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  01/10/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - افزوده شد؟ هياروم اچهيچقدر بر وسعت در

  

به  هياروم اچهيوسعت در نكهيبا اشاره به ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير

 747نسبت به سال گذشته  اچهيدر نيوسعت ا: گفت است، دهيمربع رس لومتريك 794هزار و  2از  شيب

  .دارد شيمربع افزا لومتريك

اكنون در  هم زين اچهيتراز در: كرد انيب رنايدر گفتگو با ا كشنبهيگزارش تابناك، فرهاد سرخوش روز  به

  .دارد شيافزا متر يسانت 71شده و نسبت به سال گذشته  تيتثب يمتر يسانت 25متر و  271و  هزار كيارتفاع 

قبل از : مترمكعب آب دارد، افزود ونيليم 290و  ارديلياز سه م شياكنون ب هم اچهيدر نيا نكهيا انيبا ب يو

 ،يزير برنامه هياما در سا افت،ي يكاهش م متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيستاد تراز در نيا ليتشك

روند خشك شدن آن متوقف شد و  اچه،يدر نيا ياياح يبرا ديو ام رياعتبار و تالش دولت تدب صيتخص

  .آمد اچهيهم به كمك در ها يبارندگ

به  جيو به تدر ندهيآ يها سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا يو

به  كيها ساالنه نزد طرح نياز ا يبردار در صورت بهره هياروم اچهيتراز در: افزود رسد، يم يبردار بهره

  .ابدي يم شيافزا متر كي

: حفر شده، گفت اچهيبه در يغرب جانياز تونل انتقال آب از جنوب آذربا لومتريك 30.5 نكهيا انيبا ب يو

  .برسد يبردار به بهرهطرح  نياست تا ا يتونل باق نياتمام ا يبرا لومتريحدود پنج ك

 اچهيبه در يغرب جانيطرح انتقال آب از جنوب آذربا يبرا تيصورت وضع نيطبق آخر نكهيبا اعالم ا يو

اعتبار  الير ارديليهزار م 6طرح  نياتمام ا يبرا: كرد انيشده، ب نهيهز الير ارديليهزار م 12از  شيب هياروم

  .طرح وجود ندارد نياعتبار ا نيدر تام زين يمشكل چياست و ه ازين

طرح،  نيروباز ا يدر خصوص خط انتقال كانال بتن نيهمچن هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير
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دارد و  يكيزيف شرفتيدرصد پ 60اكنون  است كه هم لومتريك 11 زيخط انتقال ن نيطول ا: كرد انيب

  .ديخواهد رس يبردار همزمان با تونل خط انتقال به بهره

اعالم شده،  هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيهرچند تراز  رنايزارش اگ به

درصد  95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيدر تراز  اچهيدر نيا يول

  .آن رفع خواهد شد زگردير يها كانون

با وجود  زيشد؛ امسال ن نهيهز اچهيدر ياياح يابر الير ارديليهزار م 35از  شيب 1397سال  انيپا تا

 جانيآذربا يآب نينگ ياياح يبرا الير ارديليم 240از هفت هزار و  شيدولت، ب يمشكالت اقتصاد

  .است افتهياختصاص 

 كيبه تراز 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 كنار اجرا يهستند كه مشاركت جوامع محل دهيعق نيبر ا يو خارج يكارشناسان داخل همه

  .خواهد داشت جانيآذربا يآب نينگ يايدر اح يش مهممختلف، نق يها طرح
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به  هياروم اچهيدر/ تاالب مشخص شد 38آبه  حق: ميوگو با تسن در گفت ستيز طيمح سازمان  سيرئ
  01/10/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - است دهينرمال نرس طيشرا

  

 ياياح يبرا يتومان ارديليهزار م10 نهيبا اشاره به هز  ستيز طيسازمان حفاظت مح سيها ــ رئ استان گروه

  .ميموع عقب هستسال در مج 1.5 هياروم اچهيدر ياياز برنامه اح: گفت هياروم اچهيدر

 رانيمد فيوظا نيتر از مهم يكي نكهيا انيدر اهواز با ب ميوگو با خبرنگار تسن در گفت يكالنتر يسيع

 ستيز طيمح يعيحق طب نيا: است، اظهار داشت ستيز طيها و مح آبه تاالب گرفتن حق ستيز طيمح

  .شود نيفقط تأم يو بارندگ ليدر زمان س دينبا بوده و 

شود و در زمان  تيرعا يو آب شهر يآب كشاورز هيهمچون سهم ديها با حقابه تاالب" نكهيا انيبا ب يو

 رويوزارت ن يبا همكار  :، افزود"ميبده يها را به كشاورز سهم تاالب ميكاهش آب سدها حق ندار

  .تاالب مشخص شده است 38آبه  تاكنون حق

كشور  ريدپذيآب تجد يمترمكعب داريليم 46با اشاره به كاهش  ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

داده نخواهد  ستيز طيبه مح يا آبه طور قطع حق دست بگذارند به يدست رو رانياگر مد: كرد حيتصر

  .تهاس آبه حق و مازندران، تالش بر گرفتن  النيگ يها در استان يكشور حت يدر همه جا رايشد، ز

 اچهيتومان در در ارديليهزار م 10به  كيل نزدپارسا: كرد حيتصر هياروم اچهيدر تيدرباره وضع يكالنتر

 ارديليم 20 يعاد طيخود كه در شرا يبه شكل واقع گاه چيه اچهيدر نيحال ا نيشد با ا نهيهز هياروم

  .است دهيمترمكعب آب داشته باشد، نرس

 ميو ن كي ه،ياروم اچهيدر ياياز برنامه اح: اظهار داشت هياروم اچهيدر يايدرباره برنامه سازمان در اح يو

  .ميسال در مجموع عقب هست
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خبرگزاري  - شدن هشدارها شد دهيباعث شن ها البيس/ 98در سال   رودخانه لومتريك 1400 يروبيال
  01/10/1398تسنيم مورخ 

  

 98ها در سال  و بستر رودخانه ميحر نييتع يدو برابر شيبه افزا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

كشور  يها از رودخانه لومتريك 400هزار و  كياز  شيامسال تاكنون ب ياز ابتدا: اشاره كرد و گفت

  .شده است يروبيال

منابع  تيريشركت مد رعامليمد ها،يرسول محمد حاج م،ينتس يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 43نسبت به درازمدت  يمتوسط بارندگ نكهيدر كشور با وجود ا: اظهار داشت يخبر يدر نشست رانيآب ا

  .ميها هست بارش زانيداشته، اما در هفت استان شاهد كاهش م شيدرصد افزا

 26 يشمال درصد، خراسان 42 يشرق جانيستان آذربادرصد، ا 51 لياردب  اساس در استان نيبر ا: افزود يو

 9 ياريدرصد، چهارمحال و بخت 18درصد، گلستان  19درصد، كردستان  23 يغرب جانيدرصد، آذربا

  .ميدرصد كاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت مواجه هست 3درصد و در استان اصفهان با 

درصد،  366هرمزگان با  يها مربوط به استان يندگبار  شيافزا نيشتريب نيهمچن: كرد حيتصر هايرسول حاج

 85درصد، سمنان  105درصد، فارس  136درصد، بوشهر  137درصد، كرمان  239و بلوچستان  ستانيس

 17از  زيها ن استان يدرصد است و در مابق 47 يدرصد و خراسان جنوب 63درصد، قم  69درصد، تهران 

  .است دهيبارش به ثبت رس شيدرصد افزا 42درصد تا 

ها  برخوردار بوده، اما پراكنش بارش شيدر سطح كشور از افزا ها يبارندگ نكهيبا وجود ا: ادامه داد يو

  .ميهست نيانگيها باالتر از م استان يو در برخ نيانگيم ريها شاهد بارش ز استان ينبوده و در برخ كساني

بر اساس  يجار يدر سه ماهه اول سال آب يبه طور كل" نكهيا انيمنابع آب با ب تيريشركت مد رعامليمد

 63عدد در حال حدود  نيكه ا ميكن افتيرا در يسال آب كيدرصد نزوالت  25 يستيآمار نرمال با
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 زانيم نيا: ، گفت"ميدر سطح كشور هست متر يليم 88 ياست و خوشبختانه اكنون شاهد بارندگ متر يليم

گذشته كه در  يداشته و نسبت به سال آب شيرصد افزاد 43نسبت به دوره مشابه بلندمدت حدود  يبارندگ

  .ميها استثنا بود، تنها حدود پنج درصد كاهش را شاهد هست بارش زانيم نهيزم

ها شد و آمار  بارش زانيم يدرصد 30 شيهفته گذشته در سطح كشور باعث افزا يبارندگ: افزود يو

  .رساند يفعل متر يليم 88به  متر يليم 63را از  يبارندگ

ماه  و بهمن ينرمال د ريز يها يبارندگ يبرا يسازمان هواشناس يها ينيب شيبا اشاره به پ ها يرسول حاج

  .رو در سطح كشور مطلوب و باالتر از نرمال باشد شيپ يها در ماه طيشرا نيا ميدواريام: گفت يجار

 ليتعد بيكاهش ضراز اتمام مطالعات دو ساله و ابالغ  ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

كه  يآب زانيم ،يزير بر اساس آب قابل برنامه: كشور خبر داد و گفت يها دشت يتمام يها برا پروانه

  .ها ابالع شده است محاسبه و به استان ابد،يها كاهش  از پروانه يستيبا

ها  اناست يآب با كم يحفاظت منابع آب در قالب جلسات سازگار يشورا نكهيا انيبا ب هايرسول حاج

 ها ليتعد بيدر صورت اعمال ضر: ها اعمال كنند، افزود پروانه يرا رو ها ليتعد بيبتوانند ضر ستيبا يم

  .به دنبال خواهد داشت يمثمرثمر جيها قطعا نتا پروانه يرو

قانون برنامه ششم توسعه، مكلف است  35دولت بر اساس ماده : گفت يبخش در خصوص طرح تعادل يو

 ديتول شيافزا ن،يسرزم يداريپا يبرا يطيمح ستيز يها حقابه يرهاساز ،يآب كم  با بحران منظور مقابله به

 يها آب ترازو جبران  يور بهره يو ارتقا ينيرزميآب ز يها سفره يبخش تعادل ،يدر بخش كشاورز

  .و اقدام كند يزير برنامه ينيرزميز

 شيدر خصوص افزا فيتكال نياس ادر ر نكهيا انيبا ب رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 يها، طراح توسعه گلخانه ،ياريآب نينو يها توسعه روش: عملكرد در واحد سطح اشاره شده است، افزود

 يردارب بهره تيريمد يهوشمند از محورها يها و نصب كنتورها كردن چاه يكشت، برق يالگو يو اجرا



    

  
  

8 

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

  .ديآ يشمار م به ينيرزميز يها از آب

 يبا استفاده از محل فصل منابع اعتبار ريچند سال اخ يط رويوزارت ن نكهيا اشاره به اب هايرسول حاج

مجموع اعتبار طرح : كرد، افزود فيها تعر استان  تك تك يرا برا يبخش تعادل يديكل  خودش، پروژه

 نيا 1398تا  1394 لاز سا رويتومان بوده كه وزارت ن ارديليم 275طرح  نيسال آغاز 10در  يبخش تعادل

پنج سال در قالب فصل منابع آب با كمك سازمان برنامه و بودجه با حدود پنج برابر  ياعتبارات را ط

  .داده است شيتومان افزا ارديليم 679به  شيافزا

در برنامه ششم : دانست و افزود نهيزم نيموجود در ا يها از چالش يكياعتبارات را  صيموضوع تخص يو

استفاده از اسناد خزانه، اوراق مشاركت و تهاترها  قياز طر ص،يتخص نيتام و ها يافتيتوسعه عمده در

از  توان ينم يتياكمح تيداشتن ماه ليبه دل يبخش تعادل يها طرح يدرنظر گرفته شده كه متاسفانه برا

  .ميبا مشكل مواجه هست نهيزم نيدر ا صيبه لحاظ تخص نياوراق مشاركت استفاده كرد بنابرا

طرح عنوان  نيا يها از برنامه يكيرا  رمجازيغ يها انسداد چاه ران،يمنابع آب ا تيريمد شركت رعامليمد

هزار حلقه  18حدود  رمجازيمسدودشده غ  يها تعداد چاه يبخش تا قبل از آغاز طرح تعادل: كرد و افزود

  .هزار حلقه چاه مسدود شده است 63تاكنون  ازدهميدولت  يبود كه از ابتدا

هزار  55و دوازدهم تعداد  ازدهميدر دولت : هوشمند گفت ير رابطه با نصب كنتورهاد هايرسول حاج

در كشور حدود  1394است كه تا قبل از سال  يدرحال نيحلقه چاه مجهز به نصب كنتور شده است و ا

  .شده بود زيهزار حلقه چاه به كنتور هوشمند تجه 16

منظور  به يا گلخانه يها توسعه كشت باز و يفضا ركشتيكشت، كاهش سطح ز يالگو تيرعا يو

كشاورزان  ژهيو و به يوزارت جهاد كشاورز شياز پ شيب يدر مصرف آب را مستلزم همكار ييجو صرفه

  .عنوان كرد

كاهش  ليتعد بياز اتمام مطالعات دو ساله و ابالغ ضر ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد
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كه  يآب زانيم ،يزير بر اساس آب قابل برنامه: داد و گفتكشور خبر  يها دشت يتمام يها برا پروانه

  .ها ابالع شده است محاسبه و به استان ابد،يها كاهش  از پروانه يستيبا

ها  استان يآب با كم يحفاظت منابع آب در قالب جلسات سازگار يشورا نكهيا انيبا ب هايرسول حاج

 ها ليتعد بيدر صورت اعمال ضر: اعمال كنند، افزودها  پروانه يرا رو ها ليتعد بيبتوانند ضر ستيبا يم

  .به دنبال خواهد داشت يمثمرثمر جيها قطعا نتا پروانه يرو

و  ها تيمسئوالن به حساس تر يسال گذشته را در توجه جد يها البياز محاسن س يكيدر ادامه،  يو

 جاديها با هدف ا ودخانهقانون حفاظت از ر حهيال ميتنظ: دانست و اظهار كرد رويوزارت ن يهشدارها

 يها ونيسيدر كم يصورت گرفته و خوشبختانه اكنون در حال بررس يباالدست نيدر قوان يكپارچگي

قانون به نحو  نياست و همه درصدد هستند ا ياسالم يمجلس شورا يها و مركز پژوهش يتخصص

  .شود نيتدو يمناسب

 يها از رودخانه لومتريك 400تا  350توسط حدود هر ساله به طور م نياز ا شيپ: كرد حيتصر هايرسول حاج

 400هزار  كيبه  يحدود چهار برابر شيتاكنون با افزا 98 يرقم از ابتدا نيشده كه ا يروبيكشور ال

  .است دهيرس لومتريك

ساالنه دو هزار : ، ادامه داد98ها در سال  و بستر رودخانه ميحر نييتع يدو برابر شيبا اشاره به افزا يو

رقم به دو هزار و  نيسال تاكنون ا يو بستر شده كه از ابتدا ميحر نييكشور تع يها از رودخانه ترلوميك

  .برسد لومتريعدد به حدود چهار هزار ك نيامسال ا انيتا پا ميو درصدد دهيرس لومتريك 500

 ياعتبارات بخش مهندس زين 99بودجه  حهيدر ال: افزود رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

امر منجر به  نيكرده است كه ا دايپ شيتومان افزا ارديليم 260تومان به حدود  ارديليم 80ها از  رودخانه

  .خواهد شد نهيزم نياقدامات مرتبط با ا شيافزا

شده است،  نيتام يآب ازين يمناطق دارا يتمام يبرا زهييامسال آب كشت پا نكهيبر ا ديبا تاك هايرسول حاج
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 450و  ارديليم 9از سدها  يخروج زانيم) مهر، آبان و آذر( يجار يسال آب ييابتدادر سه ماهه : گفت

مترمكعب  ونيليم 160و  ارديليپنج م يبازه زمان نيرقم سال گذشته در هم نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم

  .بوده است

كشور  يهااز سد يآب خروج يدرصد 83 شيبا اشاره به افزا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 يبرا يمناسب اريبس طيصورت گرفته شاهد شرا ريامسال با تداب: نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود

  .ميا كشاورزان بوده زهييكشت پا

: هستند، گفت يبحران تيوضع يدشت دارا 389دشت كشور هم اكنون  609 انياز م نكهيبر ا ديبا تاك يو

  .است دهيمترمكعب رس ارديليم 130از  شيبه ب ينيرزميز  مخازن آب يكسر زانيدر حال حاضر م

 تيگذشته بر بهبود وضع يمناسب سال آب يها يبارندگ ريبر تاث يمبن يدر پاسخ به سوال هايرسول حاج

صورت گرفته مشخص شد كه  يها يبر اساس بررس: در كشور، گفت ينيرزميز يها ها و سفره دشت

دشت كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  90حدود سال گذشته موجب شده  سابقه يب يها بارش

 تيخارج شوند، اما موضوع خارج شدن دشت از وضع ينيرزميتراز آب ز انهيو افت سال يمنف طيشرا

  .شود يجبران نم يسال بارندگ كيبر بوده و با  زمان نديفرآ كي ،يبحران

 يها تيطرح توسعه فعال تيوضع نيبا اشاره به آخر رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

موجود خود را در  يها تيها قابل از استان ياريبس: كشور، گفت يسدها و منابع آب هيدر حاش يگردشگر

 نيا هيمطالعات پا ليامسال با تكم ميدواريمربوطه انجام شده است كه ام يها دهيمشخص و مزا نهيزم نيا

  .ميباش ندهير سال آبرنامه و ثمرات فراوان آن د نيطرح شاهد اوج كار ا

استان از  يآب به سدها يورود: اشاره كرد و افزود يجار يخوزستان در سال آب يسدها تيبه وضع يو

 شيب يبازه زمان نيرقم سال گذشته در هم نيمترمكعب بوده است كه ا ارديليم 3.5مهرماه تاكنون  يابتدا

مترمكعب  ارديليسبت به سال قبل دو من زياز سدها ن يآب خروج. مترمكعب بوده است ارديليم 5.3از 
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  .كشاورزان منطقه بوده است زهييكامل آب كشت پا نيتام يكه عمده آن برا افتهي شيافزا

