاً برا: كرد ديتاك تاجبخش

  .ميرا انجام ده ينيب شيكار پ ميتوان يامكانات م

 البينسل چهارم را در كارون و سامانه هشدار سـ  ليموضوع سامانه هشدار س تيبا توجه به اهم: افزود يو

. كشـور باشـد   يازهـا ين يجوابگو تواند يامكانات نم نياما ا ميرا در قمرود و گرگانرود نصب كرد يشهر

 نيتـام  زيـ آن ن ازيـ ن مـورد اعتبـارات   ديـ با ميو در حد استاندارد داشته باش يمل يهواشناس كي ميهاگر بخوا

  .شود

كه بشود در بلندمـدت آن   ستين يزيچ البيس ينيب شيدر واقع پ: كرد ديتاك يراه و شهرساز ريوز معاون

 ينـ يب شيپـ . بـود  يحـد  يهـا  دهيـ ماه امسال اتفاق افتاد جزو پد نيكه فرورد يالبيدر س ژهيرا انجام داد به و

 شياحتمـال پـ   يكشـور  چيدر ه شود، يروز قبل از وقوع آن انجام م 15حداقل تا  ايدر دن يحد يها دهيپد

تابستان امسال در اروپـا كـه    ييمانند موج گرما. وجود ندارد البيمانند س يحد يها دهيبلند مدت پد ينيب

  .بود يحد دهينشده بود چون پد ينيب شيدر بلند مدت پ

روز قبـل از وقـوع آن اعـالم     5تـا   3 نيبـ  يحـد  يهـا  دهيـ پد نهيو هشدارها در زم هياطالع: گفت تاجبخش
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  .ساعت جلوتر وقوع آن را اعالم كرده بود 72 يكشور سازمان هواشناس رياخ البيدر س شود، يم

  

  ابدي يهوا در تهران كاهش م يآلودگ

كـه بـه    دهـد  يكشور نشان مـ  يرا در بخش جنوب يعبور سامانه بارش يهواشناس ينيب شيپ: گفت تاجبخش

رخ  يجنـوب  يهـا  در بخـش  ژهيـ بـه و  يا قابل مالحظه يها كشور را فرا خواهد گرفت و بارش شتريب جيتدر

  .خواهد داد

سـاعت   15تـا   12مـدت   يو بـرا  دهد يپوشش م زيرا ن يشمال مهيتهران و ن جيسامانه به تدر نيا: افزود يو

خودروهـا و انتشـار    اديـ كالنشهر تهـران خواهـد شـد امـا بـه علـت تـردد ز        هوا در يموجب كاهش آلودگ

  .بود ميخواه تختيدر پا تيفيدر هوا، دوباره شاهد كاهش ك ها يندگيآال
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  25/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  -گام به جلو كيآب؛  يسند راهبرد
  

آب  يهـا  يتوسـعه فنـاور   يسـند راهبـرد   ينامه تحقق راهبردها و اقدامات مل چارچوب نظام -رنايا -تهران

 يو فنـاور  يمعاونـت علمـ   سـت يز طيو محـ  شيفرسـا  ،يآب، خشكسـال  يهـا  يتوسط ستاد توسـعه فنـاور  

  .شد بيتصو

  
جلسـه كـارگروه سـتاد توسـعه      نيجمـ همزمان بـا پن  ،يجمهور استير يو فناور يگزارش معاونت علم به

. شـد  بينامه تصو نظام نيا يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يها يفناور

هـر   اتنامـه مراحـل تحقـق اقـدام     نظـام  نيـ راهبرد است، ا 25 يآب دارا يها يتوسعه فناور يسند راهبرد

 يـي اجرا يبـرا  گريگام د كينامه  نظام نيا بيستاد با تصو نيجهت ا نيدر هم كند، يراهبرد را مشخص م

  .اقدامات سند برداشت تر عيكردن سر

. شـده اسـت   نيحوزه تـدو  نياز فعاالن و كارشناسان ا يآب توسط جمع يها يتوسعه فناور يراهبرد سند

 يهـا  آب در كشور كاربرد دارد، مسـئله آب و چـالش   نهيبه تيريمد ينقشه راه برا كيسند به عنوان  نيا
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گام برداشـت و   ها نرفع آ ريدر مس توان يم انيبن فناورانه و دانش يمهم است كه با راهكارها يموضوعآن 

  .ها اقدام كرد رفع آن يروز برا يبه كمك دانش و فناور

 ميتنظـ  سـت يز طيو مح شيفرسا ،يسند در چهار بخش آب، خشكسال نيمسئله ا نيبا در نظر گرفتن ا پس

استحصـال آب،   ،يو حفاظـت منـابع آبـ    شياز آب، پا يكه در بهره بردار ييها يشده است، توسعه فناور

  .سند مورد توجه است نيمتعارف كاربرد دارد، در ا ريغ يها و استفاده از آب يبازچرخان

 يكشـور بـرا   يو اجتماع ياقتصاد ،يعيطب طيمتناسب با شرا نينو يها يو توسعه فناور يريگ بهره نيهمچن

 ليـ تحل ،يبحرانـ  طينسـبت بـه شـرا    هـا  يآگـاه  شيافـزا  يبـرا  ديجد يها يفناور يريبكارگ دار،يتوسعه پا

ارائه و توسـعه   قيطرآب از  يها با چالش افتني قيو تطب يكردن راهكارها، سازگار دايها، عواقب و پ علت

و آموزش در جهـت مشـاركت    يساز شده، فرهنگ يساز يو بوم ديجد يها يو فناور ها كيها، تكن روش

 يراهبـرد  يها يفناور ياست كه در سند مل ييها تيمامور نيتر مهم ،يمردم ياز نهادها تياو حم يمردم

  .آب مطرح شده است

  



    

  
  

167 

  1398آذر  -) 25(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  25/09/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي استان شرق 3عمان به  يايانتقال آب از در اتيجزئ

  

توسـعه   يبـرا  يگـام   عمان، يايپروژه انتقال آب از در ياجرا نكهيبر ا ديبا تاك درويميعامل ا اتيه سيير

 يعمـان بـه سـه اسـتان شـرق      يايـ پـروژه انتقـال آب از در   ييارزش نها: خبر داد  كشور است، يمناطق شرق

  .رسد يدالر م ارديليم 2.5كشور به 

پـروژه در   نيـ ا: كرد حيتصر پور بيبه نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غر سنايگزارش ا به

منـاطق   نيـ متـر معكـب آب را بـه ا    ونيليم 750شده كه در مجموع  فيتعر يمتر مكعب ونيليم 250سه فاز 

  .منتقل خواهد كرد

  

  يلومتريك 1500 پروژه

وزارت صـنعت معـدن و تجـارت و    : كـرد  ديـ اعـالم و تاك  لومتريك 1500انتقال آب را  ريطول كل مس يو

  .كشور شود يتوسعه مناطق شرق ساز نهيخواهند كرد تا زم تيپروژه را هدا نيا درويميا

 يا ژهيـ نقش و رويصنعت، معدن و تجارت و وزارت ن يها سازمان ها، ياستاندار يها يهمكار ،يگفته و به

  .دارد يطرح مل نيا شبرديدر پ

 يسـهم شـركتها  : اظهـار كـرد   د،يبه مصارف شرب خواهد رس يدرصد آب انتقال 60 نكهيبر ا ديبا تاك يو

  .كشور هستند ياست و آماده حضور در مناطق شرق يگذار هيدرصد از سرما 20 يمعدن عيو صنا يمعدن

فوالد  يشركتها: افزود) درويميا( رانيا يمعدن عيمعادن و صنا يعامل سازمان توسعه و نوساز اتيه سيير

و فوالد شـرق  ) وابسته به فوالد خوزستان(سناباد  ريفراگ عيتوسعه صنا ان،يد خراسان، اپال پارسمباركه، فوال

 زانيـ طـرح بـه م   نيـ ا يگـذار  هيسرما هاقدام ب) تقبل كرده است هيسرما نيسهم را در تام نيشتريكه ب(كاوه 

  .تعهد شده خواهند كرد
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  يشرق در ادامه توسعه مناطق مركز توسعه

هـا   شـركت  نيبا حضور ا  ران،يا يهمچون بخش مركز زيكشور ن يبخش شرق نكهيا يآوراديبا  پور بيغر

در  گـذار  هيسـرما  يكـه شـركتها   يمجموع اشتغال: اظهار كرد شود، يدر بخش معادن م ژهيو شاهد توسعه به

 سـال  انيـ در پا قمر نياست كه ا دهينفر رس 7000اند به  كرده جاديا) يخراسان رضو(سنگان  يمعدن هيناح

نفـر   9000خوزسـتان، بـه مـرز     يسـاز  كنسـانتره فـوالد مباركـه و گندلـه     ديبا افتتاح دو كارخانه جد يجار

  .ديخواهد رس

 گـر يد يدر سـو : كـرد  ديتاك  ران،يا يمركز يفارس به نواح جيبا اشاره به پروژه خط انتقال آب از خل يو

 انيـ كه تا پا كنند يم رجانيفارس به س جيدر گام نخست اقدام به انتقال آب از خل  بزرگ، يكشور شركتها

  .رسد يم لوخط به شركت چادرم نيا 99سال  وريتا شهر گريو در فاز د شود يامسال محقق م

 ،يعمـان بـه سـه اسـتان شـرق      يايطرح انتقال آب از در يقطعا به اجرا يا پروژه نيتجربه چن: كرد ديتاك او

  .كند يم يانيكمك شا

 يمعـدن  عيمعـادن و صـنا   رسـاخت يدر حوزه ز يگذار هيانداز سرما ه چشمدربار درويميعامل ا اتيه سيير

 يبـر اجـرا   يو امـروز آغـاز   رسـد  يمـ  وروي ارديليم 11بخش به  نيا ييربنايز يارزش كل طرح ها: گفت

  .كشور است ييربنايز يمل يها طرح نياز بزرگتر يكي
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خبرگـزاري ايسـنا    - »سـد «تا » چشمه«از  يخشكسال يتراژد؛ رانيتنها راه حل مقابله با بحران آب در ا
  25/09/1398مورخ 

  

ت؛ چراكـه بـه   با چالش مواجه اس يمنابع آب تيخوب امسال اما كشور همچنان در وضع يها بارش رغميعل

  .درصد كاهش داشته است 23ها نسبت به سال گذشته  بارش زانيگفته مسووالن، م

كه رضا  يموضوع. آب شرب است نيمصرف و تام تيريمد رو،يوزارت ن يكار تياولو سنا،يا گزارش به

فاده مصرف آب، اصالح روش است تيريبارها به آن اشاره و اعالم كرده است مد - روين ريوز - انياردكان

ن آب شـرب  يتـام  يبـرا  يگـذار  هيسـرما  زيـ و ن يدر كشـاورز  ژهيـ مختلف بـه و  يها در بخش ياز منابع آب

  .است كه همواره مورد توجه بوده است يدور از جمله مباحث انيسال يصنعت برا

 تيريراهكار دارد كه همـان مـد   كيفقط  ران،يباورند كه حل بحران آب در ا نيكارشناسان بر ا نيچن هم