 عيو بلوچستان موجب توز ستانيدر س يجار يمناسب سال آب يها يبارندگ نكهيبا اشاره به ا هايرسول حاج

 نيمهرماه تاكنون در ا يمناسب ابتدا يها شبار: آذرماه شده است، گفت ليمنطقه از اوا يآب كشاورز

 زيآن ن يكنند و در پ بهرا تجر يتر مطلوب يورود طيشرا 4، و 3، 2، 1 يها مهين  استان موجب شده تا چاه

  .رديكشاورزان منطقه قرار بگ اريمترمكعب آب در اخت ونيليم 120حدود 

مترمكعب آب از چاه  ونيليم 400ود ساالنه حد: كرد ديتاك رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 ونيليم 150تا  100 ريبخش ساالنه مانع تبخ نيدر ا ييها برنامه يبا اجرا ميكه درصدد شود يم ريتبخ ها مهين

   .ميشو ها مهين  چاه يمترمكعب از منابع آب
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گزاري خبر - ديكن جاديا ميباغ د بدار،يسطوح ش يرو: به كشاورزان هيتوص كي| »يزداريمعجزه آبخ«
  01/10/1398تسنيم مورخ 

  
 اريبس يسود اقتصاد نكهيعالوه بر ا يزداريآبخ يها كيبا استفاده از تكن بداريش ياراض يباغها رو توسعه
  .خاك خواهد شد ديشد شياز فرسا يريكشاورزان دارد، باعث جلوگ يبرا يخوب
كمربند  يرو ،ييايلحاظ جغراف اگرچه به ران،يكشور ا م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 نهياست كه در زم ييفراوان، از جمله كشورها يميبا توجه به تنوع اقل يخشك جهان واقع شده است، ول
در جهان است  اكشوره نياز نخست رانيگفت ا توان يدارند و م ياديز اريو زراعت، قدمت بس يكشاورز
مورد  رانيدر ا يميپهنه اقل 28گرفته،  صورت هاي يطبق بررس. و زراعت بوده است يكشاورز يكه دارا
 طيشرا تواند -يكارشناسانه و درست م ،يعلم تيريواقع شده است كه در صورت وجود مد ييشناسا

  .باشد هدنبال داشت را به يو آب مياعم از د يتوسعه صنعت كشاورز يبرا آلي -دهيا
  

  رانيدر ا بداريش ياراض تيوضع
 45حدود  ها،-يطبق بررس. فراگرفته شده است بداريش يها و اراض توسط كوهستان رانياز ا يمياز ن شيب

 يماهور تپه اي اي دامنه يراضرا ا رانيمناطق ا ريسا. درصد است 3كمتر از  بيش يدرصد كشور دارا
 نيا. دهد يم ليتشكدرصد  50تا  3 بيبا ش بداريش يرا اراض رانيدرصد ا 47 يطوركل به. دهد يم ليتشك

مطالعات . كند يم دايپ يشتريب تيخاك اهم شيبه فرسا بداريش ياراض شتريب تيموضوع با توجه به حساس
  .ابدي -يم شيافزا زيخاك ن شيفرسا ب،يش شاند كه با افزاي نشان داده ياديز
  
  بداريش ياراض يرو ميد يتوسعه باغها تياهم

 ياست؛ دالئل عمده توسعه باغها تياهم يمختلف دارا ياياز زوا بداريش ياراض يرو ميد يباغها توسعه
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غذا؛ حفاظت منابع  ديمسطح و مرغوب و تول يكمبود اراض: عبارت است از بداريش ياراض يرو ميد
  .ياراض نيدر ا شتيمع نيت و تأمخاك و آب؛ سكون

 يها نيواقع شده و تنها سرزم برداري -مورد بهره ران،يو ا ايمرغوب موجود در دن يها نيسرزم شتريب امروزه
خواهند بود؛ كه  بداريش يكم و اراض تيبا مرغوب ياراض اير دا مشكل ياراض ،برداري قابل بهره مانده يباق

 تيدر آن رعا يزداريآبخ لكه اصو يمناسب در صورت تيد مرغوببا وجو يحت بداريش يبدون شك اراض
 يبرا يزدارياز اصول مهم آبخ يكي. همراه خواهند داشت خاك را به شيمانند فرسا ينشود، مشكالت
 ميد يتوسعه باغها زند، يدالر به خاك كشور خسارت م ارديليم 10خاك كه ساالنه  شيمقابله با فرسا

  .ودخواهد ب بداريش ياراض يرو
  

  بداريسطوح ش يتوسعه باغات رو ديو فوا آثار
حائز  يو اجتماع ياقتصاد ،يتيمختلف امن هاي بازده، از جنبه و كم بداريش يدر اراض ميباغات د توسعه
 يرو ميتوسعه باغات د تيمز نيبه آب ندارند، مهمتر يازين ياراض گونه نيا نكهياست؛ عالوه بر ا تياهم
را  يخوب اريتوسعه باغات سود و منفعت بس نيخاك است، عالوه بر ا شيفرسا مقابله با بدار،يش ياراض
  .كشاورزان خواهد كرد ديعا
شدت به  است كه به ستميو اكوس ستيز طيمح يداريپا بدار،يسطوح ش يتوسعه باغها رو گريد يايمزا از

 هاي -از مؤلفه يكيخاك  يكربن آل. شود يو توازن آنها مرتبط م يو كربن آل تروژنيمانند فسفر، ن يعناصر
 تروژنيو ن يآل ربنك رهيذخ دهد يمطالعات نشان م. شود -يخاك محسوب م تيفيك يابيدر ارز ياصل

و  يكربن آل رهيذخ. مثل مرتع است ها يكاربر رياز سا شيب شيفرسا ريباغ تحت تأث يخاك در اراض
 تيفيو موجب بهبود ك كند يم ليخاك را تعد كيولوژيو ب ييايميش ،يكيزيف يندهايخاك فرآ تروژنين

  .داشته باشد ينقش مؤثر ستمياكوس طيادر بهبود شر تواند يم نيو بنابرا شود يم ها ندهيآب با جذب آال
و  نانيزنشيآبخ ،يعيمنابع طب طيبهبود شرا يبرا ياديز يا گذشته طرحه ياه دهه يط نها،يبر ا عالوه
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 ريها، تأث طرح نيا اند و اجراي  موفق نبوده اد،يز هاي نهياجرا درآمده است كه با وجود هز به انييروستا
  ،يبا مشاركت جوامع محل ميد يها به باغ بداريش توسعه اراضي. اند  نكرده جاديا طيدر بهبود شرا يچندان

 طيبه بهبود شرا تواند يكشاورزان شود، م يباعث اشتغال و درآمد باال برا تواند  يم نكهيافزون بر ا
  .دينما يانيكمك شا يعيمنابع طبو  ستمياكوس

  
  ينسبت به محصوالت زراع ميد يها توسعه باغ تيمز
است كه از جمله  يدالئل متعدد يدارا ميد ينسبت به توسعه محصوالت زراع ميد يها توسعه باغ تيمز

 مصرف شتريب ياقتصاد يسودآور اد؛يز ريبارش كم و تبخ زانيم: موارد اشاره كرد نيبه ا توان -يعلل م
 بهنسبت  يمصرف آب در محصوالت باغ شتريب يبازده ؛ينسبت به زراع يآب در محصوالت باغ

 يها بودن روش نهيهز آسان و كم شتر؛يها نسبت به زراعت ب باغ يبرا يستميارزش خدمات اكوس ؛يزراع
  .در باغات نسبت به زراعت ياريآب نينو
  

  بداريش يراضا يرو ميتوسعه باغات د يو راهكارها شنهاداتيپ ارائه
هزار هكتار از  500 ليدر برنامه ششم توسعه، تبد يمهم بخش كشاورز ياز طرحها يكي نكهيتوجه به ا با

 نيسرزم شيهوشمند آما يبانك اطالعات شود -يم شنهادياست، پ ميكشور به باغات د بداريش ياراض
 قيو با تلف جادياآن  ريو نظا ياراض يكاربر ،يشناس خاك ،يشناس نيزم ،يتوپوگراف م،يشامل اطالعات اقل

  .در مناطق مختلف كشور مشخص گردد ميد يمساعد توسعه باغها هاي -اطالعات، عرصه نيا
 جاديا يبرا ياز هرگونه كار عمل شيو پ يابي و مكان ازيمورد ن هياست پس از انجام مطالعات پا يضرور نيهمچن

مورد  يها استحصال آب باران و آموزش ريآبگ هاي مانهسا نهيبه ينسبت به طراح بدار،يش ياراض يرو ميباغات د
تنها با استفاده از  ميد يها  باغ يداريكشور، پا يميلاق بندي  و پهنه ها يژگيكه بر اساس و راياقدام گردد؛ ز ازين

  .است ريپذ استحصال آب باران امكان ريآبگ هاي  سامانه جاديا ژهيو به يزداريآبخ يها كيتكن
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - در كشور ثبت شد يبارندگ متريليم 342 :منابع آبشركت  رعامليمد
01/10/1398  

  

كشور تا  يها يبارندگ زانيامسال م: گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد - -رنايا -تهران

  .برخوردار شده است يبرابر 2پارسال از رشد  يكه نسبت به سال آب دهيرس متريليم 342كنون به رقم 

كشور  يها بارش زانيم: افزود رنايو در پاسخ به ا يدر نشست خبر كشنبهيروز »ها يحاج رسول محمدرضا«

 هياروم اچهيدر حوضه در تيوضع نيا نسبت به سال گذشته برخوردار است، اما يدرصد15از رشد 

  .دارد يكاهش پنج درصد

با  هياروم اچهيپارسال در حوضه در يبارش ها زانيم:گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

  .دارد يمتريليم 10 يچند ماهه، رشد منف نيروبرو شده بود كه امسال و در ا يرشد خوب

 زيحوضه آبر نيها در ا يشده، اما روند كاهش بارندگ شتريبسانت  71 اچهيتراز آب در: اضافه كرد يو

  .را كاهش دهد اچهيآب به در يتواند ورود يم

درصد كاهش  37با  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر: گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

  .درازمدت روبرو شده است نيانگيها نسبت به دوره م يبارندگ

نبوده، برخالف  كسانيآن  يخوب، اما پراكندگ يها يامسال با وجود بارندگ: اضافه كرد ها يرسول حاج

استان با كاهش متوسط  نيكشور نسبت به درازمدت، در چند يمتوسط بارندگ يدرصد 43 شيافزا

  . روبرو شده است يبارندگ

درصد،  26 يدرصد، خراسان شمال42 يشرق جانيدرصد، آذربا51 لياردب يها استان يگفته و به

درصد و  9  ياريدرصد، چهارمحال و بخت 18درصد، گلستان  19درصد، كردستان 23 يغرب جانيباآذر

  . كشور روبروشدند يدرصد با كاهش متوسط بارندگ 3اصفهان 
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كشور را  يمتوسط بارندگ نيشتريكه ب ييها درباره  استان رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 136، بوشهر 137درصد، كرمان  239و بلوچستان  ستانيدرصد، س 366استان هرمزگان با : اند، گفت داشته

درصد  47 يدرصد و خراسان جنوب 63درصد، قم  69درصد، تهران  85درصد، سمنان  105درصد، فارس 

  .را تجربه كرده اند يمتوسط بارندگ شيافزا  نيشتريب

  .را تجربه كرده اند  يبارندگ شيادرصد افز 42تا  17از  زيها ن استان يمابق: كرد حيتصر ها يرسول حاج

  تيعمان در اولو يايآب از در انتقال

انتقال آب باتوجه به  يبرا: انتقال آب گفت يها درباره طرح  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 ينيب شيپ ييها عمان مطلوب است، برنامه يايدردر ژهيفارس به و جيعمان و خل يايدردر طيشرا كه نيا

شمال كشور در  پسفارس و س جيطرح انتقال آب است، بعد از آن خل يها تيعمان از اولو يايرشده و د

  .قرار گرفته اند طيانتقال آب باتوجه به شرا يبند رتبه

  

  انتقال آب  يطرح ها ياقتصاد يابيارز لزوم

آب  نيمكرده كه تا نيرا تدو يا برنامه رويوزارت ن: گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

و  ياساس  انتقال آب به فالت مركز نيها باشد، برهم كن نيريبه آب ش يشرب در جنوب كشور متك

 يبررس ردمو ديها با طرح نيا يابهام و سووال ندارد، امابه لحاظ اقتصاد يجا يشرق كشور به لحاظ فن

  .رنديقرار بگ

گلگهر و معادن استان كرمان  عياز صنا يخشامسال امكان انتقال آب به ب انيمقام مسوول  تا پا نيگفته ا به

  .هاست بودن پروژه ياتيمساله نشان دهنده عمل نيشود كه ا يانجام م يبخش خصوص يگذار هيبا سرما

انتقال هر  راياست، ز ياقتصاد يابيارز ازمندي، ن عيصنا ريپسته و سا يانتقال آب برا: افزود ها يرسول حاج

  .دارد نهيهزار تومان در هر متر مكعب هز 50 يبه عبارت اي وروي چهار نيانگيمترمكعب آب به طور م
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و بلوچستان  ستانيبه استان س يآب زراع صيدرباره تخص رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

آب به  يورود ،يآذر سال جار ليدر اواخر آبان و اوا يمطلوب بارندگ تيبا توجه به وضع: اظهار كرد

  بيترت نيانجام گرفت؛ به ا يبه شكل بهتر زيآب ن صيتخص نيداشت، بنابرا يراوضاع بهت ها مهين چاه

 ستميرا در س يآب زراع هياند و ادامه نزوالت، بق كرده افتياستان، آب اول خود را در نيا كشاورزان

  .خواهد شد ليتحو ياريآب ميقد

اعتبارات  نيا: گفت ندهيبود سال آ حهيرودخانه ها در ال ياعتبارات بخش مهندس شيافزا رامونيپ يو

تومان است تا بتوان  ارديليم 700هزار و  كي انهيسال ازياما ن ده،يتومان رس ارديليم 260و به  افتهي شيافزا

  .برد شيطرح ها را پ

 رانيمنابع آب ا ياعتبارات طرح تعادل بخش صياز كاهش تخص رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

رقم از سال  نيتومان بود، اما ا ارديليم 275حدود  1394از سال  شيطرح تا پ نيت اكل اعتبارا: خبرداد و گفت

  .ابديهم تداوم  ندهيسال آ بودجه حهيرود در ال يو انتظار م افتي شيتومان افزا ارديليم 679به  98تا  94

 يبرخودار امكان نكهيا ليمنابع آب به دل يبه طرح تعادل بخش يصياعتبارات تخص: ها افزود يرسول حاج

  .كاهش داشته است ستند،يبرخودار ن نيتام يروش ها رياز مشاركت و سا

و دوازدهم،  خاطرنشان  ازدهمي يدر دولت ها رمجازيهزار حلقه چاه غ 62ضمن اعالم انسداد  يو

  .هزار حلقه بود 18 ديو ام رياز دولت تدب شيمسدود شده تا پ رمجازيغ يمجموع چاه ها:ساخت

هزار حلقه  45 زيمسدود خواهد شدو از تجه رمجازيهزار حلقه چاه غ 13تا  10ها،  ساالنه  يگفتهحاج رسول به

  .هزار حلقه بود 16دولت  نيچاه ها تا قبل از ا زيشد،روند تجه ادآوريچاه به كنتور هوشمند خبرداد و 

ابالغ طرح كردو از  هيهوشمند گال يبه كنتورها يكشاورز يچاه ها زينسبت به روند نامطلوب تجه يو

  .از چاه ها خبرداد يبهره بردار يكاهش پروانه ها بيضر

شده و  ياديز يها اقدام: در منابع آب گفت يطرح گردشگر تيوضع نيدرباره آخر ها يرسول حاج
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  .است دهيبه امضا رس يهم با وزارت گردشگر يتفاهمنامه ا

الزم  تيده شود كه از صالحدا يمنابع آب مجوز به كسان يشود در بحث گردشگر يتالش م: گفت يو

توان آن را  ينداشته باشند، طرح شكست خواهد خورد و نم يچنانچه عملكرد خوب رايبرخودار باشند، ز

  .كرد يريگيپ

خود را  يطرح خبر داد كه طرح ها نياز استقبال خوب استان ها از ا  رانيشركت منابع آب ا رعامليمد

  .در منابع آب محقق شود يطرح گردشگر نينقطه اوج ا دهنيرود سال آ يارائه كرده و انتظار م زين

بحث : مهارلو و نمك قم انجام شد، گفت اچهيتاالب در يو بستر برا ميحر نييتع نكهيضمن اعالم ا يو

  .دنبال شود ديبا ستيز طيدر تاالب ها با سازمان مح يگردشگر

 ير گذار است و روند كاهش بارندگاث اريكشور بس يبارش ها در تاالب ها زانيم: ها افزود يرسول حاج

  .مهم است يليتاالب خ نيا يبرا هياروم اچهيدر

 نيرا در ا كساليدرصد نزوالت  25 ستيبا يامسال مناسب بود و م يبارش ها زانيم: اضافه كرد يو

درصد  43كه نسبت به دوره بلندمدت  دهيرس متريليم 88بارش ها تاكنون به  زانياما م م،يمدت داشته باش

  .شد داردر

چهار  يبازه زمان نيتاكنون كشور نسبت به پارسال درهم يها يبارندگ زانيم: مقام مسوول  گفت نيا

  .داد شيها را افزا يبارندگ زانيدرصد م30هفته گذشته كل كشور  يدرصد كمتر است و بارندگ

هشت كشور نسبت به سال گذشته  يآب به مخازن سد ها يورود: ها خاطرنشان ساخت يرسول حاج

سال  ياز بارندگ يموضوع ناش نيروبرو بود، ا يدرصد 21مترمكعب با كاهش  ونيليم 900و  ارديليم

در  ژهيها بو ها و دشت در جلگه شتريامسال ب يو بارندگ وستيشود كه در ارتفاعات به وقوع پ يگذشته م

  .مناطق رقم زد نيرا در ا يمطلوب طيجنوب كشور اتفاق افتاد و شرا
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  02/10/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - در كشور آسا ليس يها شبار شيافزا

  

: در خوزستان گفت آسا ليس يها علت بارش حيضمن تشر يسازمان هواشناس يشناس ميمركز اقل سرپرست

 شتريب آسا ليس يها ها كم اما بارش بارش نيانگيحركت خواهد كرد كه م ييبه سو ندهيكشور در آ مياقل

  .خواهد شد

سال تاكنون دو  يمانند خوزستان از ابتدا ياستان خشك و كم بارش سنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 يدر شهرها گريد ياز سو. را تجربه كرده است كه در نوع خود كم سابقه بود آسا ليو س ديبارش شد

 ليتبد البيبه س هكوتا يكه در مدت زمان ميبود ييها امسال شاهد بارش يكشور از جمله تهران ط گريد

 يها دهيپد ،ينيچن نيا يها دهياعالم كرده بود كه پد نياز ا شيكشور پ يسازمان هواشناس. شدند يم

 گريد يهستند و از سو  باطدر ارت مياقل رييچه قدر با تغ ها دهيپد نياست كه ا نجايهستند اما سوال ا يحد

  سال تاكنون تجربه كرده است؟ يرا ابتدا زيآم رهمخاط ليرخ داده كه دو س يراتييخوزستان چه تغ ميدر اقل

ربط  مياقل رييبه تغ توان يم يشرط را به يحد يرخدادها: اظهار كرد سنايدر گفت و گو با ا انييبابا مانيا

رخ داده  مياقل رييگفت كه تغ توان ينم يدو رخداد حد اي كيبا  صرفا. تكرار شوند اديداد كه به دفعات ز

 نيا تواند يم مياقل رييباشد اما تغ مياقل رييتغ تواند ينم يگفت كه عامل رخداد حد توان يم نياست بنابرا

  .كند ديرخدادها را تشد

قرار داده  يبررس سال كشور را مورد يابتدا ليس يشناس ميپژوهشكده اقل نكهيضمن اشاره به ا انييبابا

جت  يشكستگ«ماه  نيفرورد يدر اواخر اسفند و ابتدا آسا ليس يها علت بارش: كرد حياست، تصر

كه  يلياز دال يكيهستند و  يجو يانيها در سطوح باالتر از سطوح م جت نيا. بود» رودبادرها« اي »يقطب

در  يجت قطب ايرودبار . ودب يرودبار قطب يشكستگ ميدر خوزستان داشت ينيسال بارش سنگ يابتدا

و در سطوح باال  ميجو داشته باش ييرا در سطوح باال ييدما راتييتغ نيشتريكه ب دهد يرخ م يا نقطه
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  .قطب است كينزد ييدما راتييتغ نيشتريب

سرعت گرم شدن قطب بر اثر : ادامه داد يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده و مركز اقل سرپرست

ها را به دنبال  سرعت گرم شدن قطب آشفته شدن جت. است تر نييپا يها رابر عرضدو ب يجهان شيگرما

جت  نياماه امسال  نيدر فرورد. كند يحركت م يجنوب يها به عرض يسرد قطب يآن هوا يدارد و در پ

عربستان و  رهياطلس وارد شبه جز انوسياز آن از مركز اق يدر آستانه ورود به اروپا شكسته و قسمت يقطب

 يها بارش يشكستگ نيشد كه ا يفارس دچار شكستگ جيخل يجت مجددا رو نيا. فارس شد جيلخ

  .را به دنبال داشت يديشد

ها در مجموع  بارش نيانگيحركت كند كه م ييبه سو ندهيكشور در آ ميكه اقل رود يانتظار م يگفته و به

آن  جهيشود كه در نت شتريب نيو سنگ آسا ليس يها كم شود اما بارش يجهان شيگرما دهيبر اثر پد

  .ها وارد خواهد شد بارش نيا يدر پ يشتريب يها خسارت

بوشهر، خوزستان و  يها كشور از جمله استان يجنوب يها موضوع در بخش نيا نكهيا انيبا ب انييبابا

 خواهد شد چون شتريب ندهيدر آ زين ييايدر يها طوفان يحت: كرد حيهرمزگان مشهودتر خواهد بود، تصر

وارد  يشتريبكه رطوبت  شود يسبب م تيوضع نيدر حال گرم شدن است و ا يآرام شمال انوسياق يدما

  .جو شود

سبب  يجهان شيدر مجموع گرما: گفت انيدر پا يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سرپرست

در منطقه ما هر چه  نيبرعكس است بنابرا دهيپد نيا ايمنطقه غرب آس مياما در اقل شود يبارش م شيافزا

  .هوا گرمتر شود بارش كمتر خواهد شد
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روزنامه  - ها در فصل سرد بارش ينيب شيپ؛  افتيدرصد كاهش 21آب به سدها  يورود
  02/10/1398دنياي اقتصاد مورخ 

  

مجموع  دهد ينشان م ها يابيارز. شد يروزرسان و مخازن سدها به ها يبارندگ يآمار ريتصو: اقتصاد  يايدن

 دهيمترمكعب رس ارديليبه حدود هفت م يجار يسال آب ييماه ابتدا سه يكشور ط يآب به سدها يورود

گذشته،  يسال آب ماهه سه يمترمكعب ونيليم 900و  ارديليهشت م يبا ورود سهيدر مقا زانيم نياست كه ا

كشور  يآب به مخازن سدها يكاهش ورود ليدل نيتر عمده روين انيمتول. درصد كاهش داشته است 21

  .دانند يسال گذشته م يها ياز نقاط بارندگ يرا ناش

  

  ها در فصل سرد  بارش ينيب شيپ

امسال  يها يبارندگ نكهيحال ا وسته،يبه وقوع پ» فاعاتارت«عمدتا در  97سال  يها ياعتقاد آنها بارندگ به

هم از  يجار يسال آب ييماهه ابتدا ها در سه بارش ريتصو. رخ داده است» ها دشت«و » ها جلگه«در  شتريب

 يآمار يها مطابق داده. ددار تيگذشته حكا ينسبت به مدت مشابه سال آب ها يبارندگ يروند كاهش

 5گذشته افت  يكه نسبت به سال آب دهيرس متر يليم 87/ 6تاكنون به حدود  ها يبارندگ زانياعالم شده، م

 گذاران استيس. ها كامال محسوس است البته در هشت استان افت بارش. را تجربه كرده است يدرصد

 جانيآذربا« ،»يخراسان شمال« ،»يجان شرقيآذربا« ،»لياردب«در هشت استان  ها يكاهش بارندگ ليدل

ها در  بارش ينبودن پراكندگ كسانيرا » اصفهان«و  »ياريچهارمحال و بخت«، »گلستان«، »ردستانك« ،»يغرب

در  ينزوالت جو زانيم تيها از مطلوب با وجود افت بارش روين انيمتول يدر حال. دانند يسطح كشور م

و  يدر د ها يارندگب زانيم يسازمان هواشناس يها ينيب شيكه طبق پ كنند يم يدوارياظهار ام زييماه پا سه

  .خواهد بود رنرماليماه امسال ز بهمن
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به طرح موضوعات  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد ي، نشست خبر»اقتصاد يايدن«گزارش  به

، »ها بارش زانيم«همچون  ينشست به مسائل نيدر ا ها يمحمد حاج رسول. اختصاص داشت يمختلف

 نيخراو درباره آ. اشاره كرد... و »رمجازيغ يها و انسداد چاهها  دشت تيوضع«، »سدها يورود تيوضع«

 نياتفاق افتاد كه ا يبارندگ متر يليم 342، )97-98(گذشته  يسال آب: در كشور گفت ها يبارندگ تيوضع

 38درازمدت هم  نيانگينسبت به م ها يحجم از بارندگ نيالبته ا. از دو برابر سال قبل از آن بود شتريب زانيم

آن پشت سر گذاشته  زييماه پا كه سه 98-99 يدر سال آب نكهيا انياو با ب. داد يرا نشان م شيافزا درصد

به اعتقاد . خبر داد يجو يها زشيدر ر راتييتغ يمطلوب بوده، از وقوع برخ ها يبارندگ زانيشده است م

سال  كي يشده برا ينيب شيدرصد از نزوالت پ 25 ديصورت نرمال با ماه گذشته به در سه ها، يرسول حاج

 88با حجم حدود  ها يشد كه خوشبختانه تاكنون شاهد بارندگ يم افتيدر) متر يليم 63حدود ( يآب

گذشته كه در  يو نسبت به سال آب شيدرصد افزا 43كه نسبت به دوره مشابه درازمدت  ميهست متر يليم

  .درصد كاهش داشته است 5ها استثنا بود  بارش زانيم نهيزم

 زانيم نيهفته گذشته عنوان كرد كه ا يها يبا اشاره به بارندگ رانيمنابع آب ا تيريشركت مد املرعيمد

 ها يبارندگ زانيمساله موجب شد م نيداشته است كه هم يرا در پ يبارندگ شيدرصد افزا 30 ،يبارندگ

مكعب بوده كه در متر ارديليم 7 زيكشور ن يبه سدها يورود ن،يب نيدر ا. در سه ماه گذشته مطلوب باشد

به . درصد كاهش داشته است 21مترمكعب بوده،  ونيليم 900و  ارديليم 8گذشته كه  يبا سال آب سهيمقا

در ارتفاعات و  ياز وقوع بارندگ يبه سدها ناش يو ورود يبارندگ زانياختالف در م نيگفته او، علت ا

در  ها يرتفاعات و امسال عمده بارندگدر ا ها يها بوده است؛ چراكه در سال گذشته عمده بارندگ جلگه

  .ها رخ داده است ها و دشت جلگه

درصد  43 يمتوسط بارندگ كه نيرغم ا استان كشور به 31مساله كه در   نيبر ا ديبا تاك ها يرسول حاج

درصد،  51 لياستان اردب: كرد حيتصر م،يا داشته يداشته، اما در هشت استان كاهش بارندگ شيافزا
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درصد،  26 يدرصد، خراسان شمال 19درصد، كردستان  23 يغرب جانيدرصد، آذربا 42 يرقش جانيآذربا

نسبت به بلندمدت  يدرصد كاهش بارندگ 3درصد و اصفهان  9 ياريدرصد، چهارمحال و بخت 18گلستان 

 239و بلوچستان  ستانيدرصد، س 366هرمزگان شاهد  يها است كه در استان يدر حال نيا. داشته است

درصد،  69 راندرصد، ته 85درصد، سمنان  105درصد، فارس  136درصد، بوشهر  137كرمان  درصد،

  .ميهست  يبارندگ شيدرصد افزا 47 يدرصد و خراسان جنوب 43قم 

 شيدرصد افزا 42تا  17ها هم از  استان ريدر سا ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد گفته به

آن  يداشته پراكندگ شيدر سطح كشور افزا يبارندگ نكهيرغم ا بهاست؛ اما  وستهيبه وقوع پ يبارندگ

سازمان  ينيب شيپ: گفت ندهيآ يها در ماه ها يبارندگ تيدر مورد وضع ها يرسول يحاج. ستين كساني

 نيا ميدوارينرمال خواهد بود كه البته ام ريز يماه جار و بهمن يدر د ها يبارندگ دهد ينشان م يهواشناس

  .در سطح كشور مطلوب و باالتر از نرمال باشد رو شيپ يها در ماه طيشرا

  

  ها چه خبر؟ ها و چاه دشت از

 بياز اتمام مطالعات دو ساله و ابالغ كاهش ضر نيهمچن رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 يآب نزايم ،يزير بر اساس آب قابل برنامه: كشور خبر داد و گفت يها دشت يتمام يها برا پروانه ليتعد

 يشورا نكهيا انيبا ب ها يرسول حاج. ها ابالغ شده است محاسبه و به استان ابد،يها كاهش  از پروانه ديكه با

 يرا رو ها ليتعد بيبتوانند ضر ديها با استان يآب با كم يحفاظت منابع آب در قالب جلسات سازگار

 يمثمرثمر جيها قطعا نتا پروانه يرو اه ليتعد بيدر صورت اعمال ضر: ها اعمال كنند، اظهار كرد پروانه

  .به دست خواهد آمد

: هستند، گفت يبحران تيوضع يدشت دارا 389دشت كشور هم اكنون  609 انياز م نكهيبر ا ديبا تاك او

. است دهيمترمكعب رس ارديليم 130از  شيبه ب ينيرزميز  مخازن آب يكسر زانيدر حال حاضر م
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 تيوضع دگذشته بر بهبو يمناسب سال آب يها يبارندگ ريبر تاث يمبن يدر پاسخ به سوال ها يرسول حاج

صورت گرفته مشخص شد كه  يها يبر اساس بررس: در كشور گفت ينيرزميز يها ها و سفره دشت

دشت كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته از  90سال گذشته موجب شده حدود  سابقه يب يها بارش

 تيخارج شوند، اما موضوع خارج شدن دشت از وضع ينيرزميآب زو افت ساالنه تراز  يمنف طيشرا

  .شود يجبران نم يسال بارندگ كيبر بوده و با  زمان نديفرآ كي ،يبحران

 يبا استفاده از محل فصل منابع اعتبار ريچند سال اخ يط رويوزارت ن نكهيبا اشاره به ا ها يرسول حاج

مجموع اعتبار طرح : كرد، افزود فيها تعر استان  تك تك يرا برا يبخش تعادل يديكل  خودش، پروژه

 نيا 98تا  94 الاز س رويتومان بوده كه وزارت ن ارديليم 275طرح  نيسال آغاز 10در  يبخش تعادل

پنج سال در قالب فصل منابع آب با كمك سازمان برنامه و بودجه با حدود پنج برابر  ياعتبارات را ط

طرح  نيا يها از برنامه يكيرا  رمجازيغ يها او انسداد چاه. داده است شيافزاتومان  ارديليم 679به  شيافزا

هزار  18حدود  رمجازيمسدودشده غ  يها چاه تعداد يبخش تا قبل از آغاز طرح تعادل: عنوان كرد و افزود

  .هزار حلقه چاه مسدود شده است 63تاكنون  ازدهميدولت  يحلقه بود كه از ابتدا

 98ها در سال  و بستر رودخانه ميحر نييتع يدو برابر شيبه افزا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

كشور  يها از رودخانه لومتريك 400از هزار و  شيامسال تاكنون ب ياز ابتدا: اشاره كرد و گفت زين

 يها البيس تيريمد رمجموعه به منظو نيا يها با اشاره به برنامه ها يرسول حاج. شده است يروبيال

 يها از رودخانه لومتريك 400تا  350طور متوسط حدود  هر ساله به نياز ا شيپ: در كشور گفت ياحتمال

 لومتريك 400به هزار و يحدود چهار برابر شيتاكنون با افزا 98 يرقم از ابتدا نيشده كه ا يروبيكشور ال

ساالنه دو : افزود 98ها در سال  نهو بستر رودخا ميحر نييتع يدو برابر شياو با اشاره به افزا. است دهيرس

رقم به دو هزار  نيسال تاكنون ا يو بستر شده كه از ابتدا ميحر نييكشور تع يها از رودخانه لومتريهزار ك

 رعامليمد. برسد لومتريعدد به حدود چهار هزار ك نيامسال ا انيتا پا ميو درصدد دهيرس لومتريك 500و 
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 80ها از  رودخانه ياعتبارات بخش مهندس زين 99بودجه  حهيدر ال: دافزو رانيآب ا ابعمن تيريشركت مد

اقدامات  شيامر منجر به افزا نيكرده است كه ا دايپ شيتومان افزا ارديليم 260تومان به حدود  ارديليم

  .خواهد شد نهيزم نيمرتبط با ا

در  طيشرا نكهيه به اانتقال آب باتوج يبرا: انتقال آب گفت يها درباره طرح ها يرسول حاج نيهمچن

بعد از . ميا را در نظر گرفته ييها عمان مطلوب است، برنامه يايدر در ژهيفارس به و جيعمان و خل يايدر

  . رديگ يم ارقر طيانتقال آب باتوجه به شرا يبند فارس و سپس شمال كشور در رتبه جيآن خل
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 - ن كمتر از حد انتظار بودخوزستا يآب به مخازن سدها يورود در گفتگو با مهر عنوان شد؛
  02/10/1398خبرگزاري مهر مورخ 

  

با : برق خوزستان گفت سازمان آب و هيمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه ريمد -اهواز

خوزستان كمتر از حد قابل انتظار  يآب به مخازن سدها يورود زانيم ديجد يگذشت سه ماه از سال آب

  .بود

 يسدها رهيو ذخ زييها در فصل پا بارش طيدر گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرا ييبهارلو وشيدار

با مدت مشابه سال گذشته  سهيدر مقا يبارندگ حاصل از يها رواناب زانيم نكهيا انياستان خوزستان با ب

 متر يليم 35 اده،رخ د يها بارش يبه لحاظ عدد: كرد انيمترمكعب كمتر شده است، ب ارديليم 2حدود 

 شيآن، موجب افزا عيتوز يبوده است ول زيآبر يها در حوضه زييبلندمدت فصل پا يها از نرمال شيب

  .به شكل مؤثر نشد يورود يآبها روان

 ونيليم 600استان خوزستان حدود سه هزار و  يآب به مخازن سدها يحجم ورود زانيگفت م ييارلوبه

مختلف  يازهاين نيتأم يمترمكعب آب برا ونيليم 500پنج هزار و  زيآن ن يمترمكعب بوده كه به ازا

  .صورت گرفته است يرهاساز

 يها حوضه يها نبوده بلكه برخ ضهسدها و حو ينسبت در تمام كيها به  كاهش رواناب: ادامه داد يو

حال حوضه  نيدر هم. اند را تجربه كرده ينامناسب طيدرصد كاهش، شرا 33مانند مارون و زهره با  زيآبر

هر حوضه و  طيداشته است اگر چه متناسب با شرا يدرصد 12بلندمدت رشد  يكرخه نسبت به آمارها

شده است كه در همه مناطق با استفاده از حجم  يسع كنيمتفاوت بوده ل يبردار بهره يها استيسد، س

 يبرداران دچار كمبود و تنش آب بهره ريشده و كشاورزان و سا نيو مصارف تأم ازهايسدها ن كياستراتژ

  .نشوند
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برخط، در  نگيتوريو مان شيپا ستميبا توجه به س: منابع آب سازمان آب و برق گفت يزير برنامه ريمد