 طيمـردم، متناسـب بـا شـرا     يدسترسـ  يآب و انتقال آن بـرا  هيمثل ته ييا و مصرف است و راهكارهاتقاض

  .است يو مقطع يموقت ييها حل زمان و مكان، راه

 تيريمـد  يهـا  اسـت يچشم انـداز س  نيها با هدف تدو در استان يآب با كم يراستا كارگروه سازگار نيا در

منـابع آب   تيريشركت مـد  رعامليمد - ها يمحمد حاج رسول به گفته. شده است ليها تشك آب در استان

و  يمردمـ  ،يكشـاورز  يهـا  تشـكل  ژهيـ و اندركاران بخش آب به دست يسند كه با اجماع تمام نيا -رانيا

را  ينيرزميز يها اضافه برداشت از منابع آب يجلو يريتا حد چشمگ تواند يشده م هيته يدانشگاه دياسات

  .رديكشور بگ يها در دشت

ــا ــق آخــر  يطيدر شــرا ني ــ نياســت كــه طب ــار اعالم ــوزارت ن ياز ســو يآم  يدرصــد 23كــاهش  رو،ي

آب بـه   يورود زانيـ سـال گذشـته موجـب شـده اسـت م      سابقه يب يها امسال نسبت به بارش يها يبارندگ

  .را نسبت به سال گذشته تجربه كنند يدرصد 25قرار گرفته و كاهش  ريتحت تاث زيكشور ن يسدها
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اسـت   دهيرسـ  متـر  يلـ يم 66تاكنون به ) مهرماه يابتدا( يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها يدگبارن زانيم

سـاله   51 نيانگيـ بـا مـدت م   سـه يو در مقا يدرصـد  23گذشته، كـاهش   يبا سال آب سهيرقم در مقا نيكه ا

  .داشته است يدرصد 25 شيافزا

 ارديـ ليم 5.81آذرماه امسال به  مهين تا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يبه مخزن سدها يآب ورود حجم

  .مترمكعب بوده است ارديليم 7.72حدود  يبازه زمان نيرقم سال گذشته در هم نيكه ا دهيمترمكعب رس

درصـد از حجـم    51مترمكعب است كه در حال حاضـر   ارديليم 50.5 زين رانيا يكل مخازن سدها تيظرف

نسـبت بـه سـال     يدرصد 10 شيشده با افزا اديزن شده در مخا رهيآب ذخ زانيكشور پر است و م يسدها

  .است دهيمترمكعب رس ارديليم 25.7گذشته به 

سـتارخان، اسـتقالل، الر، مالصـدرا     ان،يـ دار رود، ندهيسد از جمله زا 64بزرگ كشور  193 انياكنون در م هم

و  ييدرجايكشـور هماننـد كـرج، كرخـه، شـه      ياز سـدها  يميحدود ن نيهمچن. درصد آب دارند 40كمتر از 

  .درصد پر هستند 100تا  90 نيب مانياز جمله مسجدسل زيسد ن 17درصد پر بوده و  70تا  50 نيسهند ب

پنجگانـه   يبه مخازن سدها يآب ورود زانياز آن دارد كه م تيحكا زيتهران ن يسدها تيبه وضع ينگاه

در حـال  . اسـت  دهيرسـ  مترمكعـب  ونيـ ليم 152نسبت به سال گذشته به حدود  يدرصد 4استان با كاهش 

الر، (پنجگانـه اسـتان   ياسـتان تهـران پـر اسـت و آب موجـود در سـدها       يدرصد مخزن سـدها  37حاضر 

 ونيـ ليم 700نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه         يدرصـد  27 شيبا افزا) و ماملو انيكرج، لت طالقان،

  .است دهيمترمكعب رس

مصـرف را   تيريلزوم توجه به مـد  زيمساله ن نيمجا خوش كرده كه ه رانيسال كه در ا نيآب چند بحران

 يذ يهـا  سازمان يدر صورت همكار رويوزارت ن يفعل يها استيس رسد يكه به نظر م كند يدو چندان م

  .ربط و مشتركان بتواند مثمرثمر باشد
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در  انيتاالب جازمور ياياح؛ كشور اعالم كرد ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيطزيمعاون مح
  26/09/1398روزنامه سبزينه مورخ  - كشور ستيز طيمح تياولو

  

كرمـان   زيـ حوضـه آبر  نيتـر  مهـم  وبلوچستان ستانياز س يدر جنوب استان كرمان و بخش انيجازمور تاالب

 يمتعـدد رو  ياحـداث سـدها   ليـ پ، امـا بـه دل  .بـود  يعـ يطب يهـا  عرصـه  نياز بكرتر يكي ياست كه زمان

  .رفت نياز ب ستمياكوس نيا اتيو ح افتيوسعت آن كاهش  رود، ليهل

هـزار   است كه با مساحت سه و كرمان وبلوچستان ستانيس نيمشترك ب يفصل يها از تاالب يكيتاالب  نيا

در  رانشـهر يغـرب ا  يلـومتر يك 150جـوان در فاصـله    يبا سـاخت  نيبراثر فرونشست زم لومترمربعيك 300و 

ــده اســت   ــع ش ــان واق ــتان دلگ ــان از ا . شهرس ــتان كرم ــهم اس ــس ــدود   ني ــه ح ــهم   51حوض درصــد و س

  .زده شده است نيدرصد تخم 49  وبلوچستان ستانيس

حاضر خشـك   بود، درحال يعظمت يو دارا ميديشن يهمه پرندگان را در آن م يآوا يكه روز انيجازمور

زنـده مانـدن در آن    يارايـ مقاوم هستند،  اريبس  يستمياز نظر س ياز موجودات زنده كه حت ياريشده و  بس

  .را ندارند طيمح

امروز  تيعموجب وض گر،يد يسپردن آن از سو يسو و به فراموش كيكه به تاالب شده از  ييها يمهر يب

  .داد يم ليما را تشك يعيطب يايجغراف يكه روز يا شده؛ منطقه انيجازمور

 رايز رد،يخود را از سر بگ يزندگ انيوجود ندارد كه تاالب جازمور نيجز ا يبدانند كه راه ديبا مسئوالن

 زيـ تاالب ن هيصورت، مردم حاش نيا ريمردم اطراف تاالب وابسته به زنده بودن تاالب است و در غ يزندگ

را  رانيـ كرمـان و هنـد ا   مـت عظ يخواهد كرد كه روز تيسرا ياريبه همه د ينابود نيو ا روند يم نياز ب

  .است داده يم ليتشك

 يرو رفـت يشـرق كشـور در ج   سـد جنـوب   نيتر حاضر بزرگ اند؛ درحال نفس تاالب را تنگ كرده سدها
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ها  رودخانه ريوجود دارد؛ سا زين يسد خاك نيرودخانه چند نيا رياحداث شده و در مس رود ليرودخانه هل

  .كند يم دبه تاالب را مسدو يآبده زانيم تيكوچك و بزرگ هستند كه در نها يها شاهد ساخت سد زين

جنوب  يسال است كه ذهن اهال نيسمت شمال كرمان، چند به رود ليهل يها انتقال آب از سرچشمه مسأله

  .را به خود مشغول كرده است انيتاالب مظلوم جازمور و ستيز طيدوستداران مح نيكرمان و همچن

مركـز   نيتـر  كه تا چند سال گذشـته مهـم   زيحوضه آبر نياست كه موج مهاجرت از اطرف ا يدر حال نيا

  .است افتهيشدت  رفت، يشمار م منطقه به  يدام و علوفه دام ديتول

  وبلوچستان ستانيدر س انيتاالب جازمور تيوضع نيآخر

از حوضـه   يقسـمت  يبنـد  ميمسـاحت دارد و از نظـر تقسـ    لومترمربـع يك 600هـزار و   69 انيـ رجازمو هامون

در  لومترمربـع يك 600هـزار و   35حوضه با مسـاحت   نيا يغرب مهيو ن شود يمحسوب م رانيا يانيمسدود م

قـرار   وبلوچستان ستانيدر استان س لومترمربعيهزار ك 34آن با مساحت  يشرق مهياستان كرمان واقع شده و ن

  .دارد

 رانشهر،يا يها و رودبار جنوب در استان كرمان و دشت ابيفار رفت،يج يها تاالب دشت نيمحدوده ا در

  .قرار دارند وبلوچستان ستانيو اسپكه در استان س يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت

   

  ستيز طيحفاظت مح ركليمد نيب ذره ريز انيتاالب جازمور هيمردم حاش مشكالت

 يريـ گيسـال گذشـته در جلسـه پ    بلوچسـتان،  و سـتان يس سـت يز طيحفاظـت محـ   ركليرمردان، مـد پو ديوح

و سـران   نيكـه بـا حضـور مسـئوالن شهرسـتان، اسـتان، معتمـد        انيمشكالت مردم دلگان و تاالب جازمور

 انيـ شهرستان دلگان برگزار شد، درخصوص تـاالب جازمور  يمنطقه در سالن اجتماعات فرماندار فيطوا

نداشـتن   تيـ اولو ليـ دل در استان كرمان قرار دارد و در گذشته به انياز تاالب جازمور  يمياز ن شيب: فتگ

سـاخته شـده    يمختلفـ  يهـا  ها و بنـد  تاالب سد نيا زيرودخانه حوضه آبر يرو يطيمح ستيز يها مالحظه
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  .از تاالب خشك شده است ييها بخش يسال است كه امروز با توجه به ادامه روند خشك

كرد و  ميحقابه تاالب خواه افتيتاالب و در يايو اح يآبادان يما تمام تالش خود را برا: افزود انپورمرد

را در  انيـ تـاالب جازمور  كپارچـه ي تيريبرنامـه جـامع و مـد    ستيز طيراستا سازمان حفاظت مح نيدر هم

برگـزار كـرده و    كرمـان در اسـتان   نفعـان  يبا حضور همـه ذ  يليدست اقدام دارد و تاكنون دو كارگاه تحل

  .شود در دلگان برگزار  يزود كارگاه سوم به ميدواريام

هركــدام نظــرات خــود را دربــاره مســائل و مشــكالت   فيــو ســران طوا نيجلســه معتمــد نيــا هيحاشــ در

  .را مطرح كردند يمباحث يبه مزارع كشاورز يوحش يها خسارات وارده گراز ليازقب ستيز طيمح

حـذف همـه    ايـ  يسـاز  معـدوم : خصـوص گفـت   نيدر ا وبلوچستان انستيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ديـ با نفعـان  يذ يتضاد دارد؛ لذا براساس اصول كشـاورز  ستيز طيجانوران با رسالت سازمان حفاظت مح

رودخانـه   هيحساس ازجملـه جنگـل گـز جاهشـور و حاشـ      ستگاهيدر ز يشرويكنند و از پ تيرا رعا ينكات

  .كنند يرخوددا انيو تاالب جازمور پوربم

   

  ميدار انيجازمور ياياح يبرا ياديز يها برنامه

از تـاالب   ديـ كشـور، در بازد  سـت يز طيسـازمان حفاظـت محـ    ييايدر ستيز طيمعاون مح ،يفرشچ نيپرو

 يكـارگروه  يزود گرفتـه بـه   صـورت  ييهـا  يزيـ ر با برنامـه : به  باشگاه خبرنگاران جوان گفت انيجازمور

  .شود ينجات تاالب انجام م يبراها و اقدامات  و برنامه ليتشك

كشـور بـوده و    سـت يز طيدر دستور خاص سـازمان حفاظـت محـ    انيتاالب جازمور ياياح: افزود يفرشچ

مختلـف   يهـا  مـردم و دسـتگاه   يبـا همكـار   ميدواريـ كه ام ميتاالب دار نيا ياياح يبرا ياديز يها برنامه

  .ميامر را محقق كن نيا ميبتوان
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  انيتاالب جازمور يايحا كپارچهي تيريمد طرح

برنامـه جـامع    نيكارگـاه تـدو  :گفـت  وبلوچسـتان،  ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليپورمردان، مد ديوح

اسـتان كرمـان    ستيز طيهمت اداره كل حفاظت مح طور مشترك به به انيتاالب جازمور يايو اح تيريمد

  .چابهار برگزار شددر شهرستان  وبلوچستان ستانيس ستيز طيكل حفاظت مح اداره يو همكار

 يايـ اح ان،يـ منـابع آب و خـاك تـاالب جازمور    داريپا تيريمد ليازقب يها مسائل كارگاه نيدر ا: افزود  او

 نفعـان  يتاالب مطـرح و مسـئوالن و ذ   شتيو مع يو اقتصاد يآموزش ،يتاالب، مسائل فرهنگ يستيتنوع ز

  .بحث و تبادل نظر كردند زين

 يكـ ي: طرح در استان كرمان برگزار شده است، ادامـه داد  نيا يدو كارگاه قبل كه نيبا اشاره به ا پورمردان

برنامه جـامع   نيوگو شد، موضوع تدو درباره آن گفت يطور جد دوره به نيكه در ا يمباحث نيتر ياز اصل

هرچه  ميبتوان يمشورت يها ستنش سلسله يبا برگزار ميدواريبود كه ام انيتاالب جازمور يايو اح تيريمد

  .ميكن ميو تنظ هيبرنامه را ته نيا تر عيرس

   

  يطيمح ستيحقابه ز صياز تاالب  با تخص  يقسمت اعظم ياياح

حقابـه مشـخص و    رديبپـذ  رويـ شود و وزارت ن فيتعر انيجازمور يبرا يطيمح ستياگر حقابه ز: افزود او

تـاالب در   يوگرافبدهـد، بـا توجـه بـه توپـ      صيتخصـ  دسـت  نييدر پـا  انيهامون جازمور  در تاالب يديمف

  .خواهد شد اءياح انيدارد، قسمت اعظم جازمور يكه سطح صاف دست نييپا

در اسـتان از   يبارنـدگ  ليـ دل بـه  يسال جـار  98 بهشتيتا ارد 97سال  ورياز شهر: در ادامه گفت پورمردان

شد و قسمت عمـده تـاالب خشـك     يريدرصد آبگ 15 باًيآب داخل تاالب رفته كه تقر يجنوب يها بخش

  .است

اعظـم   يها در بخش يريدرواقع عدم آبگ ياپيپ يسال و وسعت آن و خشك انيجازمور تيبه وضع باتوجه
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در تـاالب   يبـ يكـاهش اثـرات تخر   ينسبت بـه اقـدام بـرا    تر عيوجود دارد كه اگر هرچه سر يتاالب نگران

  .دخواهد ش ليگردوغبار تبد يها  كانون نيتر از بزرگ يكيتاالب به  نيانجام نشود، ا

دام؛  هيـ رو يبـ  يدارد؛ از توجه نكردن به حقابه و احداث سد تا چرا يداستان دورودراز انيجازمور تاالب

اند، آن هم حاال كـه گـرد وغبـار نفـس مـردم را تنـگ كـرده         آن افتاده يايفكر اح است كه به ياما دو سال

  .است

   

  درصد گردوغبار كشور در كرمان 25 شهير

 رفـت ياحداث سد ج ،يدرپ يپ يها يسال كه خشك ديفهم توان يم انيبه جازمور ها با قدم گذاشتن روز نيا

و  ينـ يرزميآب ز يهـا  از سفر هيرو يها، برداشت ب دام هيرو يب يتاالب، قطع درختان، چرا زيدر حوضه آبر

  .افتاده است ارهآن به شم يها ندارد و نفس يو حال خوش دهيامانش را بر رمجازيغ يها حفر چاه

كـار از   گـر يد رسـد  ينظر مـ  به. به تكاپو واداشته است ماريتاالب ب نيا ياياح يمسئوالن را برا تيوضع نيا

و  يو مسـئوالن كشـور   رانيمـد  يـي و اجرا يفـاز عملـ   ازمنـد يگذشته اسـت و ن  يمسكن فاز مطالعات قيتزر

  .است ياستان

جنـوب كرمـان   كـه  نوبخـت بـه     يدر سـفر : اسـتان كرمـان، گفـت    ستيز طيمح ركليمد ،يشاكر مرجان

همه مسـئوالن   يقرار داده شد كه نشان از همراه انيتاالب جازمور ياياح يبودجه برا فيرد كيداشت، 

  .است يمسأله فرابخش كي ستيز طيمح. دارد

هـا را   توجه به بحـث تـاالب   نيوجود دارد و اول ييها تاالب تفاوت فيتعر نيب ياز نظر كارشناس: افزود او

  .ميبودن را حفظ كن شگاميپ نيا ديداشته و با رانيا

در  انيدارد؛ مسلماً تاالب جازمور يمتيق ييدر هر جا يزيهر چ: استان كرمان گفت ستيز طيمح ركليمد

 نـده ينسـل آ  يبـرا  رهيـ ذخ نيـ و ا ميتـاالب را حفـظ كنـ    نيا ميتالش كن ديارزشمند است كه همه با ريكو
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  .ماندگار شود

 ياسـتقبال كننـد و بـرا    يهمكـار  نيـ از ا ديجامع است و همه با كامل و ستيز طينگاه مح: داشت انيب يشاكر

  .ابديتاالب در فصول مختلف اختصاص  نيحقابه ا نيهمچن م؛يدست هم ده به تاالب همه دست يايحفظ و اح

 يهـا  تيـ كه اسـتان كرمـان ظرف   ميبه همه نشان ده ديبا: استان كرمان گفت ستيز طيحفاظت مح ركليمد

رونق منطقه جنـوب   يشود، برا اءياگر اح انيخصوص تاالب جازمور ت دارد؛ بهجذب اعتبارا يبرا ياديز

  .و اشتغال مثمر خواهد بود يكرمان در بحث گردشگر

شـود و   يعملـ  يزود اسـت بـه   ديـ قرار دارد كـه ام  يدر فاز اول مطالعات انيتاالب جازمور: كرد حيتصر او

 ياقتصـاد  ژهيـ منطقـه و  كينشود كه قرار بود  ياقتصاد ژهيمنطقه و تيتاالب شود و حكا نيا يايسبب اح

  .رفته است يمنطقه شود، حاال رو به فراموش يدر آن زده شود تا باعث رونق اقتصاد

تومـان   ارديـ ليم 12اكنون آغـاز شـده و تـاكنون در مجمـوع      انيتاالب جازمور يايطرح اح: افزود يشاكر

  .است افتهيطرح به استان اختصاص  نيا يبرا ياعتبارات مل

 يهـا  مترمربع، در شهر 90 يربنايهركدام به ز رخانه،ياز زمان آغاز طرح تاكنون سه دب: داشت انيب يشاكر

  .شده است يانداز گنج و خود اداره كل كرمان راه كهنوج، قلعه

 سـت يز طيكل محـ  ساله اداره پنج يبرنامه مطالعات كه نيا انياستان كرمان با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

هـا،   حقابـه  نيـي تع: شـده اسـت، افـزود    نيآن تـدو  يها و راهكار يشنهاديپ يها و تاكنون برنامه استان آغاز

 يايـ مهـم در طـرح اح   تيـ سـه اولو  نيگزيجـا  ي هـا  شـت يو طرح مع دار تياولو يها و برنامه يكل تيوضع

  .است انيتاالب جازمور

   

  انبار علوفه كشور بود انيجازمور

استان كرمان، مركز پـرورش دام   يرياز مناطق عشا يكيعلوفه كشور،  انبار شيها پ سال انيجازمور تاالب
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آن  ياهيـ گ يهـا  گونـه  ياستان كرمـان بـوده اسـت، ولـ     يعيطب يها ازجمله شتر و گوسفند و بز و از جاذبه

از  يكين تاالب يا. و پرندگان در حال كوچ كردن از آن هستند يجانور يها درحال خشك شدن و گونه

  .خشك شده است 76كشور است كه متأسفانه از سال  يها تاالب نيباتريز

گرفـت و كشـاورزان و دامـداران منطقـه      يا تـاالب جـان تـازه    ر،يـ اخ يهـا  يهم با توجه بـه بارنـدگ   امسال

كنـد و   رابيشـده تـاالب را سـ    خشـك  يهـا  نتوانسـت لـب   هـا  يبارنـدگ  نيـ خوشحال شدند؛ اما بـاز هـم ا  

  .تاالب خشك است نيحاضر باز هم ا درحال

 نيـ مكان، ا نيو مهاجرت مردم از ا يدامپرور يبر نابود عالوه انيكننده درباره تاالب جازمور نگران سألهم

  .درصد از گردوغبار منتشرشده در سطح كشور است 25تاالب  منشأ  نياست كه ا

 اءيـ بهشـت دوبـاره اح   نيـ همه مردم و مسئوالن است تـا ا  يهمكار ازمندين انيمجدد تاالب جازمور ياياح

  .تاالب برگزار شده است نيا ياياح يبرا زين ييها ود؛ البته جلسهش

ــدهينما ــازمان محــ  ن ــور ن ســتيز طيس ــكش ــت زي ــ : گف ــا عزم ــتان   يب ــور و اس ــه در كش ــا ك ــان و  يه كرم

  .شده است يوارد فاز مطالعات انيوجود دارد، تاالب جازمور وبلوچستان ستانيس

كشـور   يهـا  تاالب تيريحفاظت و مد تيمسئول ستيز طيسازمان حفاظت از مح: اظهار داشت انينيام ژاله

 يمطالعـات  وهيتاالب وارد برنامه ش 32تاكنون  ميكه داشت يكرديرو رييبا تغ 1383را برعهده دارد و  از سال 

  .كشور شده است

برنامـه   نيـ كه اگر ا ميباور نيكشور بر ا يها تاالب رخانهيدر دب: كشور گفت ستيز طيسازمان مح ندهينما

  .موثر خواهد بود اريشود، بس يريگياجرا شده، پ نفعان يحضور همه ذ كه با

وارد  انيـ كه در استان و در كشور وجـود داشـت، تـاالب جازمور    يبا توجه به عزم مل 96از سال : گفت او

  .شد نديطرح و فرآ نيا

اقـدامات    يامواقـع شـوند و تمـ    ديـ مف يتخصصـ ـ   يعلم يها ها و نشست كارگاه نيا ميدواريام: افزود ينيام
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  .شود اءياح انيو تاالب جازمور ديشده به مرحله اجرا درآ انجام

   

  ميها دار تاالب ياياح يبرا ييها چالش

 يايـ در كنـار اح : داشت انيكرمان ب يكرمان استاندار يزير و برنامه تيريسازمان مد سيرئ ،يرودر جعفر