و  يآب خروج انيآب سدها از تداخل جر يا كاهش مناسب و به موقع خروجرخ داده ب يها بارش يتمام

اند  بوده وبرور يشتريكه با كمبود آب ب ييها آب حاصل از بارش ممانعت به عمل آمده و در حوضه روان

  .شده است يريارزشمند جلوگ اريبس ياز هدر رفت منابع آب

 يبه خوب يمصارف در سه ماه اول سال آب جار نيمحتمل و تأم يها البيكنترل س استيدو س: افزود يو

آب  زانيها م رودخانه ريدر حوضه كرخه مهار كامل شده است در سا البيدو س كه يمحقق شده و درحال

  .تجاوز نكرده است گاه چيموجود، ه ياز تاب آور

 طيشرا نيا فيتضع ايقابل رصد است كه شدت و  يكيدرولوژيه يكم آب يها نشانه: گفت ييبهارلو

  .ها است ها و رواناب بارش زانيوابسته به م

مركز : سازمان آب و برق خوزستان عنوان كرد هيمنابع آب معاونت مطالعات پا يزير دفتر برنامه ريمد

حال با  نيدر هم. كرده است يابيرا حدود نرمال ارز يبارش طيفصل زمستان شرا يكشور برا يشناس مياقل

و  ماتيط، تصميسازمان آب و برق خوزستان و رصد مداوم شرا باليبحران و س تيريمركز مد تيفعال

 تيدر حال حاضر و در آغاز فصل زمستان ظرف. خواهد شد يآب به روزرسان يبردار بهره يها استيس

درصد حجم آب قابل  33مترمكعب بوده و  ارديليم 9استان خوزستان حدود  يسدها البيمهار س

  .تشده اس يريآبگ زيسدها ن يزير برنامه
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و  اليآب را با ر يآلودگ يطيمح ستيز يها خسارت :ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليمد
  02/10/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - ديسنج توان يتومان نم

  

 ليآب پتانس: گفت ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليبوشهر مد/سنايا

 يآب منتقل م قيها مانند وبا و حصبه، از طر يماريها را دارد، و انواع ب يزا و باكتر يماريحمل عوامل ب

  .ديتوان سنج يو تومان نم اليآب را با ر يآلودگ يطيمح ستيز يشود كه خسارت ها

عنوان  يافكار عموم ريو نقش رسانه در تنو ييايدر ستيز طيمح يدر كارگاه تخصص يالماس نياءالديض

رفتن  نيپسماند، و از ب يبو و رنگ آب، فساد، لكه ها رييآب از جمله تغ يآلودگ يعموم ينشانه ها: كرد

  . ها است يماه

 ژنيفساد آنها اكس يكه برا يمواد يعنيخواه  ژنيآب مواد زائد اكس يها ندهيله آالاز جم: ادامه داد يو

ها،  يو كان يمعدن ييايميسنتز شده، نفت، مواد ش يآل باتيترك ،ييزا، مواد غذا يماريالزم است، عوامل ب

ور همزمان زباله ها كه به ط يخمانند بر يمواد نكهيرسوبات، مواد پرتوزا، و گرما هستند و نكته مهم ا

  . هستند... و ياهيزا، مواد گ يماريخواه، عوامل ب ژنيمواد زائد اكس يحاو

 يبرا ژنياست و وجود اكس ايسالمت آب در در يبرا ياتيعامل ح كي ژنياكس: مسئول اظهار كرد نيا

شود كه غلظت  يآلوده م يآب زمان. است اهانيو گ انيآبز ستنيرشد و ز يبرا ستمياكوس كيساختن 

DO )در آن برسد يعيطب ستيبقا ز يبرا ازيسطح موردن ريبه ز) محلول در آب ژنياكس .  

مقدار : گفت ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليمد سنا،يگزارش ا به

در  ندهينشانگر حضور آال( BOD اياست  ازيماده ن كي كيولوژيو ب ييايفساد باكتر يكه برا يژنياكس

 ستيز هيقابل تجز يابزار سنجش مواد آل نيمهمتر BOD اريرابطه عكس دارد و مع DOبا ) آب

  . آب است يسنجش آلودگ يبرا يو شاخص يشناخت
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 اي يعيبه آب طب ژنيبا اكس بيقابل ترك ييايميدر اثر ورود مواد ش ييايميش يواكنش ها: كرد انيب يالماس

COD در . آب است شتريب يو مقدار باالتر آن نشانه آلودگشده  ژنيبه اكس ييايميش ازين جاديكه باعث ا

 واناتيح تيشود بلكه فعال يآبها م يپسĤب باعث آلودگ ايفاضالب  ديكه با تول ستيتنها انسان ن عتيطب

انسان را معادل  يآلودگ زانيم سهيمقا يكه به عنوان مبنا يموثر است و در صورت يآلوده ساز نيدر ا زين

، 11.3 بيبه ترت ياسب، گاو، گوسفند، خوك و مرغ خانگ رينظ گريد ناتوايح ميفرض كن BOD كي

  .خواهد بود 0.91و  1.9، 2.5، 16.4

تواند آب  يدام و انسان م قيزا از طر يماريورود عوامل ب: با اشاره به انواع فاضالب خاطرنشان كرد يو

و  ياز آلودگ يريجلوگ يافاضالب ها بر هيبه تصف ازين ليدل نيبه هم د،يرا آلوده نما يساحل يها

از  يناش ريواگ ياه يماريو مهار ب ،يبهداشت عموم نيتام يآب برا هيتصف. آب وجود دارد يبازچرخان

  . شود ياستفاده مجدد انجام م نيفاضالب، حفظ منابع آب و همچن يها يآلودگ

ها  يزا و باكتر يارميحمل عوامل ب ليآب پتانس نكهيا انيبا ب ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليمد

 ستيز يشود كه خسارت ها يآب منتقل م قيها مانند وبا و حصبه، از طر يماريانواع ب: را دارد، افزود

 قياز طر زين تيهپات نندما ييها روسيو نيهمچن. ديتوان سنج يو تومان نم اليآب را با ر يآلودگ يطيمح

توانند رشد كنند و  يكه در آب م ينگلا يو كرم ها بيپروتوزوئرها مانند آم. شود يآب منتقل م

آب باال رود  يشود و دما اديدر آب ز يهستند كه اگر مواد مغذ يسبزآب يكه جلبك ها انوباكترهايس

 ريآب را تحت تاث تيفيتوانند ك يم اكن ه نيريبه آبش يكيرشد كرده و در صورت نزد انوباكترهايس نيا

  .قرار دهند

باعث انتقال  ،يمدفوع انسان ايفاضالب  قيآب از طر يحتمال آلودگا: كرد ديتاك يالماس نياءالديض

 ينمونه ها قياز طر يدنيآب آشام يولوژيباكتر تيفيك. شود يم يروده ا يزا يماريب يها يباكتر

  . شود قابل سنجش است ياز آب گرفته م ينيكه در طول زمان مع يمتوال
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 يشينقاط پا يسر كي يساحل يآب ها يولوژيباكتر تيفيسنجش ك يدر حال حاضر برا: اظهار كرد يو

آنتروكوك روده  يزا يماريعامل ب فرم،يكل يكه عالوه بر استانداردها ميكرده ا نييرا در شناگاه ها تع

  . شده است نييتع تيفيك نييتع يبرا يا

و  تروژنيشوند شامل فسفر، ن يبه عنوان كود استفاده م يكه در خشك يدسته ا: شد ادآوريمسئول  نيا

 يو زباله ها يفاضالب انسان. هستند طيو شرا تيفيكربن به عنوان سه عنصر واكنش دهنده وابسته به ك

فسفره دارند و در آب حل شده و عامل  باتيترك ژهيبه و يياز مواد غذا يكه منابع قابل توجه يصنعت

ثر استفاده از فسفره موجود در فاضالب ها بر ا باتيدرصد ترك 70 نيشوند، همچن يمحدود كننده م

  .حذف شود ندهيشو باتياز ترك يستياست كه با يخانگ يها ندهيشو

سنتز شده مثل  يبا اشاره به مواد آل ستيز طيسازمان مح ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليمد

در مصارف مختلف  ياديكه در حجم ز يها، مواد آفت كش، حالل ها و رنگ ها، و مواد نفت ندهيشو

كه در حضور آب  يفلز باتيو ترك يمعدن يدهاينمك ها و اس: گفت رند،يگ يقرار م مورد استفاده

مثال سوختن فلرها  يبرا. آب هستند يها ندهيشوند جز آال يشدن آب م يو سم يشور -تهيديباعث اس

  . جانداران را داشته باشد يتا اثرات بر رو ساتيدر تاس ياز خوردگ يتواند عوارض يم هيدر عسلو

و پرتوزا با عمر متوسط هستند كه  تهيويواكتيمواد آلوده كننده مواد راد نيخطرناك تر: كرد عنوان يو

گرما باعث  شيآب است كه افزا يها ندهياز آال زيگرما ن. روند يخطرناك به شمار م ندهيجز مواد آال

  . شود يدر آب م ژنيكاهش اكس

شوند مثل  يوارد آب م يصنعت يها تيالموجود در آب كه بر اثر فع زيعناصر ناچ: مسئول افزود نيا

و  ومي، كادم)يعقب ماندگ ليو دل هيجگر، مغز و كل يبر رو ياثرگذار(، سرب )گاز سرطان زا( كيآرسن

  . هستند ايآلوده كننده در نياز جمله فلزات سنگ انوريس

 يد نشت نفت اتفاق ممانن ايهوا، و در ،يخشك قياز طر ايدر يمنابع آلودگ نكهيا انيبا ب يالماس نياءالديض
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  . شوند يرا باعث م ايدر يمثل قاچاق سوخت بخش اعظم آلودگ يانورديدر يندهايفرآ: افتد، ادامه داد

 هيتجز كيپالست: جامد هستند، اظهار كرد يزباله ها ييايعمده در يها يآلودگ نكهيبا اشاره به ا يو

در سواحل و سطح  كيپالست يه هاهزار خرد 46است كه  ايدر يبخش بزرگ و خطرناك آلودگ ريناپذ

 كيپالست يها هبا خرد ييايپرنده در ونيليم 2و  يايهزار پستاندار در 100 انهيآب غوطه ور هستند و سال

  . روند يم نياز ب

كنترل  يبا اشاره به روش ها ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر يها يآلودگ يدفتر بررس ركليمد

رها  ايخصوصا نفت در سطح در ندهيمواد آال يوقت: كرد انيب ييايميو ش يكيزياز طرق ف ينفت يآلودگ

از  تفادهاس. شوند هيشود تا تجز يم ينفت اسپر يلكه ها يپراكنده ساز بر رو ييايميشود مواد ش يم

 زيبخار تم اديتوان با فشار ز ينفت از سطح، كه سنگ ها را م يو جمع آور مريجاذب، بوم، اسك يپدها

  . گرفت كه چطور با آن مقابله شود ميتصم ديته به رفتار نفت و نوع ساحل بادر واقع بس. كرد

معضالت شامل نشت نفت  نيو ا ميداشته ا يحادثه نفت 15حدود  يسال جار ياز ابتدا: عنوان كرد يالماس

 نيبوده است كه ا يحامل مواد نفت يها يو حوادث كشت ليگازوئ ختنياز اسكله ها، قاچاق سوخت و ر

  . ميباش اشتهد ياضطرار طيو واكنش در شرا ،يريشگيكنترل و پ يبرا ياهتمام جد ديدهد با ينشان م

اپراتور  نيحوزه شركت نفت فالت قاره به عنوان بزرگتر نيا نيفعال نيعمده تر: كرد حيتصر يو

   .كنشگر در مقابل هستند يرويبه عنوان ن يانورديفارس و سازمان بنادر و در جياستخراج نفت در خل

به  طيدر دستور كار قرار گرفته و شرا ينفت يسكوها يسال است كه بازرس 3از  شيب: مسئول اظهار كرد نيا

 زيبنادر كشور را ن 98در سال  نيهمچن. شود يم يبررس يو انجام اقدامات فور زاتيتجه يلحاظ فرسودگ

امكان مقابله وجود  يعمل شكله شده و ب جاديا يكه تا چه حد آمادگ ميقرار داده ا يستيز طيمح يزيمورد مم

  .فراهم سازد ينفت يو مقابله با آلودگ يريشگيپ يبرا يداتيگرفته شده تمه شيدر پ يروش ها ميدواريام. دارد
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  02/10/1398خبرگزاري فارس مورخ  - وخطرناك است انهيطرح انتقال آب خزر به سمنان ماجراجو

  

خزر به  يايجمهور، طرح انتقال آب از در سيسرگشاده به رئ يا تن از كارشناسان با انتشار نامه شصت

  .دانستند رانيا عتيممكن در طب يها يدستكار نيتر و خطرناك نيتر انهياز ماجراجو يكيسمنان را 

  

  وخطرناك است انهير به سمنان ماجراجوانتقال آب خز طرح

اقتصاد،  يها شصت تن از متخصصان و كنشگران حوزه يتازگ فارس، به يخبرگزار ستيز طيمح گروه

خواستار كنار  جمهور، سييبه ر يا در نامه... و ا،يزلزله، جغراف ست،يز طيمح ،يمرتعدار ،يآب، كشاورز

  .شدند يگذاشتن انتقال آب خزر به فالت مركز

سرگشاده به حسن  يا با انتشار نامه رانيا يخزر به فالت مركز يايدر مخالفت با طرح انتقال آب در هاآن

 ،ياز فالت مركز يگريد  به استان سمنان و هر نقطه) خزر( نيكاسپ يايطرح انتقال آب از در ،يروحان

  .دانستند رانيا  دهيد زخم عتيممكن در طب يها يدستكار نيتر و خطرناك نيتر انهياز ماجراجو يكي

 يگريد يها آب استان سمنان راه نيتأم يبرا راياجرا شود، ز ديطرح نبا نيا: نامه آمده است نيمتن ا در

 ي به دنبال عرضه وستهيكه پ و نه آن ميسازگار شو يآب با كم نيسرزم نيدر ا ديوجود دارد و اصوالً ما با

  .ميآب باش شتريب

  .دينيببدر ادامه  ديتوان ين را ممتن كامل نامه و نام امضاكنندگا 

 نيا شتريدرخواست كردند در انتشار هرچه ب رانيو اقتصاد ا عتينامه از دوستداران طب نيكنندگان ا امضا

  .نامه بكوشند
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  به نام خدا

  1398آذر  30

  محترم جمهور سيي، ر يروحان يجناب آقا

  رانيا يخزر به فالت مركز يايمخالفت با طرح انتقال آب در: موضوع

  

  سالم با

طرح  يبر اجرا ياصرار يدولت محترم اعالم كردند كه جنابعال يسخنگو شيپ يكه چند نيتوجه به ا با

 نيما امضاكنندگان ا د،ينه يو به نظر كارشناسان احترام م  خزر به استان سمنان نداشته يايانتقال آب از در

منابع  ست،يز طيحم ،يآب، كشاورز يها نهيو كنشگر در زم يمتخصص دانشگاه ينامه، شامل گروه

مند حال و  دغدغه ي، در مقام شهروندان عاد...يشناس زلزله، جامعه ا،يجغراف ،يشناس نياقتصاد، زم ،يعيطب

مخالفت خود را با  ليدال م،يندار يبزرگ وابستگ ياقتصاد يها و بنگاه يدولت يكه به نهادها رانيا ةنديآ

  : ميدار يم ماعال ريه شرح زب يمركز ريطرح انتقال آب خزر به كو

حدود  ،يستيز طيمح نيسنگ يها صرفنظر از خسارت ه،ياول يطبق برآوردها ؛ياقتصاد ليدال -1

 نهيهز نيطرح الزم است؛ تجربه هم نشان داده كه ا نيا ياجرا يتومان برا ارديليهزار م ستيب

ر كشور به علت كمبود ماندن صدها طرح د كاره مهين طيدر شرا. افتيخواهد  شيچند بار افزا

بودن راندمان مصرف آب  نييطرح، پا ةديفا-نهيمبهم بودن گزارش هز ليبه دل وبودجه، 

از اسراف  يريكه اكنون در كشور متداول است، ضرورت جلوگ ييها وهيبا ش يدركشاورز

كشور  يآب مصرف زانيم نيشتريكه همچنان ب ليدل نيو به ا ، ميتحر طيدر شرا يمنابع مال

ها و  اشتغال ةنيدر زم يزيو كار ناچ شود يم متيق كم محصوالت پرحجم و نسبتاً ديتولصرف 

 ستيانتقال دو يبرا ميعظ نيچن يا پربازده صورت گرفته، صرف بودجه يها ينيآفر ثروت
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 ستيكه با ب افتيتوان در يحساب ساده م كيبا . ندارد يهيتوج چيمترمكعب آب ه ونيليم

 اياختصاص داد؛ آ الير ارديليم كياز  شيب يبه هر خانوار سمنان وانت يتومان م ارديليهزار م

را صرف فراهم ساختن  ميعظ يةسرما نيا ،يزير با برنامه تواند ياستان نم تيريمد

استان سمنان كند  يبوم يو استعدادها ميمتناسب با اقل يافزار و سخت يافزار نرم يها رساختيز

 ريياست كه اگر رفتارها با منابع آب تغ يهيجا رخ دهد؟ بدبزرگ در اقتصاد و رفاه آن يتا تحول

 نيبه ارزش ا يياعتنا يفساد و ب شيو افزا ،يروند كنون ةفقط سبب ادام شتريآبِ ب ةنكند، عرض

  . شود يم ينعمت خداوند

 يكه صرف سوخت برا ينيسنگ يها نهيپرسش است كه با توجه به هز يجا نه،يزم نيهم در

 ينگهدار يبرا يدائم يها نهيدرنظر گرفتن هز نيب خواهد شد، و همچنحجم از آ نيپمپاژ ا

  آن دارند؟ هيدر توج يليو انتقال، طراحان پروژه چه دال ييزدا نمك ةديچيپ ساتيتأس

منطقه و انواع  داريناپا طيباوجود شرا ران،يا ياسالم يكه جمهور نيبا توجه به ا ؛يتيامن ليدال -2