  .ميم باشمردم منطقه ه ياقتصاد شتيبه فكر مع ديبا انيتاالب جازمور

انجـام شـود    يا گونـه  به ديبا انيمطالعات جازمور: استان كرمان گفت يزير و برنامه تيريسازمان مد سيرئ

  .باشد انيمنطقه جازمور يشتيو مع يمسائل اقتصاد يكه پاسخگو

 شـه ير يعـ يو طب ياجتمـاع  ،يبحث در مسائل اقتصاد نيا ست؛ين يمسأله كوچك انيجازمور: افزود يرودر

 يهـا  برخاسـته از تضـاد منـافع حوضـه     يها باشد و بخش احداث سدها، بند ليدل از آن به يبخش ديدارد و شا

  .است يلحاظ اقتصاد به انيبا خود منطقه جازمور زيآبر

دو سال است كـه مطالعـات درخصـوص تـاالب     : استان كرمان گفت يزير و برنامه تيريسازمان مد سيرئ

درخصـوص مسـائل و     يطـرح پاسـخ علمـ    نيـ ا ديـ با نينـابرا اسـت؛ ب  يدر حال انجـام و بررسـ   انيجازمور

  .ارائه دهد انيمشكالت جازمور

مربـوط اسـت؛    زيـ بـه چـه چ   انيـ كـه مسـائل و مشـكالت حوضـه جازمور     ديـ د ديـ با: كرد حيتصر يرودر

 يعلمـ  يهـا  راهكـار  ميو بتـوان  ميآن باش يها دنبال راهكار دياما با م،يها دار تاالب ياياح يبرا ييها چالش

  .ميده نهادشيپ

   

  روان يها در مهار شن  يمقاوم و عامل مهم يدرخت لياسكمب

 نيـ در ا انيـ درصـد تـاالب جازمور   50: داشـت  انيـ رودبار جنـوب، ب  ستيز طيمح سيرئ ،يمحمود ديسع

مسـابقات   يو برگـزار  يشترسوار ،يدست عيصنا ،يگردشگر يتاالب برا يها تيشهرستان قرار دارد و ظرف
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  .است يگرد و بوم يشترسوار

احـداث   ،يدرپـ  يپ يها يسال خشك توان يرا م انيخشك شدن تاالب جازمور يها علت: افزود يمحمود

آب  يهـا  از سفره هيرو يها، برداشت ب دام هيرو يب يتاالب، قطع درختان، چرا زيدر حوضه آبر رفتيسد ج

  .عنوان كرد رمجازيغ يها و حفر چاه ينيرزميز

و خارشتر و  ليمثل اسكمب يا بوته اهانيگ: گفت انيود در تاالب جازمورموج ياهيبا اشاره به پوشش گ او

در مهـار    يمقـاوم و عامـل مهمـ    يدرختـ  ليمثـل كهـور، گـز، وجـود دارد و اسـكمب      يا درختچه يها گونه

  .هاست زگرديروان و ر يها شن

 يهـا  تـاالب گونـه   نيـ در ا: تـاالب هـم افـزود    نيـ موجـود در ا  يجـانور  يها در خصوص گونه يمحمود

 نگـو، يفالم ليـ ازقب يو كنـارآبز  يخرگوش، و پرندگان آبـز  ،يو جنگل يشامل گراز، گربه وحش يجانور

 انـواع مانند هوبره،  يز پا و پرندگان خشك چوپ دومك،يلق، د چاخ م،يسل ك،يآبچل سانان، يانواع مرغاب

  .كنند يم يو دراج زندگ يرفتيج م،ياكريو  يباقرقره، چكاوك، فاخته، قمر

 ونيكنوانسـ  يهـا  جـزو تـاالب   انيـ تاالب جازمور: شهرستان رودبار جنوب گفت ستيز طياداره مح سيرئ

  .آن صورت نگرفته بود يايدرمورد اح يتاكنون اقدامات خاص ليدل نيرامسر نبوده، به هم

 نيحقابـه تـاالب و همچنـ    نيدر دو بخش نحوه تـأم  انيتاالب جازمور يطرح مطالعات 97در سال : افزود او

 ميدواريـ ام: كـرد  حيتصـر  يمحمـود . خـورده اسـت   ديـ كل يتاالب توسط جهاد دانشـگاه  بوم ستيز نييتع

  .تاالب اقدامات الزم را انجام دهند نيا ياياح يبرا يو كشور يمسئوالن استان

: گفـت  انيـ گـنج، هـم درخصـوص تـاالب جازمور     شهرستان قلعه ستيز طياداره مح سيرئ ،يكرم سلمان

مشـاهده اسـت،    گنج  و قابل كه مربوط به بخش شهرستان قلعه انيب جازمورموجود در تاال ياهيپوشش گ

  .است يخودرو فصل يها و علف ليشامل كهور، گز، سرخ گز، اسكمب

سـمور، خـدنگ،    ،يگربه جنگلـ  ،يبه گربه وحش توان يموجود در تاالب م يجانور يها از گونه: افزود او
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  .ردو خرگوش اشاره ك يانواع روباه، شغال، خوك وحش

 ايـ  شـود  يم اءياح يزود به انيتاالب بزرگ جازمور ايسوال مطرح است كه آ نياكنون ا فات،يهمه توص با

همه مردم  يهمكار ازمندين انيمجدد تاالب جازمور ياياح ماند؟ يخشك شدن م يماريهمچنان در بستر ب

  .رديبهشت دوباره جان بگ نيو مسئوالن است تا ا
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 يقرارگـاه سـازندگ  / مدت  استان در افق بلند 17به  يآبرسان |عمان يايدراز انتقال آب  ديجد اتيجزئ
  26/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -   طرح شد يدار اجرا عهده  اءياالنب خاتم

  

عمـان   يايـ فاز اول طـرح انتقـال آب از در  : گفت يخراسان جنوب ندگانيمجمع نما سيها ــ رئ استان گروه

طـرح   نيپوشش ا ريدرصد مساحت كشور ز79كشور است اما در افق بلندمدت  ياستان شرق 3به  يآبرسان

  .خواهد رفت

در حـال  . اسـت  يجـد  اريبسـ  يبحران آب در استان خراسان جنوب رجند،ياز ب ميتسن يگزارش خبرگزار هب

مترمكعـب   ونيـ ليم 460كـه حـدود    يدر حـال  ميـ مخزن دار يمترمكعب كسر ونيليم 120حاضر در استان 

  .شود ياز دسترس خارج م تيريدر سال بدون مد البيآب و س روان

دارد امـا   تيـ اهم اريبسـ  يخراسان جنوب ينيو مطالعات در حوزه سرزم يدار و آبخوان يخاك يسدها زدن

  .شود يگرفته نم يفاجعه جد نيهنوز عمق ا

منبـع  . دارند يبه مرمت و بازساز ازيقنات در استان وجود دارد كه در حال حاضر اكثر آنها ن 6000حدود  

  .قنوات است نياز هم يو دامپرور يكشاورز ر،يآب شرب روستاها و عشا نيتأم ياصل

 يآبرسـان  يهـا  احـداث مجتمـع  . اسـت  ياعتبارات مل ازمنديو ن شود يمردم روستاها با تانكر رفع نم يتشنگ

مـدت و   كوتـاه  يهـا  راه نهـا يبـه روسـتاها اسـت البتـه ا     يتنها راه كنترل وضع موجود و آبرسان زين ييروستا

  .بود يميكار بلندمدت و دادنبال راه به ديمشكل با نيا يا شهيرفع ر ياست و برا يمدت انيم

شرق كشور مطرح بـوده كـه انتقـال آب از     يآب رفع مشكل كم يبرا يبلندمدت مختلف يراهكارها تاكنون

و بلوچسـتان،   سـتان يس ياسـتان شـرق   3عمـان بـه    يايـ و انتقال آب از در يبه خراسان جنوب يخراسان شمال

  .راهكارها است نياز جمله ا يو خراسان رضو يخراسان جنوب

 ازيآب مورد ن نيدر تأم يخوب به اياز در توان يراه دارد و م ايهم از شمال و هم از جنوب به در رانيا كشور
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 روداريـ خـزر سـالها اسـت در گ    يايـ اگرچـه اسـتفاده از آب در  . كشـور اسـتفاده كـرد    يشهرها و روستاها

بـه كشـور    يعمـان در آبرسـان   يايـ اماها و اگرها افتاده اما اقبـال در  وخم چيپرپ ريدر مس يداخل يها ميتحر

عمان به سه  يايمنظور انتقال آب از در و بزرگ به يطرح جد كيشدن  ييبوده و اكنون شاهد اجرا شتريب

  .ميكشور هست ياستان شرق

 يدر مجلس شـورا  شهينهبندان و سرب يها مردم شهرستان ندهيو نما يخراسان جنوب ندگانيمجمع نما سيرئ

مقـرر شـده    ييورويـ  ارديـ ليم 2طرح با اعتبار  نيدر ا: گفت ميو با خبرنگار تسندر گفتگ باره نيدرا ياسالم

  .استان منتقل شود 3 بهو توسط خطوط انتقال  ن،يريعمان در چابهار ش يايساله آب در5برنامه  كي يط

و  يـي زدا نمـك  يمترمكعـب آب بـرا   ونيـ ليم 400 رويوزارت ن صيتخص تهيبراساس مصوبه كم: افزود يو

منـاطق   نيـ بـه ا  يبخـش خصوصـ   يكشور قرار گرفت تا با همكار يسه استان شرق اريدر اخت نكرد نيريش

  .منتقل شود

طرح انتقال  رامونيو جلسه پ ياسالم يعمران مجلس شورا ونيسيبا اشاره به جلسه كم نيهمچن يافضل نظر

نتقـال آب از  طـرح ا : كـرد  انيـ كشور كه روز گذشـته برگـزار شـد ب    ياستان شرق 3عمان به  يايآب از در

به  زيو بلوچستان ن ستانيبود و سپس استان س زديعمان كه در ابتدا مخصوص انتقال آب به كرمان و  يايدر

 يكشـور منتهـ   ياستان شـرق  3عمان به  يايو انتقال آب از در يساز نيريبه طرح ش تيآن اضافه شد در نها

سـپاه  ) ص(اءيـ االنب خـاتم  يه سـازندگ طـرح انجـام شـده و قرارگـا     نيـ ا يمانكـار ياكنون مناقصه پ شد و هم

  .دار شده است را عهده الهس5برنامه  كي يطرح ط ياجرا تيمسئول يپاسداران انقالب اسالم

ژرف منطقـه   يها است مطالعه استحصال آب يهيبد: اظهار داشت يخراسان جنوب ندگانيمجمع نما سيرئ

از خروج آنها  يريها و جلوگ آب ر روانمها يدر راستا يزداريآبخوان و آبخ يها احداث سازه نيو همچن

  .آن در دست انجام است يياجرا اتيعمل زياكنون ن در دستور كار قرار داشته و هم يشرق ياز مرزها

در  داريـ پا يمنـابع آبـ   توانـد  يطرح كه مـ  كيعنوان  عمان به يايطرح انتقال آب از در: عنوان كرد يافضل
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طـرح عـالوه بـر انتقـال آب و بـا توجـه بـه         نيـ است و در ا تيمحائز اه اريشرق كشور قرار دهد بس ارياخت