ثبات خواست  نيبرخوردار بوده و حفظ ا يخوب تيثبات و امنتاكنون از  ،يخارج يفشارها

خواهد  ستيناشا يدامن بزند، عمل يداخل يها كه به اختالف ياست، هرگونه اقدام انيرانيا ةهم

 يقيعم يمراوده و همبستگ شيها پ خزر و سمنان، از قرن يايدر يةمردمان مناطق حاش. ودب

كامالً متفاوت  ةدو منطق ياستعدادها يةود را برپاخ يو اجتماع ياقتصاد يها داشته و مبادله

كه  نيخزر به سبب ا ياياما، طرح انتقال آب از در. اند كرده يم ميبرد برد تنظ يةو برپا يخوب به

 يخزر دارد، با واكنش سخت اهال يايدر يةانسانِ حاش ستيبر ز ينيسنگ اريبس راتيتأث

 يبا اثرات محل داريناپا ةتوسع كيكثر ضمن آن كه حدا. روبرو است يشمال يها استان

 ياهال تواند يتوهمِ موجود بودن آب، م جاديخواهد كرد، اما به علت ا جاديدامنه در مقصد ا كم

 تيامر مخل امن نيخود منحرف سازد كه ا ةمنطق يها لياتكا به پتانس زاستان سمنان را ا
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نامه، اهل  نياز امضاكنندگان ا يرايكه بس شود يم ادآوري. آنان خواهد بود يدرازمدت اجتماع

  . هستند يريمناطق كو گريسمنان و د  استان

بزرگ انتقال آب، به  يها كه طرح ميهم الزم است توجه داشته باش رعامليپدافند غ ةجنب از

اجرا  يكوهستان ريمس لومتريها ك از ده ميعظ يها كه قرار است با گذر لوله يطرح نيچن ژهيو

 يكشورها يها ييجو بهانه ،يخارج اي يستيور در برابر حمالت تروركش يريپذ بيشود، آس

  . دهند يم شيشدت افزا را به نيو رانش زم لرزه نيمانند زم يعيطب راتو خط ه،يهمسا

در  يطرح انتقال آب خزر با سخنان حضرتعال ياجرا ،يداخل استياز منظر س ؛ياجتماع ليدال -3

بودجه، و  وپاش ختير ،يمال يانضباط ياز ب يريجلوگبر ضرورت  يمبن يانتخابات يها مبارزه

با  نيطرح همچن نيا. دارد رتيمغا نيشيپ يها در دولت يستيز طيمح ليبه مسا يتوجه يب

) 1396 ريت 14تا  12تهران (» مبارزه با گردوغبار يالملل نيب شيهما« يةدر افتتاح يلسخنان جنابعا

محترم  ريبا سخنان وز زيو ن د،يآب اشاره كرد و انتقال يسدساز يها طرح يكه به عواقب منف

دهم  رو،يپژوهشگاه ن( »ستيز طيبا متخصصان علوم آب و مح يشياند اجالس هم«در  روين

 رتيشدند، مغا ادآوريآب را  شترِيب ةعرض يمصرف به جا تيريمد تكه ضرور) 96اسفند 

خواهد شد،  ياجتماع يةاو سرم ياعتماد عموم فيقطعاً سبب تضع ها، ييگو دوگانه نيا. دارد

به شدت  ،ياجتماع يها انيجر گرياز د ياريو بس يستيز طيمح يها آن كه تشكل ژهيو به

  .هستند طرح يمخالف اجرا

پرشمار توسط متخصصان مستقل كه در منابع  يها پژوهش ؛يقيتطب يابيبر ارز يمبتن ليدال -4

 هيكل كشور ته يزمان بازرسكه توسط سا ييها گزارش نيمختلف در دسترس هستند، و همچن

و انتقال آب فقط به درصد  يبزرگ سدساز يها طرح شترياست كه ب نيا ةدهند شده، نشان

در مقابل، . اند دهيها نرس اصالً به آن هدف اي افتهيدست  هياول ةشد ماعال يها از هدف يكوچك
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 ط،يشرا نيچن در. اند داشته يو اجتماع ياقتصاد نيها، اثرات و عواقب سنگ طرح نيا ةهم

كالن  يها يگذار هيآب كه باوجود سرما نيمسئول تأم ةوزارتخان ةضرورت دارد كه كارنام

منابع آب فراهم سازد، مورد  يرا برا يداريپا تيو وضع  ستهيشا تيرينتوانسته مد يماد

  .اصالح شود ياديگذشته به شكل بن يپرخطا يها وهيتا ش رديقرار گ يانتقاد يبازنگر

كه نشان داد با  ميكن يگذشته اشاره م نياسفند و فرورد يها ليمثال، به س كيفقط عنوان  به

ها  آن شتريب يةساخته شده و در اسناد اول نهيدالر هز ارديليها م وجود صدها سد كه با صرف ده

تنها كمتر نشده  نه ليدر برابر س يجوامع محل يريپذ بيبوده، آس هاتياز توج يكي »ليمهار س«

 طيشرا« شيو افزا نيزم ةكر يمياقل راتييآن كه تغ ژهيو است؛ به افتهي شيهم افزا رايبس بلكه

كرده است شتريرا ب يناگهان يها يو خشكسال ها ليس ،»يحد.  

و غالباً (كه در جهان اجرا شده  يگريبزرگ انتقال آب د يها كه طرح شود يم ادآوري

 نيدر ا. اند شده ها نيبار در سرزم فاجعه راتييموجب بروز تغ) ها بوده رودخانه نيريانتقال آبِ ش

كه موجب خشك شدن دو  ييقايسابق و چند كشور افر يانتقال آب در شورو يها طرح نه،يزم

 يها يشاخص در نشان دادن اثر مخرب دستكار يها آرال و چاد شد، به نمونه ميعظ ةاچيدر

  . اند بدل شده نيدر زم يبزرگ بشر

خزر مصداق  يايطرح انتقال آب از در ؛يالملل نيو تعهدات ب يداخل نيمربوط به قوان ليدال -5

همراه با  ياقتصاد تياست كه فعال ياسالم يجمهور ياز اصل پنجاهم قانون اساس يبارز تخط

به علت آن  نيطرح، همچن نيا. را ممنوع دانسته است »ستيز طيجبران مح رقابليغ بيتخر«

با  ريبرق مصرف خواهد كرد، مغا يپانصد مگاوات روگاهين كي ديحدود تول ركه ساالنه د

 يا گلخانه يبر كاهش انتشار گازها يمبن» وهوا آب راتييتغ ونيكنوانس«در  رانيتعهدات ا

در جهان را  يا گلخانه يانتشار گازها يها نرخ نياز باالتر يكي ران،يكه ا شود يم ادآوري. است
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  .دارد يناخالص داخل دينسبت به تول

طرح عنوان  انيحام يكه از سو ييها استدالل ؛يعيو منابع طب ستيز طيبوط به محمر ليدال -6

ساالنه فقط  اي رود يم نيطرح فقط چهل هكتار جنگل از ب نيكه در ا نيمانند ا شود، يم

ابعاد  يساز كه كوچك نيگذشته از ا شود، يبرداشت م ايمترمكعب آب از در ونيليم ستيدو

كه  يعيطب اتيموضوع ح يساز خطرات كار است، ساده نسبت به ارفالع طرح و تجاهل

 نيجا كه درك كامل ا از آن. هم هست كند يخلقت عمل م ةديچيپ اريبس يها ستميس يبرمبنا

با  عتيدر طب يضرورت دارد كه هرگونه دستكار ست،يانسان درعمل ممكن ن يبرا ها ستميس

بسته،  يايدر اي اچهيدر كيدر ساحل  آب يساز نيريش. رديممكن صورت گ اطيحداكثر احت

آب است، برجا  ةكل پهن اتيمسئول ح ياديكناره كه تا حد ز يها بر آب ينياثرات سنگ

از دفع پساب چندهزار روستا و  يناش نيسنگ يخزر گرفتار آلودگ يايامروزه در. گذارد يم

قرار  ايآب در داشتبر يمكان درنظر گرفته شده برا يكيكه در نزد(نكا  روگاهيشهر، پساب ن

اضافه كردن . در قفس است يو پرورش ماه ،ينفت يها تيزباله، فعال يراصولي، دفع غ)دارد

با توجه به . خواهد داشت ها يآلودگ نيبر ا يقطعاً اثر تجمع  كن نيريش آب يها پسابِ دستگاه

 ،ياريخاو انيخطر انقراض ماه ،يهر مقدار آلودگ شيافزا ن،يكاسپ يايبسته بودن در

 ديدر شُرف انقراض هستند، تشد زين نكيا را كه هم) يو فوك خزر(آزاد،  يماه ان،يلكاماهيك

دو بخش  يگسستگ. خواهد گذاشت ياديز ياثر منف ،ياديص يها تيخواهد كرد و بر فعال

به  يا در پهنه شگاهيرو يِنظم خداداد ختنيموجب برهم ر زيجنگل بر اثر عبور خط انتقال ن

 يها وسعت كه بخش سالم آن يركانيه يها جنگل. شود يمخط گسست  بروسعت صدها برا

 كيو به عنوان  ،يو بشر يمل راثيم كيدارد، به عنوان  رانيدرصد خاك ا كيكمتر از 

مراقبت  ازمنديكشور دارد، ن يشمال يها در اقتصاد استان يكه نقش اساس يگردشگر ي جاذبه



    

  
  

38 

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

و توسعه،  ييزا مانند ضرورت اشتغال يهاتيتوج اب بار كيكامل است و نه آن كه هر چند وقت 

  . شود بياز آن تخر يبخش

گزارش  نيكه اطالعات ا دهد يتوسط مشاور طرح نشان م يابيگزارش ارز قيدق يبررس

كه بخش  نيبا توجه به ا ن،يهمچن. نشده است يطرح بررس يغلط است و ابعاد مخرب اجرا

 يها طيمح يستبوميز تيكه حساس شود يم ادآورياست،  يموردنظر كوهستان رياز مس ياديز

ها  از آنجا كه كوه. هستند شيمستعد رانش و فرسا ها طين محيباال است و ا اريبس يكوهستان

طور معمول  ها به در آن يدارند و دستكار اريبس تيآب اهم ديتول ةكشور خشك ما از جنب يبرا

با هدف  م،يعظ ةپروژ نيچن ياجرا شود، يها م آبراهه ختنيهم ر و به ديشد يها بيموجب تخر

  .رددا رتيآب است مغا نيشده كه تأم اعالم

 ازمندين ن،يسرزم نيا يكپارچگيكه حفظ  ميكن يمهم جلب م ةنكت نيرا بها يتوجه حضرتعال انيپا در

با تنوع  يدر كشور. هر منطقه است يذات يمتناسب با استعدادها ةو توسع نيسرزم شيبه آما يتوجه جد

 ةكردن هم راهمو ف ياستان يمجزا يها رهيجز جاديا يبه سو ديتوسعه نبا دمانيچ ،يو استعداد يمياقل

كه  يشما به عنوان كس. ها باشد تك استان در تك يو دانشگاه يگردشگر ،يكشاورز ،يامكانات صنعت

كشور،  يكپارچكيراه حفظ  نيكه بهتر ديدان يم كين ديا كشور بوده تيامن يعال يشورا ريها دب سال

 يمياقل يها ن توجه به تفاوتيمناطق مختلف كشور در ع انيم يو اقتصاد يفرهنگ يوندهايساختن پ برقرار

به دست آوردن  يها برا استان انيلذا ضرورت دارد كه از رقابت ناسالم م. هر منطقه است يو استعدادها

 سانييروژه، رپ نياست با شروع ا يعيطب. شود يريآن را ندارند، جلوگ يذات يكه توانمند يامكانات

كشور را به عهده خواهند گرفت، در فشار  تيريدم يگريد يها از استان ندهيآ يها كه در سال يجمهور

 يكه امكان دارد كشورها چنان. مشابه خواهند شد يها مجبور به موافقت با پروژه ها ياستان هم ياز سو

  .خزر شوند يايمشابه در در يها يبه دستكار قيتشو زين هيهمسا
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در ارتباط با طرح انتقال آب  اتيموارد، خواهشمند است دستور توقف كامل هرگونه عمل نيتوجه به ا با

طرح، و ادامه دادن  نيا يكه اجرا ستين يديترد. دييخزر به استان سمنان را صادر فرما ياياز در

مشكالت  تنها نه) هم مشهود است 1399سال  ةبودج ةحيكه متأسفانه در ال(آب  تيريمد نيشيپ يها وهيش

روبرو  يتر دهيچيپ يها ها را حل نخواهد كرد، بلكه كشور را با معضل استان گريسمنان و د يمنابع آب

  .خواهد ساخت

  

  ريدانشگاه مال يعيمنابع طب ةو معاون دانشكد يعلم ئتيعضو ه ،يمرتضو ثمر

  مدرس تيتربدانشگاه  يدانشكده كشاورز اريآب و استاد يپلماسيپژوهشگر د ،يآباد انيم حجت

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيبانج، عضو ه يعيشف شهرام

  آب ياجتماع ةشناس و پژوهشگر حوز بذرافكن، مدرس دانشگاه، جامعه مهتا

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيه يانجمن اعضا سيير ،يرحمان احمد

  نگار روزنامه ست،يز طيكارشناس ارشد مح ،يديجمش مژگان

  يسبزوار ميدانشگاه حك يعلم ئتيو عضو ه ستيز طيمتخصص مح پور، يچيقل زهرا

  جانيواحد اله ،يدانشگاه آزاد اسالم يكشاورز ياكولوژ ارياستاد ان،يدرود ديحم

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةپژوهش در مؤسس ةبازنشست ارياستاد ،يمعلم محمود

  آلمان تزيبنيدانشگاه ال نيزم قاتيتحق معتق، استاد مركز علوم يمهد

  دانشگاه تهران يشناس ستياستاد ز ،يآخان نيحس

  شناس وهابزاده، بوم نيعبدالحس

  ينيو كارآفر تيريمد ةنور و مدرس رشت اميدانشگاه پ يعلم ئتيعضو ه ،يفرهاد كاوه

  شناس بوم ،يشور فرهنگ دره ژنيب
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  داريپا ةآب و توسع ةپژوهشگر حوز ن،ياسي آل احمد

  ستيز طيآب و مح ةمدرس دانشگاه و متخصص حوز ،يتراب سياو

  زديدانشگاه  يعيمنابع طب ةدانشكد يعلم ئتيعضو ه ،يزيپار نژاد رانيا نيمحمدحس

  دانشگاه شهركرد يعيمنابع طب ةدانشكد اريدانش ،يميابراه عطاءاهللا

  يالتيعلوم ش قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيعضو ه مرام، يك فرهاد

  يالتيعلوم ش قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيباززاده، عضو هشه دالور

  يالتيعلوم ش قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيدادگر، عضو ه شهرام

  يالتيعلوم ش قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيعضو ه ،يليجم شهال

  يعيو منابع طب ستيز طيمح يها تشكل ةشبك ريموالنا، دب مسعود

  استان اصفهان يعيو منابع طب يرزكشاو قاتيمركز تحق يعلم ئتيعضو ه ،يبرهان مسعود

  يشناس زلزله يالملل نيپژوهشگاه ب يشناس گروه زلزله ريزارع، مد يمهد

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيعضو ه ،يعباس درضايحم

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتيعضو ه ،يپناه سايپر

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس ةتپژوهش، بازنشس اريفرحپور، دانش يمهد

  استان فارس يعيو منابع طب يكشاورز قاتيمركز تحق يعلم ئتيپاكپرور، عضو ه يمجتب

  دانشگاه مازندران يشناس بوم ةاستاد بازنشست ان،ييصفا اهللا نصرت

  كوهستان ةو پژوهشگر حوز ستيز طيكنشگر مح ،يمحمد عباس

  دانشگاه مازندران يشناس اهيگ ةاستاد بازنشست ،يشكر ميمر

  زديدانشگاه  ستيز طيمح ةدانشكد اريستوده، دانش احمد

  اصفهان يدانشگاه صنعت يعيمنابع طب ةدانشكد ارياستاد ،يموسو رضايعل ديس
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  يبهشت ديدانشگاه شه يطيعلوم مح ةپژوهشكد يعلم ئتيعضو ه ،يمحمود نيحس

  ستيز طيكنشگر مح ان،يمقدم، مدرس دانشگاه فرهنگ نيگل جهيخد

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةمؤسس يعلم ئتياخوان، عضو ه رضا

  دانشگاه تهران يعيمنابع طب ةدانشكد اريدانش ،يروانيش روانيانوش

 ئتيو عضو ه ان،يو آبز التيش قاتيتحق ةمؤسس نيشيپ سييو ر يعلم ئتيرنجبر، عضو ه ينيام غالمرضا

  خاك و آب قاتيتحق ةمؤسس يعلم

  ها و مراتع كشور جنگل قاتيتحق ةدر مؤسس ابانيب قاتيبخش تحق سيير ،يهخسروشا محمد

  دانشگاه لرستان يعلم ئتيشناس و عضو ه جنگل ا،ين ملك ميرح

  ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح ةتيكم سيير ش،يدرو محمد

  ابانيب قاتيتحق يپژوهش يعلم ةفصلنام ريپژوهش، سردب اريدانش پور، يروح حسن

  دانشگاه يعلم ئتيعضو ه ،يمشتاق گوهر زيمبكا

  يوزارت راه و شهرساز يكالبد يها دفتر طرح نيشيپ ركليو بلوچستان، مد ان

  يشهر تيريمد ةدر حوز سندهينو ،يدانشگاه آزاد اسالم يعلم ئتيمقدم، عضو ه ياقوام عارف

  يپژوهش آبخواندار ةكوثر، استاد بازنشست دآهنگيس

   يشناس بازنشسته و متخصص خاك اريدانش ا،يمحمدن مهرداد

  چابكرو، استاد اقتصاد دانشگاه سلطان قابوس عمان غالمرضا

  مرتع يمتخصص اكولوژ ان،يباژ غالمرضا

  پژوهش و متخصص اصالح نباتات اريبذرافشان، دانش محسن

  استان فارس يعيو منابع طب يكشاورز قاتيمركز تحق يعلم ئتيعضو ه ،ينيحس ماشااهللا

  يزداريباح، پژوهشگر و متخصص آبخمص ديدحميس
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  يشناس پژوهشگر و متخصص جنگل ،يمرتضو يدمرتضيس

  دام يةمتخصص تغذ ان،يصفدر مظاهر

  مهندس منابع آب ات،يب يارياسفند منصور

  يمتخصص مرتعدار پناه، يعبدالله ناصر

  آب نيقوان شيگرا ،يكشاورز جيمتخصص ترو ،يجهرم يبخش آرمان

  يبهشت ديدانشگاه شه يطيعلوم مح ةپژوهشكد ان،يآبز يورشناسجان اريدانش ،يعبدل اصغر

  ييدانشگاه عالمه طباطبا يعلم ئتيعضو ه م،يسرزع يعل

  فرانسه ترانه،يمد يستيو تنوع ز ياكولوژ قاتيتحق ةموسس شناس بوم رنهيد ،يجمال يمرتض
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  02/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - رانيعمان در راه شرق ا يايآب در

  

از مشكالت  ييرها يبرا يشرق كشور راه يها عمان به استان يايطرح انتقال آب از در - رنايا - رجنديب

ها در  ناستا نيا ييافزا و هم ييكه با همگرا رود يبه شمار م يريمنطقه كو نيدر ا يآب و كم يخشكسال

  .رفته است شيگام به گام پ ريسال اخ كي

در شرق كشور به وجود آمده و از  ژهيبه و يمنابع آب نيتام نهيدر زم يمتعدد يها چالش رياخ يها دهه

مهم را در سراسر كشور دوچندان  نيشده كه توجه به ا يچنان مهم و راهبرد يمساله آب و منابع آب يطرف

  .كرده است

در اغلب نقاط  هيرويب يها و برداشت يكاهش نزوالت آسمان ليبه دل يمنابع آبحال و روز  هرچند

به مراتب  يميو اقل ييايجغراف تياما بحران در شرق كشور با توجه به وضع ستيكشور خوب ن يتيجمع

  .است دتريشد

 يرمنجر به جا ها يبارندگ ،ياهيرفتن پوشش گ نيخاك و از ب يريدر اثر كاهش نفوذپذ نيبر ا عالوه

و  ستانيو س يخراسان شمال ،يخراسان جنوب ،يخراسان رضو يها در استان البيشدن روان آب و س

و  يرفتگاز آبگ يبه جبران خسارات ناش ديبا ،يسطح يها آب تيمهار و هدا يو به جا شود يبلوچستان م

  .پرداخت ليس

و كمبود آب  اند بهره يب ياشتها از نعمت شبكه آب سالم و بهد استان نيواقع در ا ياز روستاها ياريبس

صورت  يها ينيب شيكه پ ييقرار داده تا جا ريصنعت و شرب را تحت تاث ،يمختلف كشاورز يها بخش

 ترمكعبم ونيليم 856از كمبود  تيمنطقه حكا نيگرفته درخصوص سطح مصرف و منابع موجود در ا

  .سه استان دارد نيآب در ا

آن روز به  ياحساس شد كه منابع آب شتريب ياز زمان زين يجنوبو ضرورت انتقال آب به خراسان  تياهم
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  .افتيبروز  زيهمچون فرونشست ن ييها دهيروز كمتر شد و پد

 نيندارد در ا اياتصال به در اي يگونه رودخانه دائم چيدر داخل استان ه يكه خراسان جنوب نيتوجه به ا با

مدت و بلندمدت مطرح شد  انيكوتاه مدت، م يها هاستان و در برنام يانتقال آب از خارج مرزها طيشرا

  .استان قرار گرفت تيريو مد رويبلندمدت دولت، وزارت ن يها عمان در برنامه يايكه انتقال آب از در

استانداران سه استان خراسان  ييو همگرا ديو ام ريدر دولت تدب يبه خراسان جنوب يجلب توجه مل با

پركار و پربرنامه ظاهر شدند،  ريسال اخ كيبلوچستان كه هر سه در و  ستانيو س يخراسان جنوب ،يرضو

  .شد يريگيپ ديوارد فاز جد يينها نهيعمان به عنوان گز يايطرح انتقال آب از در

  

  نامه تفاهم يامضا

خراسان  يها كشور از جمله استان يعمان از سواحل چابهار به نوار شرق يايانتقال آب در نامه تفاهم

در امور آب و آبفا و استانداران  روين ريو بلوچستان با حضور معاون وز ستانيو س يجنوب خراسان ،يرضو

  .ديدر مشهد به امضا رس 98 وريشهر 20سه استان روز چهارشنبه  نيا

 ونيليم 200و  ارديليم كيدر مجموع امكان برداشت  رويوزارت ن صيتخص تهيمصوبه كم براساس

مترمكعب، خراسان  ونيليم 228و بلوچستان  ستانيكه استان س شود يفراهم م ايمترمكعب از آب در

  .برند يآب سهم م نيا يمترمكعب از خروج ونيليم 60 يمترمكعب و خراسان جنوب ونيليم 110 يرضو

انتقال  نديكه فرا ابدي يم صيسه استان تخص نيبه ا ايمترمكعب آب در ونيليم 400اساس حدود  نيبرا

  .است يبانيو مشاركت دولت تنها در حوزه پشت ودش يانجام م يتوسط بخش خصوص

مترمكعب منابع  ونيليم 217 ازمندين يبراساس مطالعات انجام گرفته استان خراسان جنوب 1425افق سال  در

استان خواهد بود و  يمترمكعب آب موجود ونيليم 59حدود  طيشرا نيتر نانهياست كه در خوش ب يآب

 يآب  با كم يسازگار دسن يبا اجرا زين هيعمان و بق ياياز در يافتيدرمترمكعب هم آب  ونيليم 110حدود 
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 يجمهور سييمعاون اول ر استيآب به ر يعال يبار در شورا نيشود كه تابستان امسال نخست نيتام ديبا

  .شد بيتصو يخراسان جنوب يبرا

آذر امسال  24ن و بلوچستا ستانيو س يخراسان جنوب ،ينشست مشترك استانداران خراسان رضو نيدوم

نشست  نيو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در ا رويوزارت ن رانيدر چابهار با حضور مد

و توسعه  نيشركت تام نيشرق كشور ب يها عمان به استان ياينامه طرح انتقال آب از در تفاهم

ا منطقه آزاد ب درويميو سازمان ا) تابش(آب و برق شرق  يشركت تكاپو ران،يشرق ا يها رساختيز

  .چابهار امضا شد

شدن  يياجرا يبرا رياخ يها اقدامات الزم در سال:  نشست گفت نيو بلوچستان در ا ستانيس استاندار

اعتبار  صيو تخص قيپس از انجام مطالعات دق يكشور انجام شده و به زود يشرق يها انتقال آب به استان

  .شود يم يياجرا

منظور  نيهم يبه شرق كشور دارد برا يا ژهيتوجه و يجنگ اقتصاد دولت در: افزود يموهبت ياحمدعل

جان گرفتن  د،ياقدام شاهد رونق تول نياست و با ا قيدق يزير طرح بزرگ انتقال آب در حال برنامه يبرا

  .بود ميآب خواه  مناطق خشك و كم نيساكنان ا يدنيآب آشام نيو تام يصنعت، كشاورز

 يساز نيريش: كشور برشمرد و گفت يشرق يها از عوامل توسعه استان راه آهن، بزرگراه و آب را يو

 يو خراسان رضو يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيخشك س يها عمان و انتقال آن به استان يايآب در

 نيبر ا آب گبزر عيمعادن و صنا يموجب فعال ساز يو كشاورز يدنيآب آشام نيبر تام  عالوه تواند يم

  .دهد يا ها جان تازه صنعت و كارخانهمناطق شود و به 

 يايو انتقال آب از در ييزدا سازمان در طرح نمك نيا: منطقه آزاد چابهار هم اظهار داشت رعامليمد

  .دارد يدرصد 10كشور مشاركت  يعمان به سه استان شرق

 شود يمتحول مها معادن و فوالد شرق كشور  استان نيبا انتقال آب به ا نكهيا انيبا ب يكرد ميعبدالرح
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ها و  پروژه ريو سا عيآب صنا نيپروژه است و سپس تام نيا تيمردم چابهار در اولو يآب ازين: گفت

  .شود يانجام م يهمجوار در گام بعد يها استان

شدن  يياست كه با اجرا يآب سواحل مكران كم ژهيو بلوچستان بو ستانيمردم س يدغدغه اصل: گفت يو

  .شود يمشكالت آب حل م شهيهم يكشور برا يشرق يها عمان به استان يايطرح انتقال آب از در

مردم  يباال برا يبزرگ با منافع اقتصاد يها طرح ياجرا: سازمان منطقه آزاد چابهار افزود رعامليمد

  .است يو استان يرهبر معظم انقالب، مسووالن كشور ديمحروم مورد تاك

در  يها هزار مترمكعب آب در روز فقط پروژه 127 نكيا مواجه است و هم يآب چابهار با كم: گفت يو

هزار مترمكعب  227از   شيشهرستان ب نينبود آب در ا ليدارند و به دل ازيمنطقه آزاد آب ن يدست اجرا

  .است ازيمورد ن يدنيو آشام عيمختلف صنا يها يكاربر يآب برا

سبب رونق اشتغال،  يت كم آبانسجام استانداران شرق كشور عالوه بر حل مشكال: كرد انيب يكرد

  .شود يم يمنطقه مهم و راهبرد نيدر ا عيها و صنا پروژه ع،يجان گرفتن صنا د،يتول

 ميپروژه عظ: عمان گفت ياينامه طرح انتقال آب از در تفاهم يامضا نييهم در آ يخراسان جنوب استاندار

 ياتيعمل يو اراده مجموعه دولت براكشور، نشانگر عزم  يشرق يها عمان به استان يايانتقال آب از در

  .پروژه و توسعه منطقه است نيكردن ا

انتقال آب قطعا در : پروژه در توسعه شرق كشور اشاره كرد و افزود نيبه نقش ا انيمعتمد محمدصادق

  .در منطقه شرق كشور موثر خواهد بود داريپا تيامن جاديو ا تيجمع يماندگار

ها  سند، استان نيدر ا: كرد حيتصر يآب با كم يسند سازگار نيبر تدو رويوزارت ن ديبا اشاره به تاك يو

  .كنند نييمصرف شرب و صنعت را تع زانيرا ارائه و م يمنابع و مصارف آب تياند وضع مكلف شده

 نيكرد و ا نيرا تدو يآب با كم ياست كه سند سازگار ياستان نينخست ،يخراسان جنوب: كرد حيتصر يو

  .است دهيرس بيبه تصو زين رويوزارت ن يبا كم آب يسازگارسند در كارگروه 
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شرق كشور  يها عمان به استان يايرهبر معظم انقالب بر انتقال آب در: گفت زين يخراسان رضو استاندار

  .اقدامات الزم انجام شود عتريپروژه بودند كه سر يايجو ميكه در مشهد داشت ييدارهايدارند و در د ديتاك

 ايدر داريانتقال آب پا: كه تجربه انتقال آب در استان كرمان را هم دارد، اظهار داشت ينيرزم حس رضايعل

  .مناطق خشك است نيدر ا تيجمع يو ماندگار تيامن جاديشرق كشور ضامن ا يها به استان

توسعه همه جانبه شرق  يبرا ينقطه عطف نيبود و ا ميشاهد انتقال آب خواه كينزد  ندهيدر آ: گفت يو

 زيمنطقه ن نيا تيامن نيمسووالن تام يشرق كشور برا يعالوه بر عمران و آبادان: ادامه داد يو.ر استكشو

  .شود يم ييمحدوده اجرا نيدر ا ياعتبار به زود صيبا تخص زيامر ن نيمهم است و ا

  

  پروژه يمال نيتام ينامه برا تفاهم

انتقال آب به  يبرا: گفت رنايخبرنگار ادر گفت و گو با  يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

پروژه امضا شد كه در قالب آن سهم مشاركت وزارت صنعت،  يمال نيتام يبرا يا نامه شرق كشور تفاهم

 عيچابهار و صنا ددرصد، منطقه آزا 20) رانيا عيصنا يسازمان گسترش و نوساز( درويمعدن و تجارت و ا

ها در نظر گرفته  دستگاه ريو سا يآستان قدس رضو يمابق درصد و 20درصد، شركت سازنده  10وابسته 

  .شده است

مقرر شد  زيكن ن نيريآب ش زاتيتجه نيانتقال آب و تام ريدرخصوص تملك مس: افزود يامام نيحس

و  نيها قرار دهد تا نحوه تملك براساس قوان استان اريكند و در اخت هيمشاور طرح، اطالعات الزم را ته

  .دشو ييمقررات نها

 لومتريك 500هزار و  كيرا حدود ) يخراسان رضو(عمان تا مشهد  يايانتقال آب از در ريطول مس يو

به صورت  يمطالعات يها طرح ليتملك و تكم ،يطيمح ستيمباحث مربوط به ز: عنوان كرد و گفت

  .آغاز خواهد شد يبه زود يياجرا اتيو عمل شود يم يريگيپ عيفشرده و سر



    

  
  

48 

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

آب  يو شركت سهام گذار هيسرما نيب: اظهار داشت يخراسان جنوب يا منطقهشركت آب  رعامليمد

 يها منعقد خواهد شد كه قرار شد در كارگروه زيآب ن صيتخص يها بحث يبرا يقرارداد يا منطقه

  .سه استان به سرعت انجام شود يبا هماهنگ ياستان

 ازيمترمكعب است كه در صورت ن ونيليم 60طرح  نياز ا ياستان خراسان جنوب هيحداقل سهم: گفت يو

  .شده است ينيب شيپ زيمترمكعب ن ونيليم 110تا  يساز نيريبعد از ش

شده است عنوان  ينيب شيپ 1425در افق بلندمدت  ياستان خراسان جنوب يآب يازهاين نكهيا انيبا ب يامام

  .مياستان باش شيز پا شيبخش شاهد توسعه ب نيدر ا يگذار هيسرما عياست با استقرار صنا ديام: كرد

است  ياريو راندمان آب يور بهبود بهره نهيدر زم ها يگذار هيسرما شتريب زين يدر بخش كشاورز: گفت يو

  .كرد  يگذار هيسرما نهيزم نيدر ا توان يوجود دارد و م يكالن تيخصوص ظرف نيكه در ا

در : اره كرد و گفتمخازن آب استان اش يبه كسر يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

مخازن آب روند  يجبران كسر يدار و آبخوان يزداريآبخ يها پروژه يگذشته با اجرا يآب يها سال

 لمترمكعب در سا ونيليم 113به  92 يمترمكعب در سال آب ونيليم 167از  كهيداشته است بطور يمطلوب

  .ديرس يجار يآب

مخازن به صفر برسد كه با توجه به  يكسر زانيتوسعه، م برنامه ششم انياست كه تا پا نيبرنامه ا: افزود يو

  .ستيمصرف، دور از انتظار ن تيريمناسب و مد يها يبارندگ تيوضع

كه اگر  ميرا تجربه كرد متريليم 100كمتر از  يها يحداقل در سه سال گذشته بارندگ: كرد ديتاك يامام

 انيمخازن به صفر تا پا يكسر ابديدامه مصرف ا تيريمد نهيدر زم ينرمال باشد و همكار ها يبارندگ

  .برنامه ششم محقق شود

 دهد يمترمكعب است كه نشان م ونيليم 38مصرف بخش شرب، صنعت و خدمات ساالنه : گفت يو

  .برطرف كند زيبخش صنعت و معدن را ن يها انتقال آب در كنار توسعه صنعت حمل و نقل دغدغه
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  شود يم نيتام اياستان از در 17 آب

كشور به  آب ياستان خشك و ب 17آب : در امور آب و آبفا گفت روين رياست كه معاون وز يدر حال نيا

  .خواهد شد نيتام اياز در يخشكسال يها مختلف و كاهش خسارت يها منظور استفاده در بخش

داشته باشند و  يشتريب تيانتقال آب حساس يشرق كشور برا يها استان: افزود يزاده خامس يتق قاسم

  .شود ييطرح اجرا نيزمان ا نياعتبارات الزم را در نظر گرفته تا در كمتر

 ديعمان تاك يايالزامات انتقال آب در يتمام تيمصارف هر استان و رعا نييمنابع، تع صيبر تخص يو

  .طرح است نيا يها از ضرورت يو اقتصاد يطيمح ستيز ،يمطالعات فن: كرد و گفت

كشور را  يشرق يها استان يآب يازهايها ن تا سال تواند يم اياز آب در استفاده: گفت روين ريوز معاون

  .ها گرفته شده است استان نيا يو آبادان ييشكوفا ياتفاق مهم در راستا نيكند و ا نيتام

 رانيشرق ا ينوار مرز يو خراسان شمال يخراسان رضو ،يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيس يها استان

  .اند داده ليرا تشك
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  03/10/1398خبرگزاري تابناك مورخ  - خاك شيدر فرسا رانيرتبه اول ا

  

 نيها است و ا برابر رطوبت تمام رودخانه 8از  شيكه رطوبت خاك ب دهد ينشان م يجهان يها يبررس

حل  اتيواقع نيبا توجه به ا. شود يو مرتع م ياهيگ يها جب توسعه پوششرطوبت خاك است كه مو

  .ستين ريپذ مشكل آب كشور بدون در نظر گرفتن مشكل خاك امكان

 طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يها يو حفاظت خاك در ستاد توسعه فناور شيكارگروه فرسا ريدب

اول  يها خاك رتبه شيفرسا نهيدر زم رانيا كهنيا انيبا ب يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم ستيز

خاك در  شيرساتن در سال ف ارديليدو م نيانگيبه طور م دهد يبرآوردها نشان م: را دارد، گفت ايدر دن

متر مكعب خاك از دست  ارديليم 4تا  3در كشور رخ داد،  يكه اواخر سال جار يليو با س ميكشور دار

  .شود ليتا تشك دهيسال به طول انجام ونيليم 4تا  3از دست رفته است كه خاك  يدر حال نيو ا ميداد

 فيهر كشور توص اريدر اخت هيسرما نيرا بزرگتر "خاك" سنا،يوگو با ا در گفت يمنوچهر گرج دكتر

دارد و اگر  يآب نقش مهم يساز رهيو ذخ ليو هم در تحص يآب يها خاك در كاهش تنش: كرد و گفت