آن بـاال رفتـه و    يگـذار  هيسـرما  تيـ مطالعـه شـده اسـت تـا قابل     زيـ بـرق ن  ديتول يرو موجود به يها تيظرف

  .طرح در گذر زمان برگشت داشته باشد يباال يها نهيهز

آب  يسـاز  نيريرصد شـ د 53.4فارس در حال حاضر  جيخل يهمكار يشورا يكشورها: كرد حيتصر يو

كشورها با  نيدر ا. كنند يم ديتول اياز در نيريمترمكعب آب ش ونيليم 24و روزانه  دهند يجهان را انجام م

در حـال احـداث    ايـ احداث شـده و    نيريآب ش ساتيمترمكعب تأس ونيليم 38بالغ بر  يونيليم48 تيجمع

  .است

با توجـه بـه مجـاورت    : كرد ديتأك ياسالم يلس شورادر مج شهينهبندان و سرب يها مردم شهرستان ندهينما

بـاران   بـالقوه در جهـت توسـعه منـاطق كـم      تيـ ظرف نيـ بجاست كه از ا يالملل نيب يها با آب ياسالم رانيا

  .كشور استفاده شود

كشور اسـت   ياستان شرق 3به  يعمان، آبرسان يايفاز اول طرح انتقال آب از در قتيدر حق: گفت يافضل 

انجـام شـود    ياستان كشـور آبرسـان   17طرح به  نياز محل ا مقرر  شده  1420بلندمدت و تا سال اما در افق 

خواهـد   رحطـ  نيـ ا رپوشـش يدرصد مسـاحت كشـور ز   79را پوشش خواهد داد و  يونيليم48 تيكه جمع

  .رفت
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خبرگزاري تسـنيم مـورخ    - »يصلح آب«مشاركت در طرح  يبرا رانياز ا سيدعوت سوئ
26/09/1398  

  

 Blue( يطـرح صـلح آبـ    تيريو مـد  يگـذار  اسـت يس يدر شـورا  تيعضـو  يبرا رانياز ا سيسوئ ريسف

peace (كرد يدعوت به همكار.  

 ريسـف  "تنـر يمـاركوس ال "، )پـاون ( رويـ وزارت ن ينرسا اطالع گاهيبه نقل از پا ميتسن يخبرگزار گزارش به

 زاده يقاسـم تقـ   يدر نشسـت بـا  آقـا    رويـ عصر دوشنبه بـا حضـور در سـاختمان وزارت ن    رانيدر ا سيسوئ

 سيسـوئ  شـور است كه بـا ابتكـار ك   يتيموقع يطرح صلح آب: گفت روين ريوز يمعاون آب و آبفا يخامس

  .شده است جاديا انهيمنطقه خاورم يها كشور نيدر ب "صلح"به  "مناقشه"موضوع آب از  ليتبد يبرا

 نيسازوكار، با ا نيا تيريو مد يگذار استيس يدر شورا تيدعوت كرد تا ضمن قبول عضو رانياز ا يو

  .و مشاركت كند يطرح همكار

 يمركـز همكـار   جاديا شنهاديبا اشاره به پ زين روين ريوز يمعاون آب و آبفا "يخامس زاده يقاسم تق" يآقا

 3000تجربـه   ليـ دل بـه  رانيـ ا: گفـت  سيسـوئ  يدر حوزه آب و آبفا از سو ياستارتاپ يها شركت يا منطقه

  .برخوردار است ييالبا تيمرتبط از ظرف زاتيمتخصص و تجه يانسان يروين ثيساله در مقوله آب، از ح

از  رانيـ مـردم ا  دهـد  يشان محفر قنات در كشور ن: از قنات، افزود انيرانيا يريگ بهره نهيشيبا اشاره به پ يو

  .اند استحصال كرده يمختلف و ابداع يها وهيآب را به ش ميروزگاران قد

 توانـد  يدارد مـ  نـه يزم نيـ كـه در ا  ييهـا  تيبا ظرف رانيا ميمعتقد: كرد ديتاك روين ريوز يآب و آبفا معاون

  .باشد ديمنطقه مف گريد يها كشور يبرا

آب و  يشـركت مهندسـ   يدر حـوزه آب و آبفـا بـا همكـار     يرتاپاستا يها شركت يكارگاه آموزش راًياخ

مركـز   جـاد يا شـنهاد يآن پ يبرگـزار و طـ   رانيـ در ا CEWAS انيـ بن دانـش  يسـ يفاضالب و موسسـه سوئ 
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از تجـارب و   يمنـد  بهره ،يدر حوزه آب و آبفا با هدف همكار ياستارتاپ يها شركت يا منطقه يهمكار

  .آب و آبفا ارائه شد نهيمنطقه در زم يها كشور يها ينوآور

 گـر يو سـپس د  رانيـ بـا ا  يهمكـار  يرا بـرا  CEWAS انيـ بن موسسـه دانـش   سياسـت كشـور سـوئ    قرار

  .عمل كند نهيزم نيبه عنوان هاب در ا رانيمنطقه فعال كرده تا ا يها كشور
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رخ خبرگزاري ايرنا مـو  - شود يم نيكردستان تام يكشاورز يهزار هكتار اراض 96 يآب برا: روين ريوز
26/09/1398  

  

 يكشـاورز  يهـزار هكتـار از اراضـ    96 ليتبد يبرا ازيآب مورد ن زانيم: گفت روين روزي – رنايا - سنندج

  .شود يم نيموجود در استان تام يمحل منابع سدهااز  ياستان كردستان به آب ميد

و در جمع خبرنگاران  جاريخانه فاضالب در ب هيافتتاح دو پروژه تصف هيشنبه در حاش روز سه انياردكان رضا

خـود در   يها انجام وعده يدر هر هفته در راستا رانيا -ب  -با قطار پوشش الف  رويوزارت ن نكهيا انيبا ب

اسـت تـا    شيپـو  نينهم ا ستگاهيكردستان ا: استان است، افزود كي همانيبرق م آب و يها خصوص طرح

  .ميبرسان يبه بهره بردار يالير ارديليم 730سه هزار و  يگذار هيچهار طرح مهم را با سرما

چهـار هـزار و    نيو همچنـ  اسـوكند يو حسن آبـاد   جاريخانه فاضالب در ب هياز تصف ديبازد: اضافه كرد يو

سـنندج، سـقز،    يروستا در مناطق مختلـف در شـهرها   44به  يدر استان و آبرسان ياريكه آبهكتار شب 300

قـرار   زيـ اسـتان كردسـتان ن   يطرح ها و پروژه هـا  انيخواهد بود تا در جر يبانه، دهگالن و سروآباد فرصت

  .ميريبگ

 ارديليهزار م 11 يگذار هيمختلف آب و برق با سرما يها طرح در بخش 34تعداد : اظهار داشت روين ريوز

  يكـ يزيف شـرفت يدرصـد پ  60از  نيانگيـ استان در دست اقدام است كه در  مجموع و بطـور م  نيدر ا يالير

  .برخوردار هستند

اسـتان مـورد توجـه مسـووالن      يآب سدها به بخش كشاورز صيموضوع تخص نكهيبا اشاره به ا انياردكان

مساله بودند و  نيا ريگيرا به جد پ ريود دو سال اخمسووالن استان حد: شد ادآورياست،  يو استان يكشور

اختصـاص   رويـ استان و وزات ن نيانجام مطالعات و تبادل اطالعات الزم ب يبرا ياديراستا زمان ز نيدر هم

  .افتي
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تـا بـه سـطح     ميو محاسبات را به سرانجام برسان ينيبازب نيا جهينت ميموفق شد رياخ يها در هفته: گفت يو

  .داده شود صيموجود تخص ياز منابع سدها ازياستان، آب مورد ن يكشاورز يضاز ارا يشتريب

همجـوار   يهـا  اسـتان  طيو در نظر گرفتن مجموعه شرا قيبا مطالعات دق رويوزارت ن: كرد ديتاك روين ريوز

 نيـ و ا دهـد  يمـ  شيهزار هكتـار افـزا   96از  شيهزار هكتار به ب 30كردستان را از  يآب يسطح اراض زانيم

كشـاورزان   شـت يعو بهبـود م  تيـ جمع تيـ اسـتان، تثب  يآتـ  يدر تحوالت سال ها يآب، نقطه روشن نيتام

  .است

شـنبه بـه    آب و فاضـالب كشـور صـبح سـه     يشركت مهندس رعامليهمراه با مد روين ريوز رنا،يگزارش ا به

ان كردستان، روزه خود به است كيمرحله از سفر  نيشد و در اول جاريزنجان وارد ب قياز طر ينيصورت زم

 -ب  -الـف   - تـه هـر هف «را در قالب طـرح   اسوكنديو حسن آباد  جاريب يفاضالب شهرها يها خانه هيتصف

  .افتتاح كرد الير ارديليم 300 يگذار هيبا سرما  »رانيا

بخش دوم سامانه انتقال آب سد آزاد به سد قوچم دهگالن  رو،ين ريوز انيروزه اردكان كيسفر  انيجر در

  .رسد يم يبردار به بهره زين ريمس نيا ميد يهكتار از اراض 300آب چهار هزار و  نيو تام

با اصحاب رسانه و حضـور در شـركت آب و    ينشست خبر ،ييروستا ياز پنج مجتمع آبرسان يبردار بهره

 گـر يشركت به مراجعان از د نيخدمات ا يبا مردم و اطالع از چگونگ داريد يسنندج برا يفاضالب شهر

  .در سفر به كردستان است انياردكان يها برنامه
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ـ تحو 1401هـزار مترمكعـب آب تـا     100/ عمان  ياياز انتقال آب در ديجد اتيجزئ ـ  سـاحل  لي  نانينش
  27/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - شود يمكران م

  

مكران به  نانينش مبرم چابهار و ساحل ازيبا توجه به ن: انتقال آب عمان به شرق گفت يـ مجر   ها ن استا گروه

  .شود يمكران م نانينش ساحل ليتحو نيريهزار مترمكعب آب ش 100، 1401تا سال  عيآب در فاز سر

 ارديـ ليم 2.5پـروژه حـدود    يگـذار  هيمبلغ كل سـرما : در چابهار اظهار داشت ميوگو با تسن در گفت ياسد

بـا خـط لولـه     يو خراسـان جنـوب   يو بلوچستان، خراسـان رضـو   ستانياستان س  انتقال آب به سه يبرا وروي

ز ا وامدرصــد  70و  گــذار هيســرما يهــا درصــد آن آورده شـركت  30ســت كــه حــدود  ا يلـومتر يك 1500

  .است  يصندوق توسعه مل

 يـي اجرا مانكـاران يو پ زاتيـ كننـدگان تجه  نيعمدتا سازندگان و تـام  گذار هيسرما يها شركت: افزود يو

سـازمان گسـترش و   (درويـ ميو صنعت سه استان هستند كه در قالب مشـاركت سـازمان ا   يمعدن يها بخش

پـروژه   درهمـراه منطقـه آزاد چابهـار    بـه  )  وابسـته بـه وزارت صـمت    رانيا يمعدن عيمعادن و صنا ينوساز

  .خواهند داشت يمشاركت مال

مبرم چابهار و سـاحل   ازيبا توجه به ن: كرد حيطرح انتقال آب عمان به شرق تصر يشركت مجر رعامليمد

و  عيصـنا  اريـ هـزار مترمكعـب آب در اخت   100، 1401تـا   عيمكران به آب در فاز كوتاه مدت و سر نانينش 

  .شود  يم ليپروژه در سه استان تكم 1404و تا  رديگ يممردم مكران قرار 

رو به اتمام است؛  كيسيتمام شده و مطالعات ب يمطالعات مفهوم: پروژه گفت يبا اشاره به زمان اجرا يو

سه استان ابـالغ شـده كـه     يا آب منطقه يها دولت به شركت يآب از سو صيدر حال حاضر مجوز تخص

دهـه فجـر    او صادر شـود مـا تـ    ليمجوزها هم تكم گريما ابالغ شود و دآب به  يها از شركت يدر صورت

  .ميكن يم ييپروژه را وارد فاز اجرا
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كنتـرل     برنامه/ صحت ندارد  يخزر به فالت مركز يايطرح انتقال آب در: ميدر پاسخ به تسن روين ريوز
  27/09/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -  شد نيتدو  ها البيس

  

بـا حضـور مسـئوالن     94برنامه مـدون از سـال    كي ها البيكنترل س يبرا: گفت روين ريها ـ وز  استان گروه

  .شده است نيلف تدومخت يها بخش

  
  

 يبـرا  يريامسال تـدب  ايدر سنندج، آ ميبا خبرنگار تسن ياختصاص يوگو در گفت روين ريوز انياردكان رضا

اتفاقـات سـال گذشـته تكـرار نشـود،       البيكه در صورت وقوع س د،يا دهيشيدر كشور اند ها البيكنترل س

مختلـف   يهـا  خـش با حضـور مسـئوالن ب   94 برنامه مدون از سال كي ها البيكنترل س يبرا: اظهار داشت

  .شده است نيتدو

ــا ب يو ــب ــيتع نكــهيا اني  يســه كــار مهــم و عمــده در مهندســ  يو ســامانده يبســتر، آزاد ســاز ميحــر ني

اعتبـارات   ميدر جهـت تـرم   ياديز يها به بعد، تالش 95از سال : انجام شود، افزود ديهاست كه با رودخانه

  .ميا داشته زين نهيزم نياعتبار در ا يدرصد 20تا  10؛ گرچه رشد نشد يبخش انجام شد، اما عمل نيا
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طـور   خوشـبختانه سـاالنه بـه   : اشاره كـرد و گفـت   99و  98 يها به رشد اعتبارات مناسب در سال روين ريوز

 سابقه يطور ب به لومتريك 280و  كهزاريلحظه حدود  نيتا ا زيانجام و امسال ن يروب هيال لومتريك 350متوسط 

  .شده است يروب هيال

 نيـي تع رويـ هـا توسـط وزارت ن   رودخانـه  ميبسـتر و حـر   يپهنـا  لومتريهزار ك 3تا  2ساالنه  نكهيبا ذكر ا يو

وجـود   يفصـل  يهـا  رودخانـه  زيـ ن زانيم نيو به هم يرودخانه دائم لومتريهزار ك 75حدود : گفت شود، يم

  .دارد

شـده و   يسـامانده  يدائمـ  يهـا  از رودخانـه  ترلـوم يهـزار ك  55تـاكنون حـدود   : خاطر نشان كرد انياردكان

 زانيـ برنامـه هفـتم، كـل م    تيدر طول برنامه ششم و در نها ميبتوان نده،يبا اعتبارات خوب سال آ ميدواريام

  .شود نييرودخانه تع ميحر

 يخزر به فالت مركز يايانتقال آب در ايآ نكهيبر ا يمبن ميخبرنگار تسن گريدر پاسخ به سؤال د روين ريوز

  .در حد مطالعات است ر،يخ: داد حيصحت دارد، توض
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  28/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - مصرف تيريگمشده مد ،يآب خاكستر

  

در مصـرف آب و در   يدرصـد  40تـا   15 نيبـ  يتواند كاهش يم ياستفاده از آب خاكستر - رنايا - تهران

مهـم، در   نيـ توجـه بـه ا   رسـد  يداشته باشد اما به نظر مـ  يو سطح ينيزم ريكاهش برداشت از منابع ز جهينت

  .گرفته شده است دهيمصرف آب ناد تيريمد يشده برا نيتدو يها برنامه

از  شيبـ  نكهيالب او ج شود يها گفته م از  فاضالب توالت ريبه غ يخانگ يها به همه پساب يخاكستر آب

 تيريبـا مـد   تـوان  يكـه مـ   يشـود، در حـال   يم ليتبد يها به آب خاكستر در خانه يدرصد آب مصرف 80

  .شرب استفاده كرده و مانع هدر رفت آنها شد ريمصارف غ يآب برا نياز ا حيصح

محسـوب شـده و در    نيخشـك در كـره زمـ    مـه يخشك و ن ياز كشورها يكيكه كشورمان  يدرحال نيا

 كـر يبرپ هايخشكسـال  نيـ را تجربه كرده و همچنان شـاهد عـوارض ا   يمداوم يها يخشكسال رياخ يها سال

  .خود است فينح

 زانيـ آن اسـت كـه م   انگريـ ب رانيـ منـابع آب ا  تيريشـركت مـد   يگـزارش منتشـر شـده از سـو     نيتر تازه

 متـر يليم 83.6رقم  به) 99وريتا آخر شهر 98مهرماه (يجار يآذرماه در سال آب 26كشور تا روز  يها بارش

بـه رغـم    يبـارش نسـبت بـه دوره مشـابه پارسـال از رشـد منفـ        زانيـ م نيـ است كـه ا  يدر حال نيو ا دهيرس

  .در كشور است يخوب برخودار شده و نشان دهنده استمرار روند خشكسال يها بارش

ب و آ يشـركت مهندسـ   يساالنه در كشور بـر اسـاس اطالعـات منتشـره از سـو      يها بارش گريطرف د از

 رانيـ درصـد مسـاحت ا   كيـ كه فقط  يا همراه است به گونه يفراوان يمكان يفاضالب كشور، با پراكندگ

درصـد از سـطح كشـور بـارش     28است كـه   يدر حال نيدر سال دارد و ا متريليهزار م كياز  شيب يبارش

  .دارد متريليم 100كمتر از  ساالنه

قاسـم  «شود و به گفتـه   يم ريدرصد آن تبخ 70به  كيمترمكعب بارش ساالنه در كشور نزد ارديليم 400 از
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متـر   ارديـ ليم 130از  شيمخازن آب بـه بـ   يكسر رو،ين ريمعاون امور آب و فاضالب وز »يخامس  زاده يتق

  .است دهيمكعب رس

توسـعه   يو اعتبـار  يمل يها تيآب و محدود ديتول نيسنگ يها نهيآب، هز نيتام يها تيبر محدود عالوه

  .سازد يمواجه م يب را با مشكالت جدمنابع آ شتريب

نگـران   تيبـه كمبـود منـابع آب وضـع     يا توسـعه  يها طرح يتوجه يب زيمصرف و ن  زانيم گريطرف د از

رفـتن بـه سـمت     ريـ اخ يدر روزهـا  رويـ ن ريـ وز »انيرضا اردكان« نهيزم نيرا رقم زده است در هم يكننده ا

 كشور يكنون طيه از اهم واجبات است و شراتوج نيا: كرد و گفت فيتوص يمصرف را ضرور تيريمد

  . داده است شيمصرف را افزا تيبه مد تر يتوجه جد

 كيـ كه از  يا جامعه: در صنعت آب و برق  افزود يدر مراسم افتتاح جشنواره پژوهش و فناور انياردكان 

در جامعـه   نيـ مختلف به خصـوص وقـت برخـوردار باشـد، ا     يها مناسب مصرف در بخش يو الگو وهيش

  .دينخواهد د بيآس يديتهد چيبرابر ه

  .را كسب خواهد كرد يخواهد داشت و توسعه بهتر يمنيجامعه در برابر همه حوادث ا نيا: افزود يو

نباشـد، هرچقـدر هـم در     يمناسب يالگو چيبه ه بنديمصرف پا تيريكه در مد يا جامعه رو،ين ريگفته وز به

  .كامل نخواهد داشت يا خش نخواهد بود و توسعهتوسعه اثرب نيا ابديتوسعه  يعلم و فناور

اسـتفاده از آب   يبـرا  ياقـدام اساسـ   چياسـت كـه هنـوز هـ     يمصرف درحال تيريبه مد ديتوجه و تاك نيا

  .ها صورت نگرفته است در ساختمان يخاكستر

 اعمـال شـده،   هيتصـف  زانيـ بسته بـه نـوع و م   تواند -يم ه،يپس از تصف ياست كه آب خاكستر يدرحال نيا

مـورد اسـتفاده    ،يبهداشـت  سيو سـرو  شـويي -لبـاس  ،ينيرزميو ز يسطح ياريشرب، آب ريمصارف غ يبرا

 نـد شـامل چ  يو اسـتفاده مجـدد از آب خاكسـتر    يبازچرخـان  هـاي  -ستميس يبه طور كل. رديمجدد قرار گ

ه بـ  هـا بـه منظـور انتقـال آب خاكسـتري      -و لولـه  رهايمتشكل از ش يجمع آور ستميس يبخش و واحد اصل
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و  هـا - سـتم يس ،ياز آب خاكسـتر  ياديـ موقـت مقـدار ز   ينگهـدار  يبرا يآور از خانه، مخزن جمع رونيب

 يو  پمـپ بـرا   ييگنـدزدا  لترها،يانوع ف ر،يهمچون آشغالگ هيمختلف تصف يندهايمربوط به فرآ يواحدها

عمـده   نكـه يه ابه مقاصد مورد استفاده است؛ با توج يآور شده از مخزن جمع هيتصف يانتقال آب خاكستر

 سـتم يس كيـ اسـت، اغلـب    ياريـ مقاصـد آب  يشـده بـرا   هيتصـف  يكاربرد و استفاده مجدد از آب خاكستر

  .همراه است يآب خاكستر ستميبا س زين ياريآب

هـا رو بـه    -در سـاختمان  يآب خاكسـتر  يبازچرخـان  هـاي  -سـتم يكشور ژاپن، تعداد موارد استفاده از س در

است و  دهيرس 2010مورد در سال  104به  1969مورد در سال  18عداد از ت نيا كه ياست؛ به طور شافزاي

 3654برابـر   2010 تـا  1969ها از سال  -در ساختمان ياستفاده مجدد از آب خاكستر هاي -تعداد كل پروژه

  .مورد بوده است

در  كـه  نيـ ا انيـ مصرف و كاهش هدررفت شركت آب و فاضالب با ب تيريدفتر مد ركليمد شيپ يچند

منظـور   نيـ ا يبـرا  يشيچند مورد آزما رانيدر ا: افزود رد،يگ يصورت نم يآب خاكستر يبازچرخان رانيا

  .وجود دارد

 تيبـا محـدود   يكه از نظر منابع آبـ  ييدر شهرها ياز آب خاكستر توان يم: ادامه داد »دزادهيس يعل ديس«