 مهآب نبود و ه يساز رهيشده بود، قادر به ذخ دهيخاك از سنگ پوش يابه ج نيخاك نبود و كره زم

  .شد يم ها اچهيو در اهايوارد در ياز بارندگ يافتيدر يها آب

نشان  يجهان يها يبررس: كرد و افزود يمعرف ايكننده آب در دن عيتوز نيخاك را بزرگتر نيهمچن يو

رطوبت خاك است كه  نيها است و ا ودخانهبرابر رطوبت تمام ر 8از  شيكه رطوبت خاك ب دهد يم

در  نحل مشكل آب كشور بدو اتيواقع نيبا توجه به ا. شود يو مرتع م ياهيگ يها موجب توسعه پوشش

  .ستين ريپذ نظر گرفتن مشكل خاك امكان

 م،ياز خاك را از دست ده متر يسانت كياگر  نكهيبر ا ديبا تاك خاك، شيفرسا راتيبا اشاره به تاث يگرج

كه امروز در  يخاك: شود و خاطر نشان كرد نيگزيدارد تا خاك از دست رفته جا ازيصدها سال زمان ن
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كل  گريد يشود و از سو ليصورت تبد نياست تا به ا دهيسال طول كش ها ونيليدسترس ما قرار دارد، م

ور تحت كشت كش خيهكتار آن در طول تار ونيليم 18.5هكتار است كه تنها  ونيليم 165 رانيمساحت ا

  .شود يرا شامل م يدرصد اراض 18تنها  زانيم نيقرار گرفته است و ا يو آب ميد

  

  خاك تيريمد

 طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يها يو حفاظت خاك در ستاد توسعه فناور شيكارگروه فرسا ريدب

كدام از آنها شده است كه هر  ييشناسا ايهزار نوع خاك در دن 10از  شيب نكهيبر ا ديبا تاك ست،يز

گر متفاوت يبه مزرعه د يا خاك از مزرعه تيريمد: خاطرنشان كرد طلبد، يرا م يا جداگانه يها تيريمد

است كه متاسفانه در  ياقدام نينوع خاك است و ا ييخاك شناسا تيريگام در مد نيرو اول نياست؛ از ا

  .خاك شده است ييبه شناسااقدام  ايسال گذشته در دن 70كه  يكشور هرگز انجام نشده، در حال

ما به : شد ادآوري م،يدار ازيسال زمان ن 30تا  20خاك به  ييشناسا يبرا نكهيا انيانجمن خاك، با ب سيير

قانون از  نياگر ا يحت يول م؛يتوجه كرد م،يرساند بيكه آن را به تصو "قانون خاك"امر در  نيا

 نياز ا م؛يابيدست  نهين زميخود در ا ازيمورد ن يها تا به داده كشد يسال طول م 30شود  يياكنون اجرا هم

  .ميعقب هست ايسال از دن 100رو ما 

 ،يخاك اعم از نفت يها يآلودگ: خاك را موجب سالمت جامعه دانست و گفت نيهمچن ،يگرج

 شود؛ يانسان م ييغذا رهيوارد زنج ييايميش يكودها هيرو يمصرف ب ايو  ييايميسموم ش و،يواكتيراد

خود  ازيمورد ن يكه غذا ميكن يمصرف م يو گوشت دام ريو ما از ش كند يدر خاك رشد م اهيگ چراكه

انسان خواهد  ييغذا رهيموجود در خاك وارد زنج يها يرو آلودگ نياز ا كند؛ يم افتياز خاك در را

  .كند يرا فراهم م ياديشد و مشكالت ز
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  خاك شيفرسا

 طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يها ياد توسعه فناورو حفاظت خاك در ست شيكارگروه فرسا ريدب

برآوردها : قرار دارد، افزود اياول دن يها خاك در رتبه شيفرسا نهيدر زم رانيا نكهيبر ا ديبا تاك ست،يز

كه اواخر  يليو با س ميخاك در كشور دار شيتن در سال فرسا ارديليم 2 نيانگيكه به طور م دهد ينشان م

 ونيليم 4تا  3كه  يخاك م؛يمتر مكعب خاك از دست داد ارديليم 4تا  3رخ داد، در كشور  يسال جار

  .شود ليتا تشك ديسال به طول انجام

 يخشك طيكشور در شرا: خاك در كشور نام برد و اظهار كرد شيفرسا لياز دال يكيرا  مياقل رييتغ يو

خاك فراهم  شيفرسا يرا برا نهيكم، زم ياهيو پوشش گ ميدار يكم ياهيرو پوشش گ نيقرار دارد؛ از ا

  .كند يم

 51از  شيب: خاك در كشور نام برد و ادامه داد شيعلل فرسا گريبودن كشور را از د دار بيش ،يگرج

  .دهد يم شيرا افزا شيسرعت فرسا ب،ياست و ش دار بيش ياراض يدرصد از كشور دارا

ها و  و جنگل يعيمنابع طب ،يدامدار ،يخاك در كشاورز تيريمد يها محقق حوزه خاك، روش نيا

بر اساس مطالعات محققان : شد ادآوريخاك ذكر كرد و  شيفرسا ليدال گريرا از د يساز راه اتيعمل

 اردكشور خسارت و نيدالر به ا 28 كا،يخاك در آمر شيهر تن فرسا ي، به ازا2011در سال  ييكايآمر

 شتريفروش نفت ب زانيرقم آن از م م،يب كندالر ضر 28را در  شيتن فرسا ارديليم 2و اگر ما  شود يم

  .خواهد شد

 طيو مح شيفرسا ،يآب، خشكسال يها يو حفاظت خاك در ستاد توسعه فناور شيكارگروه فرسا ريدب

 نيا يبرا: گفت شتر،يب شياز فرسا يريجلوگ يبرا يكشاورز يالگو رييبر ضرورت تغ ديبا تاك ستيز

 العاتدرصد است كه مط 10 بيبا ش ياراض يالگوها برا نيا. ميكرد فيرا تعر ييمنظور در ستاد الگوها

محصوالت دو  ديضمن آنكه تول م،يرا به صفر برسان شيفرسا ميآن در دانشگاه تهران انجام شده و توانست
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  .است افتهيدرصد كاهش  80درصد و سوخت تراكتور تا  50 ديتول نهيبرابر شده و هز

شده است،  ييبوده اجرا يتپه ماهور يهكتار كه دارا 80به وسعت  يالگو در اراض نيا نكهيا انيبا ب يو

و با كمك ستاد و  ميبه وسعت هزار هكتار توسعه داد يدر اراض نيفاز دوم را در استان قزو: گفت

 نيكه ا ميهست نيوزارتخانه به دنبال ا نيو معاونت زراعت ا يمعاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورز

  .ميكن يساز ادهيپ يمردم يدر اراض گرياستان د 4الگو را در 

آن در خاك و  هيموجود در هوا و تصف كيگرفتن گازكربن قيخاك از طر يمواد آل شيافزا ،يگرج

  .كشت نام برد يالگو نيمهم ا يايكاهش سوخت تراكتور را از مزا

  

  خاك تيتثب يها روش

 طيو مح شيفرسا ،يخشكسال آب، يها يو حفاظت خاك در ستاد توسعه فناور شيكارگروه فرسا ريدب

مانند محدود  يگرياقدامات د ديبا يمالچ پاش ريبه غ زگردير يها كانون تيتثب يبرا نكهيا انيبا ب ست،يز

و  يستيز يها مالچ نهيدر زم يعيدر حال حاضر مطالعات وس: دام در مراتع انجام شود، افزود يكردن چرا

 يهستند، انجام شده است؛ ول زين ستيز طيدوستدار مح شود و ينفت يها مالچ نيگزيجا تواند يكه م يرس

  .اند قرار گرفته دييشده مورد تا ديتول يستيتاكنون دو مالچ ز

و بلوچستان و اصفهان خبر داد و  ستانيس يها در استان يستيدو مالچ ز نيا لوتيشدن پا يياز اجرا يو

 يبلوچستان اجرا شده است و بر رو و ستانياستان س "زهك"هكتار در منطقه  200در سطح : شد ادآوري

  .مالچ مطالعات آن ادامه دارد نيتر شدن ا كامل

 نيا يها لوتيپا: ستاد ارسال شده است، گفت نيبه ا يستيتاكنون صدها نمونه مالچ ز نكهيا انيبا ب يگرج

 ستيز يها دارا بودن چالش ايو  نييپا يداريهمچون پا يمختلف ليشده است كه به دال ييها اجرا مالچ

باره  نيمطالعه در ا هسال گذشت 5از  م،يا دهيكه در حال حاضر به آن رس يرد شدند و مالچ رس يطيمح
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  .شروع شده است

  

  يستيز يها بادشكن

ها و حفاظت از مزارع در برابر  حفاظت از جاده يرا برا يستيز يها محقق استفاده از بادشكن نيا

گرد و غبار اطراف  يها كانون تيتثب يبرا: نشان كردشن و گرد و غبار دانست و خاطر  يها طوفان

كاهش  راستفاده شد كه د يستيز ريو غ يستيز يها بادشكن نيا يهكتار 600در وسعت  هياروم اچهيدر

  .گرد و غبار مؤثر بوده است يها طوفان

 نياز اكه كسب شد، استفاده  يخوب جيبا توجه به نتا: را درختان دانست و گفت يستيز يها بادشكن يو

قرار  اچهيدر نيا هيحاش يتوسعه اراض يبرا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياز دستور كارها يكيها  بادشكن

  .گرفته است
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خبرگزاري تسنيم  - مترمكعب آب ارديليم30دولت در استحصال  يقانون يكوتاه |»يزداريمعجزه آبخ«
  03/10/1398مورخ 

  

كشور اضافه  يبه حجم آب استحصال يمترمكعب از نزوالت آسمان ارديليم30 ديبا 1404قانون تا افق  طبق

  .دارد يا هدف نقش عمده نيدر تحقق ا يزدارياز فنون آبخ يكيعنوان  باران به ريسطوح آبگ. شود

خشك و  هيبا توجه به قرار گرفتن در ناح رانيا م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

استحصال آب  ليدل نيمواجه بوده و به هم آبي -است كه همواره با مشكل كم يياز كشورها خشك مهين

 پرداختهآن   لف بهمخت نيرو در قوان نياست، از هم ياتيمهم و ح يمصارف مختلف در كشور ما امر يبرا

و  ياست كه در اسناد باالدست ياز موارد يدار و آبخوان يزداريآبخ قياستحصال آب از طر. شده است

استحصال  يها روش نيتر از مهم يكي. شده است ديبه آن تأك رانيا ياسالم يمختلف نظام جمهور نيقوان

  .باران است ريسطوح آبگ ةليوس استحصال آب باران به ،يزداريآبخ قيآب از طر

 نيتأم يبرا خشك مهيكه در مناطق خشك و ن شود -ياطالق م ييها روش يةآب باران به كل استحصال

از باران قبل از  يآب ناش ها روان روش نيدر ا. باشد -يمعمول م ميرمستقيو غ ميطور مستق آب از باران به

و  شود يمهار م كوچك،در مخازن  رهيذخ ايو  نينفوذ دادن به زم ةليوس شود، به البيبه س ليتبد نكهيا

مصارف مختلف مثل شرب، مصارف دام،  يشده برا آب استحصال. ردگي -يقرار م برداري -مورد بهره

آب باران از  آوري -در قالب جمع ينيرزميمنابع آب ز يةو تغذ يمحصوالت كشاورز ياريآب ايوحوش 

  .شود -ها واقع مي بام -پشت اي يعيسطوح طب

 نيبا ا. استفاده شده است» گدس«نام  به يتوسط فرد 1963بار در سال  نياول يبرا» ل آباستحصا« ةواژ

 4محققان با توجه به قرائن موجود، قدمت آن را  يبرخ ست؛ني -تازه ةديا كيحال استحصال آب باران 

با  ييقايرو آف ييايآس يها كه تمدن يبه عصر برنز و زمان يعني دانند، -يم حيمس الديهزار سال قبل از م
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را  يكشاورز زيداشت، ن متر يليم 100كه بارش ساالنه كمتر از  يآب باران توانستند در مناطق آوري -جمع

  .دانند -يم الديهزار سال قبل از م6تا  نيقدمت آن را در چ زين يبرخ. سازند ريپذ امكان

تحصال آب، از كشور تونس اس ةباران در قالب واژ ريسطوح آبگ هاي -انواع سامانه يعلم ييشناسا اگرچه

با . است افتهيتوسعه  ياشغال نيبار در فلسط نيگزارش شده، اما نخست) 1986( سيو كول يتوسط پاس

كار  آب به بودمختلف استحصال آب باران جهت مقابله با كم هاي -وهيش شياز هزار سال پ نكهيوجود ا

مصارف  يآب ازياز ن يبخش نيآن جهت تأم افتهي توسعه يها كيهنوز هم استفاده از تكن يگرفته شده، ول

  .است جيرا رياخ يها در سال يكشاورز

 70درصد به  17خاك را از  يآب باران، رطوبت حجم آوري -جمع هاي -نشان داده است سامانه مطالعات

 ريمقاد تواند -يم يتيريمد يآب باران در قالب كارها آوري -جمع نيهمچن. دهد -يم شيدرصد افزا

 يكشاورز وري -بهره شيو افزا ،ييوهوا آب راتييو شدت تغ زانيداده، كاهش م شيرا افزاكربن خاك 

در بهبود  تواند -يآب باران م آوري -دانشمندان، جمع ةديعق به. همراه خواهد داشت را به ييغذا تيو امن

در مناطق  ستيز طيمح بيتوقف تخر ايكاهش  ينوع و به ييچرا تيظرف شيافزا ،ياهيپوشش گ

مناطق  نيرگذار در اياز مسائل مهم تأث يكيعنوان  متضرر بوده و به زايي -ابانيب ةديك، كه از پدخش

  .باشد ديهست، مف

طور  به تواند -يو استحصال آب باران م يگردآور اند كه سامانة -مختلف نشان داده يها پژوهش

و  ريآن كاهش تبخ رويآب به خاك و پ بيضر شيو افزا يرطوبت خاك عمق شيسبب افزا يريچشمگ

آب امكان  شتريهرچه ب رهاند تا با ذخي -ابداع شده يگوناگون يها منظور روش نيگردد و به هم البيس

  .دهند شيرا افزا اهيزنده ماندن گ

و هم با  كند -يكمك م ينيرزميز يها آب يةنفوذ به خاك، هم به تغذ شياستحصال آب با افزا ةسامان

دنبال خواهد داشت و  رفت خاك و آب را به خاك و هدر شياآب، كاهش فرس روان جاديكاهش ا
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 اي -نهيبا صرف هز كه يطور آب رقم خواهد خورد؛ به وري -بهره شيآب، افزا ريبا كاهش تبخ نيهمچن

نمونه، تنها استفاده از مالچ  يآب رقم خواهد خورد، برا وري -بهره شيدرصد از افزا 50از  شياندك ب

  .داشته باشد ريدرصد در مقدار تبخ 40درصد تا  20ش كاه تواند -يكاه و كلش م

كه توسط مردم  باشند -يم يارزان و آسان يها استحصال آب باران، معموالً روش يها از روش استفاده

 يكيومكانيب اتيعمل كيعنوان  به تواند -يها م روش نياستفاده از ا. آموزش قابل اجرا هستند يبا كم يبوم

به  يو حت اشندكارگشا ب اريخاك بس شياز فرسا يريخاك و آب و جلوگ آسان و ارزان در حفاظت

  .كمك كنند دست نييحفاظت خاك در پا هاي -ها و برنامه -سازه يداريحفظ و پا

آب دارد و با بهبود  تيريو مد ياز لحاظ اكولوژ ياديز تيباران و استحصال آب باران اهم ريآبگ سطوح

 طيدر بهبود شرا ينقش قابل توجه تواند -يم ياهيپوشش گ تيآن وضع يرويخاك و پ يرطوبت تيوضع

  .داشته باشد ستمياكوس

از  يكي تواند -ياستحصال آب باران م م،يكه در تمام نقاط كشورمان شاهد هست آبي -با وجود كم امروزه

نوان ع آب باران در محل بارش باشد، كه البته در اكثر نقاط جهان به ةريمناسبِ ذخ يتيريمد يراهكارها

آب باران و سطوح  الما در استحص يبوم يدانش غن. باشد -يو اجرا م يطرح كارآمد در حال بررس كي

 ياستحصال آب و برا يبرا يزداريآبخ كيتكن نياز ا توان -يادعاست كه م نيا ديباران مؤ ريآبگ

  .استفاده كرد ييو روستا يدر مناطق شهر يمصارف مختلف شرب، صنعت و كشاورز

 1404كشور تا سال  يدرصد به حجم آب استحصال 7.5بر افزودن  يگذار مبن قانون يبه الزام قانونتوجه  با

 نيدر تحقق ا اي -سهم عمده تواند -يباران م ريسطوح آبگ قياستحصال آب از طر ،يزداريآبخ ةليوس به

كه  دينما يزري -هبرنام يا -گونه دولت مكلف است به«: در قانون آمده است باره نيهدف داشته باشد، درا

هفت و (كشور  ةساالن يدرصد متوسط بلندمدت نزوالت آسمان 15حداقل ... يشمس يهجر 1404تا سال 

به ) يدار و آبخوان يزداريآبخ قيدرصد از طر ميو هفت و ن يسطح يدرصد از محل كنترل آبها مين
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  ».كشور اضافه گردد يحجم استحصال

 ارديليم 400كشور حدود  ةحجم بارش ساالن رو،يوزارت ن يه از سوشد مطابق آمار اعالم نكهيتوجه به ا با

 قيآب كشور از طر يمترمكعب به حجم استحصال ارديليم 30، حدود 1404مترمكعب است، الزم است تا 

تحقق . ار عمده دارنديباران نقش بس ريمهم، سطوح آبگ نيا ياضافه شود و برا يدار و آبخوان يزداريآبخ

بلكه  شود، يم ينآفري -و اشتغال ييغذا تيامن ،يمل ديتول شيافزا ،يها باعث رونق كشاورزتن قانون، نه نيا

را  ينيرزميز هاي -كشور را جبران و سفره ينيرزميز يها آب يمنف ةترازنام ،ياديتا حدود ز تواند -يم