  .مواجهند، استفاده كرد
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  30/09/1398رگزاري ايرنا مورخ خب - ديجد يها در سال آب بارش يدرصد 4كاهش 

  

  يتـا انتهـا   98اول مهرمـاه ( يجـار  يروز سال آبـ  نيكشور تا هشتاد و هشتم يها بارش زانيم -رنايا -تهران

بـا مـدت مشـابه پارسـال      سـه يبـارش در مقا  زانيم نيكه ا هديرس متر يليم 87.6به رقم يدرحال) 99 وريشهر

  .چهار درصد كمتر شده است

و نهـم   سـت يدر روز ب يكشور درحال يها بارش زانيم ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد ياساس آمارها بر

د در ثبت شـده بـو   متر يليم 90.9 يبازه زمان نيرقم پارسال در هم نيكه ا ديرس متريليم 87.6آذرماه به رقم 

را ثبـت   يمتـر  يليم 61.3بارشساله كه  51دوره بلند مدت  نيانگيبا م سهيبارش در مقا زانيم نيحال ا نيع

  .برخوردار شد يدرصد43كرده از رشد 

 سـه يثبت شده كه در مقا متر يليم 158.3عمان يايفارس و در جيزخليها در حوضه آبر بارش زانيم نيباالتر

سـاله  51 نيانگيـ حـال نسـبت بـه م    نيبرخوردار شـده و درعـ   ياز رشد منف پارسال يمتريليم 172.1با بارش 

  .است يدرصد67رشد مثبت  يدارا) متريليم 94.6(

كـه در   دهيرسـ  متـر يليم 158.3بـه رقـم    يعمان درحال يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يبارش ها زانيم

و  سـتان يو در اسـتان س  دهيثبـت رسـ   بـه  يبارندگ متريليم 131.3و نهم آذرماه  ستياستان هرمزگان تا روز ب

  .شده است يبارندگ متريليم 50.2بلوچستان هم 

 متـر يليم 21.2كـرده، معـادل    افـت يو نهـم آذرمـاه در   ستياز ب شيرا تا پ يكم يها كه بارش زين زدي استان

 يآن اسـت كـه كـل حوضـه هـا      انگريـ روز ب نيكشور تا ا يروند بارش ها بيترت نيداشته و به ا يبارندگ

  .كنند يرا تجربه م يمتفاوت يبا نسبت ها يبارندگ زيرآب
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  28/09/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - شد رهيكنترل و ذخ تياستان بوشهر با موفق يها البيس

  

 رياخ يسامانه بارش يها البيس: استان بوشهر گفت يا آب منطقه يشركت سهام املرعيمد -رنايا - بوشهر

كنتـرل شـد    يبخوب يياجرا يها دستگاه يو هماهنگ يزداريو آبخ يآب يها استان با استفاده از سازه نيدر ا

  .دش رهيذخ زياز آن ن يقابل توجه زانينداشت بلكه م يو نه تنها مشكل و خسارت

در  البيمترمكعـب سـ   ونيليم 260سامانه حدود  نيا: شنبه در جمع خبرنگاران افزودروز پنج يمحمد يعل

  .كرد رهيمترمكعب آن را ذخ ونيليم 50استان  نيا يزداريو آبخ يآب يها كرد كه سازه جادياستان بوشهر ا

ر اسـت  موجـود در اسـتان بوشـه    يها آب در روان ريتاخ جاديها، ا سازه نيا گريمهم د ريتاث: اضافه كرد يو

  .آن شد يها و كاهش مخاطره البيكه باعث كنترل س

در : بـر مركـز و جنـوب اسـتان بوشـهر اشـاره كـرد و اظهارداشـت         ريـ اخ يبه تمركز سامانه بارشـ  يمحمد

 نيا البيس كياز استان فارس، پ يورود يالبيس انياستان، جر نيها در ا بارش انيرودخانه مند  باوجود پا

  .رساند هيمترمكعب در ثان 500هزارو  2نطره به ق ستگاهيرودخانه را در ا

بـه فرمانـداران    ييهـا  هيـ موضـوع در اطالع  نيـ در اسـتان فـارس، ا   يبا توجه به تداوم بارنـدگ : ادامه داد يو

  .بدون بروز خسارت عبور كرد البيس كيآنها، پ ياعالم شد و با همكار ريو د يدشت يها شهرستان

: استان بوشـهر گفـت   يسدها يرياستان بوشهر در باره حجم آبگ يآب منطقه ا يشركت سهام رعامليمد

از شهرستان دشتستان را به عهده دارد در سـامانه   ييها بخش يآب كشاورز نيكه تام يدلوار يسعليسد رئ

  .كرد رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 35 رياخ يبارش

آن پـر   تيـ درصـد ظرف 100مترمكعـب   ونيـ ليم 4.5 رهيـ اكنون سد تنگ ارم با ذخ هم: اظهارداشت يمحمد

  .سال خواهد بود 2آب منطقه تنگ ارم تا  نياست و قادر به تام

 نيـ است و  ا كرده رهيذخ البيهزار مترمكعب س 200نشدن  ليسد اخند، با وجود تكم نيهمچن: افزود يو
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را  هياز شهرستان عسلو يكه آب شرب مناطق ديكامل خواهد رس يريبه مرحله آبگ يسال جار انيسد تا پا

  .كند يم نيتام

 يبـرا  نـده يبرخوردار است و در سال آ يمطلوب شرفتياز سرعت پ زيسد ارغون دشتستان ن: گفت يمحمد

  .شود يم يريشهر كلمه آبگ نيحل  مشكالت آب شرب ا

بوشهر از شهروندان خواست نسبت به هرگونه تـردد و توقـف در    يآب منطقه ا يشركت سهام رعامليمد

  .كنند يها بجد خوددار و آبراهه ها ليمس ها، و بستر رودخانه ميحر

و  ريـ آبگ يرهايخود در مس يها دام ياز اتراق و چرا البيدر زمان س زين يهم استان ريعشا: شد ادآوري يو

  .شود يريكنند تا از بروز خطر و حادثه جلوگ زيپره زيخ ليس
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ـ  ريذخا؛ شدند يها معرف استان نيتر بارش و كم نيتر ربارشپ روزنامـه دنيـاي   =  ه زمسـتان در آسـتان  يآب
  30/09/1398اقتصاد مورخ 

  

هـا   بـارش  يدرصـد  3 در آسـتانه زمسـتان، از افـت    يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم يبررس: اقتصاد  يايدن

روز نخسـت سـال    88بـارش در   متر يليم 87/ 5البته با وجود ثبت . دارد تيگذشته حكا ينسبت به سال آب

و نسـبت بـه    يصـد در 33سـاله، رشـد    11 نيانگيـ ها نسـبت بـه م   بارش زانيم ها، يو افت بارندگ يجار يآب

استان  31ها در  آمار متوسط بارش يسبرر نيهمچن. است  را تجربه كرده يدرصد 45ساله رشد  51 نيانگيم

نسبت به مـدت   يزمان مورد بررس در مدت يجو يها زشيرشد ر نيشتريركورددار ب دهد، يكشور نشان م

  .اند بوده» فارس«و » هرمزگان«، »و بلوچستان ستانيس«گذشته، سه استان  يمشابه سال آب

  

  در آستانه زمستان يآب ريذخا

خراسـان  « ،»الميـ ا«مربـوط بـه سـه اسـتان      زيـ گذشـته ن  يمدت مشابه سال آب ها نسبت به افت بارش نيشتريب

منـابع   تيريمنابع آب شـركت مـد   هيدفتر مطالعات پا« يرسم يآمارها. است »يغرب جانيآذربا«و  »يشمال

تــا ) 98اول مهــر ( يجــار ياز آغــاز ســال آبــ يجــو يهــا زشيــارتفــاع كــل ر دهــد، ينشــان مــ »رانيــآب ا

 يبارندگ زانيم نيا. بوده است متر يليم 87/ 5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 88(آذرماه  وهشتم ستيب

سـاله   11 نيانگيـ درصد افت، نسـبت بـه م   3) متر يليم90/ 1(گذشته  يدوره مشابه سال آب نيانگينسبت به م

را نشـان   درصـد رشـد   45) متـر  يلـ يم 60/ 2(سـاله   51 نيانگيدرصد رشد و نسبت به م 33) متر يليم 65/ 6(

زمان مشابه سال قبل ثبت شـده كـه بـا شـروع      نسبت به مدت يدر حال ها يبارندگ يدرصد 3افت . دهد يم

 نيانگيـ امسـال از لحـاظ م   زيياز آن دارد كـه پـا   تيآمار حكا ني، ا)يد كمي كشنبهي(فصل زمستان از فردا 

 ياصـل  زيآبر يها حوضه انيم نير اد. گذشته بوده است يز سال آبييتر از پا جان تر و كم فروغ كم ها زشير
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منتشر شـده، از   يمطابق با آمارها. برند يبه سر نم ها يبارندگ زانيبه لحاظ م يمساعد طيكشور هم در شرا

و  فـارس  جيخلـ «و » خـزر  يايدر«، »قوم قره« ،»هياروم اچهيدر«چهار حوضه  ك،يدرجه  زيحوضه آبر 6 انيم

بـا  » شـرق  يمرز«اند و حوضه  گذشته تجربه كرده يروز سال آب 88ها را نسبت به   افت بارش »عمان يايدر

درصد رشـد را در   204) متر يليم 9/ 4(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب يبارندگ متر يليم 28/ 6ثبت 

ثبـت   متـر  يلـ يم52/ 8 يجـو  يهـا  زشيارتفاع ر زين يدر حوضه فالت مركز. كارنامه خود ثبت كرده است

. درصـد رشـد داشـته اسـت    25معـادل  ) متـر  يلـ يم42/ 4(گذشته  يمشابه در سال آب شده كه نسبت به مدت

دارد؛  تيـ از نقـاط كشـور حكا   ياريهـا در بسـ   هـا هـم از افـت بـارش     در اسـتان  هـا  يبارندگ يآمار ريتصو

بـا   ديـ د ديحال با. اند هرا به ثبت رساند يجو يها زشياستان افت ر 20استان كشور  31 نيكه از ب يطور به

را خواهـد زد   ها يفصل سرد در رقابت با زمستان سال گذشته ركورد بارندگ نيا ايبه فصل زمستان آ ورود

  ر؟يخ اي

  

  چه خبر؟ زيآبر يها حوضه از

كشـور رشـد    ياصـل  زيـ مـاه امسـال، تنهـا دو حوضـه آبر     آذر 28مهر تا  اعالم شده، از اول يبا آمارها مطابق

از آن  تيـ حكا يتجمعـ  يهـا  بارش. اند تجربه كرده 97-98 يبها را نسبت به مدت زمان مشابه سال آ بارش

را در  هـا  يبارنـدگ  زانيم نيشتريب بيترت به »يفالت مركز«و » شرق يمرز« كيدرجه  يها دارد كه حوضه

/ 6بـا ثبـت   » شرق يمرز« زيحوضه آبر. اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده يجار يسال آب

. را ثبت كـرده اسـت   يدرصد 204گذشته، رشد  يسبت به مدت زمان مشابه سال آبن يبارندگ متر يليم 28

سـاله رشـد    51 نيانگيو نسبت به م يصددر 113ساله رشد  11 نيانگينسبت به م نيهمچن زيحوضه آبر نيا

 52/ 8 يبارندگ زانيبا م »يفالت مركز«مطابق با آمارها حوضه  نيهمچن. را تجربه كرده است يدرصد 98

) متـر  يلـ يم 42/ 4(گذشته  ينسبت به مدت زمان مشابه سال آب ،يجار يروز نخست سال آب 88در  ترم يليم
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ساله رشـد   51 نيانگيو نسبت به م يدرصد 49ساله، رشد  11 نيانگيرا ثبت و نسبت به م يدرصد 25رشد 

 هـا  يدگبارنـ  تيكشـور، وضـع   گريد ياصل زياما در چهار حوضه آبر. را از سر گذرانده است يدرصد 61

، »قـوم  قـره « ،»هيـ اروم اچـه يدر« زيـ آبر يهـا  حوضـه  هـا،  يابيـ براساس ارز. رقم خورده است گريد يا گونه به

روز نخسـت سـال    88را در  هـا  زشيـ افـت ر  نيشتريب بيترت به» عمان يايو در فارس جيخل«و » خزر يايدر«

در مـدت زمـان مـورد     »هيـ ومار اچـه يدر«حوضـه  . اند نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده يجار يآب

 57، افـت  )متر يليم 135/ 6(گذشته  يرا به ثبت رسانده و نسبت به سال آب يبارندگ متر يليم 58/ 9 يبررس

سـاله   51سـاله و  11 نيانگيـ نسـبت بـه م   نيهمچنـ  ياصـل  زيـ حوضـه آبر  نيا. را تجربه كرده است يدرصد

شـامل   ياصـل  زيـ آبر يهـا  حوضـه  ريدر سـا  يبارنـدگ  زانيـ م. داشـته اسـت   يدرصد 36و  45افت  بيترت به

 28هم نسبت به مدت زمـان مشـابه سـال قبـل افـت      » عمان يايو در فارس جيخل«و » خزر يايدر«، »قوم قره«

  .اند را تجربه كرده يدرصد 8و  يدرصد 16 ،يدرصد

 ييها درجه دوم هم، نام حوضه زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيجداول وضع انيدر م گر،يد يسو از

درجه  زيحوضه آبر 30در  ها يبارندگ زانيم شود؛ يم دهياند د را به ثبت رسانده ها يرشد بارندگ ايكه افت 

تعـادل در   نيـ امـا ا . دارد تياساله حك 51ساله و  11 نيانگيها نسبت به م نسبتا متعادل حوضه تيدو از وضع

براسـاس  . شـود  ينم دهيگذشته د ينسبت به سال آب 98-99 يروز نخست سال آب 88 يها يبارندگ نيانگيم

 16نسبت به مـدت زمـان مشـابه سـال گذشـته در       يجار يروز نخست سال آب 88 يها يبارندگ ها، يابيارز

سـو و   قـره «، »و هراز دروديسف نيب يها دخانهرو«، »بزرگ دروديسف« ،»يتالش، مرداب انزل«، »ارس«حوضه 

 اچـه يدر« ،»هياروم اچهيدر«، »و زهره يجراح«، »گبزر كارون«، »كرخه«، »غرب يمرز«، »اترك«، »گرگان

افت را تجربـه كـرده اسـت و    » قوم قره«و  »يمركز ريكو«، »طشك، بختگان و مهارلو« ،»يگاوخون«، »نمك

كـل،  «، »و خـنج  انيـ منـد، كار «، »كوچـك  يهـا  و رودخانه رود حله«، »سو هراز و قره« زيحوضه آبر 14در 

 ،»رجانيابرقـو، سـ   ريكـو «، »بلوچسـتان  يهـا  رودخانـه « ،»جيباس، سـد بنـدرع « ،»يجنـوب  يها ليمهران و مس
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، »پترگـان، خـواف  « ،»ريـ درانج ريكـو « ،»نيـ زر گيـ ر اهكوه،يسـ  ريكو«، »لوت ريكو« ،»انيهامون، جاموز«

  .ثبت شده است ها يرشد بارندگ »ليمشك ون،هام«و  »رمنديهامون، ه«

نسـبت بـه    يجار يجه دوم، در سه ماه نخست سال آبدر يها در حوضه ها يبارندگ دهد يآمارها نشان م اما

 21 يدر مـدت زمـان مـورد بررسـ     ها يابيمطابق با ارز. تر بوده است متعادل يساله كم51ساله و 11 نيانگيم

حوضـه   8 انيـ م نيـ انـد و در ا  ها را تجربه كـرده  ساله رشد بارش11 نيانگينسبت به م 2درجه  زيحوضه آبر

سـو و   قـره «، »و هـراز  دروديسـف  نيب يها رودخانه«، »بزرگ دروديسف« ،»يانزلتالش، مرداب «، »ارس« زيآبر

 »يگاو خـون «در حوضه . اند ها را ثبت كرده افت بارش »هياروم اچهيدر«و » اترك«، »غرب يمرز«، »گرگان

 88در  زيـ چهـار حوضـه آبر   زيساله ن51 نيانگيدر م. حاصل نشده است يرييساله تغ11 نيانگينسبت به م زين

رشـد   گـر يد زيـ حوضـه آبر  26هـا و   سـاله افـت بـارش   51 نيانگيـ نسـبت بـه م   يجـار  يز نخست سال آبرو

و » اتـرك «، »بـزرگ  دروديسـف «، »ارس« زيـ آبر يهـا  حوضـه  انيـ م نيدر ا. اند را از سر گذرانده ها يبارندگ

 نيانگيـ مقبـل،   يسـال آبـ   نيانگيـ اند كه هـم نسـبت بـه م    گرفته ارقر ييها حوضه ستيدر ل »هياروم اچهيدر«

  .اند ها را به ثبت رسانده ساله افت بارش51 نيانگيساله و م11

كـه اسـتان    دهـد  ينشـان مـ   يجـار  يسـال آبـ   ييروز ابتـدا  88استان كشـور در   31ها در  آمار بارش يبررس

ها  بارش يدرصد 1221/ 1نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد  متر يليم 50/ 2با ثبت » و بلوچستان ستانيس«

هـا   رشد بـارش  نيشتريب» فارس«و استان » هرمزگان«و بلوچستان، استان  ستانيپس از س. كرده استرا ثبت 

هـا   افـت بـارش   نيشتريب »يغرب جانيآذربا«و  »يخراسان شمال« ،»الميا«استان  ان،يم نيدر ا. اند را ثبت كرده

ان مشابه سـال گذشـته افـت    استان نسبت به مدت زم 20 دهد، ينشان م ها يابيارز نيهمچن. اند را ثبت كرده

البتـه بـه لحـاظ    .  انـد  را به ثبت رسـانده  يجو يها زشير رشداستان هم  11اند و  را تجربه كرده ها يبارندگ

، مازنــدران )متــر يلــيم409( النيگــ يهــا اســتان ياز مــدت زمــان مــورد بررســ يجــو يهــا زشيــر زانيــم

قـرار   سـت يدر سرل) متـر  يلـ يم223/ 8( راحمـد يو بو هيـ لويو كهك) متـر  يلـ يم223/ 9(، بوشهر )متر يليم296(
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 40بـا   زين يرضو و خراسان متر يليم 27/ 9با  يجنوب خراسان متر، يليم 17/ 4با  زدياستان  انيم نيدر ا. دارند

  .اند بارش كشور بوده سه استان كم بيبه ترت يبارندگ متر يليم

در اسـتان مازنـدران و   » ر ـــ صـفارود  رامسـ « يسـنج  بـاران  سـتگاه ينقطه كشـور ا  نيتر مدت پربارش نيا در

  .و بلوچستان است ستانيدر استان س» سراوان -هوشك« ستگاهينقطه كشور ا نيتر بارش كم
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  :يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

  شود يرها م هياروم اچهيمترمكعب آب به سمت در ونيليم 45

مترمكعـب آب سـدها بـه سـمت      ونيليم 45 يازاز رهاس يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

  .ماه امسال خبر داد ياز اول د هياروم اچهيدر

 اچـه يآب سـدها بـه سـمت در    يدانشجو درباره روند رهاسـاز  ومرثيبه نقل از مهر، ك »نهيسبز«گزارش  به

 ازيــاز ن يبخشــ نيبــا هــدف تــأم هيــاروم اچــهيدر يايــبــر اســاس مصــوبات ســتاد اح: اظهــار داشــت هيــاروم

بوكـان و سـد    يكـاظم  ديشـه  يمترمكعـب آب سـدها   ونيـ ليم 45از امـروز   هيـ اروم اچهيدر يطيمح ستيز

  .شود يم يرهاساز اچهيدر نيبه سمت ا هياروم يشهرچا يمخزن

 يرهاسـاز  هيـ مترمكعـب بـر ثان   16روزانـه   يمترمكعب آب با دبـ  ونيليم 45اقدام  نيدر ا كه نيا انيبا ب يو

 هياروم اچهيدر يايآب سدها بر اساس مصوبات ستاد اح يطرح رهاساز ياجرااز زمان : ادامه داد شود، يم

شـده   ريسـراز  هيـ اچـه اروم يدر ياستان به سو يمترمكعب آب از سدها ونيليم 940و  ارديليتاكنون چهار م

  .است

سـه   اچـه يدر نيـ انجـام شـده ا   يهـا  شيبر اسـاس پـا  : گفت هياروم اچهيدر طيبا اشاره به بهبود شرا دانشجو

از زمان مشـابه قبـل    تر شيمترمكعب ب ونيليم 80و  ارديليمترمكعب آب دارد كه دو م ونيليم 240و  ارديليم

  .است هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك

 هيـ اروم اچـه يدر يايـ مصوبات ستاد اح يدر راستا: گفت يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

اسـتان از محـل اعتبـارات سـتاد      يهـا  به رودخانـه  ياز انهار منته مترلويك 544ها و  از رودخانه لومتريك 242

  .شده است يروبيپنج سال گذشته ال يشركت ط نيو ا اءياح

 379و  هيـ اروم اچـه يدر يايـ با استفاده از اعتبارات سـتاد اح  لومتريك 407 زانيم نياز ا كه نيا انيبا ب دانشجو

از  لـومتر يك 116امسـال در  : بوده است، گفـت  يا آب منطقه شركت يبا استفاده از اعتبار داخل زين لومتريك
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مهابـاد، سـلماس و    ،يخـو  ه،يـ اروم ياهـ  امـر در شهرسـتان   نيـ انجام گرفته و ا يروبيال اتيها عمل رودخانه

  .چالدران همچنان ادامه دارد

 هيـ روما اچهيآب به سمت در ياستان در زمان رهاساز يسدها هيبه كشاورزان و ساكنان حاش هيبا توص يو

از ورود خسـارات   يريشـگ يپ ياقـدامات الزم را بـرا   ر،يمسـ  هيالزم است كشاورزان و ساكنان حاشـ : گفت

  .انجام دهند... ها و كانال ه،يابن سات،يتأس ،يو اماكن مسكون ياراض يگرفتگ از آب يناش ياحتمال
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