  .كند هيتغذ
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گزاري ايرنا مورخ خبر - افتيچهار درصد كاهش  يجار يسال زراع ياز ابتدا يبارندگ :روين ريوز
03/10/1398  

  

نسبت به مدت مشابه پارسال  يجار يسال زراع ياز ابتدا يبارندگ زانيم: گفت روين ريوز - رنايا -سبزوار

  .داشته استچهار درصد كاهش 

حال  نيبا ا: شهر ششتمد سبزوار افزود ياز طرح آبرسان يبردار شنبه در مراسم بهره روز سه انياردكان رضا

  .بوده است شتريبلند مدت ب ينسبت به دوره آمار ها يبارندگ نيا

كمتر بلند مدت و  نيانگياز م شتريدرصد ب 30 يامسال در استان خراسان رضو يها يبارندگ: ادامه داد يو

  .از پارسال بوده است

از  يبردار حداكثر بهره حيصح تيريخوب مخازن سدها و مد شيبا گنجا ميدواريام: گفت روين ريوز

خاطر هموطنان از  تيو امن شيتوام با آسا ندهيو تابستان سال آ يآت يها انجام شود و ماه ينزوالت جو

  .نظر آب و برق باشد

طرح با  86مهر ماه امسال  ياز ابتدا: افزود "رانيا. ب. ته الفهر هف" شيبا اشاره به پو نيهمچن يو

 انيتا پا شيپو نيتعداد از آغاز ا نياست كه ا دهيرس يبردار به بهره الير ارديليهزار م 70 يگذار هيسرما

  .  رسد يم الير ارديليهزار م 330 يگذار هيطرح با سرما 227در مجموع به  يسال جار

طرح بزرگ آب، برق و فاضالب با  13 يمروز در استان خراسان رضوا: ادامه داد انياردكان

 يزندگ تيفيدر بهبود ك يكه نقش مهم ديرس يبردار به بهره الير ارديليم 730پنج هزار و  يگذار هيسرما

  .هموطنان دارد

وار سه طرح آب و فاضالب شهرستان سبز يياجرا اتيو آغاز عمل يبردار بهره يشنبه برا روز سه روين ريوز

  .سفر كرد يشهرستان خوشاب به غرب خراسان رضو "رباط جز" يروستا يرسان و افتتاح طرح آب
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - ديمتر مكعب رس ونيليم 311به  رود ندهيسد زا رهيذخ
04/10/1398  

  

 ندهيسد زا يفعل رهيذخ: اصفهان گفت يا شركت آب منطقه يمعاون حفاظت و بهره بردار -رنايا -اصفهان

  .با متوسط بلند مدت كمتر است سهيكه در مقا ديمتر مكعب رس ونيليم 311رود به 

رود در  ندهيزا يها ها در سرشاخه با وجود بارش: افزود رنايروز چهارشنبه در گفت و گو با ا يساسان حسن

 نيدر ا يآب در پشت سد اضافه نشده و وجود ندارد و كماكان مشكل كم يامسال، اندوخته چندان زييپا

  .گرفته شود يجد ديمنطقه با

و  11.5رود  ندهيسد زا يفعل يورود: مخزن اضافه كرد نيبه ا يو خروج يبا اشاره به آمار ورود يو

  .است هيمترمكعب بر ثان 11آن  يخروج

) 98مهر (يجار يسال آب يها از ابتدا مقدار بارش ،يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار عاونم

و  422پارسال  زانيم نيا: متر اعالم و خاطرنشان كرد يليم 334رود را  ندهيزا يها تاكنون در سرشاخه

  .متر بود يليم 396متوسط بلند مدت 

 ديو كماكان با ستيها مناسب ن بارش تيدهد كه وضع يمها نشان  آمار بارش ليتحل: ادامه داد يساسان

  .ميباش يبه نزول نعمت اله دواريام

و  يبا توجه به كاهش منابع آب سطح: در مصرف آب افزود ييصرفه جو تيبر اهم ديبا تاك يو

را  ها يخشكسال تواند ينم رياخ يها دهه گذشته، بارش كي يكشورمان ط يدر منطقه مركز يرسطحيز

  .ميدر دستور كار قرار ده ديرا با اتيح هيما نهيمصرف به نيند، بنابراجبران ك

زرد كوه  ژهيبو يزاگرس مركز يها است كه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيرود بزرگتر ندهيزا

در  يو به تاالب گاوخون رود يم شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريو در كو رديگ يسرچشمه م ياريبخت
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  .زدير  يمشرق اصفهان 

و برداشت  تيتراكم جمع ،يمتوال يها يخشكسال ،يمياقل راتييتغ ليبه دل رياخ يرودخانه در سال ها نيا

 يدست بخصوص در فصول گرم سال با خشك نييشده و در پا ليتبد يرودخانه فصل كيبه  هيرو يب يها

  .شود يمواجه م

 ست،،يز طيكننده آب شرب، مح نيور و تاممركز كش يسدها نيتر ياز اصل يكيرود به عنوان  ندهيزا سد

 يبردار مترمكعب بهره ارديليم 1.4 تيبا ظرف 1349در سال  ران،يا يو صنعت در منطقه مركز يكشاورز

  .غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد يلومتريك 110شكل در يسد قوس نيشد، ا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  -ي جار يروز سال آب نيدر نود و سوم ها يبارندگ يرشد منف
04/10/1398  

  

تا آخر  98مهرماه(يجار يماه از سال آب يروزد نيكشور تا سوم يها يبارندگ زانيم -رنايا -تهران

 93.1نسبت به مدت مشابه پارسال با بارش زانيم نيكه ا ديرس متريليم 87.6به رقم  يدر حال) 99وريشهر

  .برخودار شد يدرصد 6 ياز رشد منف متريليم

رقم ) 99وريتا آخر شهر 98مهرماه (يجار يروز سال آب نيدر نودو سوم يكشور در حال يها بارش زانيم

از ) متريليم 65.4بابارش (ساله  51مدت  دوره بلند نيانگيبا م سهيدهد كه در مقا يرا نشان م يمتريليم 87.6

سامانه  يهواشناس ازمانس يها ينيب شياست كه براساس پ يدرحال نيبرخودار شده و ا يدرصد 34رشد 

  .ابدي شيبارش ها به مراتب افزا زانيرود م ياز امشب وارد كشور خواهد شد و انتظار م يبارش ديجد

 ها يو بررس ديماه رس يدر روز سوم د متريليم 134.7رقم  خزر به يايدر زيها در حوضه آبر بارش زانيم

 نيا يها استان نينخست پربارش تر گاهيدر جا يبارندگ متريليم 409 افتيبا در النياستان گ دهد ينشان م

  .قرار دارد زيحوضه آبر

ه حوض يداشت و مقام دوم پربارش ها يبارندگ متريليم 296ماه  يمازندران هم در روز سوم د استان

  .خزر را به خود اختصاص داد يايدر زيآبر

 نيا يها و روند بارش متراستيليم 158.3عمان  يايفارس و در جيخل زيها درحوضه آبر بارش زانيم اكنون

كه  دهيبه ثبت رس متريليم 224.4بارش در استان بوشهر با بارش  زانيم نيشتريب دهد ينشان م زيحوضه آبر

  .برخوردار است يدرصد 42.4از رشد ) متريليم 157.6(پارسال ينسبت به سال آب

 متريليم 53.1به رقم  يماه درحال يروز د نيو بلوچستان تا سوم ستانيها در استان س بارش زانيم نيهمچن

درصد را تجربه  261.5و  كهزاريداشت و رشد  يبارندگ متريليم 3.9نسبت به دوره مشابه پارسال  دكهيرس
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  .كرد

 37.6استان پارسال  نيكه ا يداشت، درحال يبارندگ متريليم 131.3ماه  يروز سوم دتا  زيهرمزگان ن استان

روند  دهد، يرا نشان م ها يبارندگ يمتريليم 249.2ارقام  رشد  نيا سهيرا ثبت كرد و مقا يبارندگ متريليم

  .تقرار داده اس ريتاث حتعمان را ت يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر شتريتاكنون ب ها يبارندگ

 نيحوضه تا سوم نيگذشته است و ا يمتفاوت با سال ها زيشرق ن يمرز زيها در حوضه آبر يبارندگ روند

بارش ها نسبت به مدت مشابه پارسال  نيا زانيثبت كرد كه م يبارندگ متريليم 28.6 يماه درحال يروز د

ساله،  51دوره بلند مدت  نيگانيدهد و نسبت به م يرا نشان م يمتريليم 160بود، رشد  متريليم 11كه رقم 

  .دارد يدرصد رشد بارندگ80
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  04/10/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - د؟يسدها به كجا رس يبرنامه بازنگر
  

همه  فيتكل نييو تع يشدن بازنگر يياز نها رانينابع آب ام تيريشركت مد رعامليمد: اقتصاد  يايدن

 ليسد در كشور تعد 38آب  صيقرار شد تخص يينها يپس از بازنگر: كشور خبر داد و گفت يسدها

  .شود

 انيسدها پا يبازنگر ايسوال كه آ نيفارس در پاسخ به ا يوگو با خبرگزار در گفت ها يرسول محمدحاج

 106از : او افزود. شد فيتكل نييقرار گرفت و تع يكشور مورد بازنگر يهاتمام سد بايتقر: گفت افتي

 نيپس ا. شد ليبه شرب و صنعت تبد يشد و از كشاورز ليآب آنها تعد صيسد تخص 38طرح و سد، 

دو  شيبه افزا نيهمچن رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد. كرد رييتغ يتعداد سد از لحاظ ابعاد فن

  شيامسال تاكنون ب ياز ابتدا: اشاره كرد و گفت 98ها در سال  و بستر رودخانه ميحر نييتع يبرابر

  

  .شده است يروبيكشور ال يها از رودخانه لومتريك 400هزار و  كي از

كشور  يها از رودخانه لومتريك 400تا  350طور متوسط حدود  هر سال به نياز ا شيپ: افزود ها يرسول حاج

 لومتريك 400هزار  كيبه  يحدود چهار برابر شيتاكنون با افزا 98 يقم و از ابتدار نيشده كه ا يروبيال

ساالنه : ادامه داد 98در سال  ها نهو بستر رودخا ميحر نييتع يدو برابر شياو با اشاره به افزا. است دهيرس

هزار 2رقم به  نيسال تاكنون ا يو بستر شده كه از ابتدا ميحر نييكشور تع يها از رودخانه لومتريهزار ك2

. برسد لومتريعدد به حدود چهار هزار ك نيامسال ا انيتا پا ميو درصدد هست دهيرس لومتريك 500و 

كشور  ياز سدها يآب خروج يدرصد 83 شياشاره به افزا با رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

 يبرا يمناسب اريبس طيهد شراصورت گرفته شا ريامسال با تداب: نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود

  .ميا كشاورزان بوده زهييكشت پا
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: هستند، گفت يبحران تيوضع يدشت دارا 389اكنون  دشت كشور هم 609 انياز م نكهيبر ا ديبا تاك او

  .است دهيمترمكعب رس ارديليم 130از  شيبه ب ينيرزميز  مخازن آب يكسر زانيدر حال حاضر م

  

  سال انيتا پا سد بزرگ 10از  يبردار بهره

 ،»رنايا«گزارش  به. امسال خبر داد انيسد بزرگ در كشور تا پا 10 يبردار هم روز گذشته از بهره روين ريوز

در قالب  يسال جار انيتا پا: در شهرستان درگز گفت وردياز سد اب يبردار در مراسم بهره انيرضا اردكان

 وردياب يبايكه سد ز رسد يم يبردار به بهرهدر كشور  زيسد بزرگ ن 10طرح آب، برق و فاضالب  227

 يتعداد طرح ط نيافتتاح ا »رانيا. ب.الف« شيدر قالب پو: او افزود. سدها است نياز ا يكيدرگز  

در حوزه آب و برق چه  مسالين يط مينشان ده ايشد كه به خودمان و دن يزير دوم امسال برنامه مسالين

  .است يريگ كشور در حال شكل يجا يدر جا يتحول

هزار هكتار  26استان،  9در  ديجد روگاهيسه هزار مگاوات ن ش،يپو نيدر چارچوب ا: ادامه داد روين ريوز

به  يرسان مختلف، آب يآب در شهرها خانه هيتصف 12فاضالب،  خانه هيتصف 29 ،يو زهكش ياريشبكه آب

 يبردار به بهره اعتبار الير ارديليهزار م 330با  ريدپذيتجد يها روگاهيروستا و احداث ن 100هزار و 

اعتبار  الير ارديليهزار م 81با حدود  شيپو نيطرح ا 227طرح از مجموع  86: گفت روين ريوز. رسد يم

 ادي شيدر چارچوب پو: او ادامه داد. رسد يم يبردار به بهره ندهيآ يها در هفته هيافتتاح شده است و بق

در حال  يدر استان خراسان رضو الير ارديليم 700ج هزار و پن يگذار هيهم با سرما ديطرح جد 13شده 

  .افتتاح شدن است

خود را  يها و مردم حق لذت بردن از داشته ميخود را پاس بدار يدستاوردها ديبا نكهيا انيبا ب انياردكان

مل طور كا به يشهر چيدر كشور وجود داشت و ه خانه هيسال قبل تنها چهار تصف 40: داشته باشند افزود

 شيو افزا ها ميو تحر يليمدت با وجود جنگ تحم نيا يفاضالب قرار نگرفته بود اما ط هيتصف رپوششيز
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 40 يها شرفتيپ ريسا انياو با ب. است دهيمورد رس 232به  ها خانه هيكشور شمار تصف تيجمع يبرابر 2/ 3

سطح احساس  ميا نتوانسته مانيچرا متناسب با دستاوردها: اضافه كرد رويساله كشور در حوزه آب، برق و ن

هنرمندانه نبوده  يمشكالت و مطالبات به اندازه كاف رحط وهيش ديشا م؟يده شيمردم را افزا يتمنديرضا

  .مردم منجر نشده است يتمنديسطح رضا شيكه به افزا

و  نيسهمگ يها بر وقوع بارش يمبن يمجاز يدر فضا يپيمراسم به انتشار كل نيدر ا نيهمچن روين ريوز

 ييها ينيب شيو پ يبر اساس اعالم سازمان هواشناس: كرد انيدر كشور اشاره و ب يهفته جار يط آسا ليس

 ميو شمال خواه ربدر شمال غ يبرخوردار است تا اواخر هفته شاهد نزوالت آسمان ييكه از صحت باال

 رينظ ياخبار كنم ياعالم م ها تداوم داشته باشد و بارش نيا ميدواريو ام ستين اديز يليبود كه حجم آن خ

  . در جامعه منتشر شده صحت ندارد ينيآفر با هدف التهاب اي يكه از سر ناآگاه نيسهمگ يها بارش
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كه  نيهم/  ستين يانتقال آب خزر اقتصاد پروژه:ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ
ارس مد يها ينفوذ استيس/ بود  يكردند مژده بزرگ دايكارشناسان از اعدام نجات پ

  04/10/1398سايت خبر فوري مورخ  - !منكر شدن خدا بود عت،يطب
  

انتقال آب خزر به سمنان، اعتبار  يها امديدرباره پ ستيز طيسازمان حفاظت مح سيبا رئ گو و گفت

  .ديرا بخوان عتيو مدارس طب ستيز طيمح يها يشمال، آراد كوه تهران، احكام بازداشت يها پسماند

خزر به سمنان را  يايح انتقال آب دركشور طر ستيز طيسازمان حفاظت از مح سيرئ يكالنتر يسيع 

 ييگو و او در گفت. نديب يطرح نم نيا ياجرا يبرا يمانع چيه سانيپرد ديگو ياما م داند ينم ياقتصاد

با . داند يمسازمان متبوع خود ن ينظارت طهيطرح را هم در ح نياز ا يخاك ناش شيو فرسا نيرانش زم

شمال، آراد كوه تهران،  يها خزر به سمنان، اعتبار پسماند انتقال آب يها امديدرباره پ يكالنتر يسيع

  .ميگو كرد و گفت عتيو مدارس طب ستيز طيمح يها ياحكام بازداشت

چرا بدون  رديمجوز اجرا نگ »يطيمح ستيز يابيارز«بدون  يطرح چيبود كه در دولت دوازدهم ه قرار

  د؟يت كردبا طرح انتقال آب خزر به سمنان موافق يطيمح ستيز يابيارز

. داده است نژاد يآن را دولت احمد يطيمح ستيمجوز ز. دارد يطيمح ستيز يابيطرح ارز نيا دينيبب

  .صادر كرد يخاتم يمجوز انتقال آب آن را هم دولت آقا

آنهارا انجام بدهد تا از  ديبا رويما مهم است كه وزارت ن يانتقال آب خزر به سمنان، دو تا مسأله برا در

است و مسأله  ايو عمق بازگشت آب به در ايعمق برداشت آب از در يكي. نداشته باشد يكلنظر اجرا مش

 اي شود يكه طرح اجرا م داردن يبه ما ربط ياز نظر اقتصاد. دارد تيعبور لوله است كه اهم ريدوم هم مس

لوله آب  ريچون، مس. شود يطرح اجرا م ديعمق برداشت و برگشت آب را به ما بگو روياگر وزارت ن. نه

  .شود يم ياتيماجرا هم در هنگام اجرا عمل هيبق. شود ينم دهيبر يهم مشخص است و جنگل
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  شود؟ يم يياجرا يدرخت چيطرح بدون قطع ه نيا ديكن يشما فكر م 

است  يريمس ر،يمس نيا. شود يباالخره دو تا درخت قطع م ديشمال بساز ريپاسگاه هم در مس كي دينيبب

متر 60به عرض  ررايلوله گاز را بكشند، مس خواستند يم يوقت يعني. شده است هديكه قبالً جنگل بر

 يحداكثر مقدار درخت. شود يلوله انتقال آب از كنار لوله گاز رد م. شده است يپاكساز نيبنابرا دند،يبر

بدانند وسعت  ديها هستند، با جنگل نيقطع ا يكه مدع ييآنها. هكتار است 40حدود  شود يكه قطع م

 يعني. هكتار است ونيليم 6/1هكتار بود االن كمتر از  ونيليم ميون انقالب سه لياوا يركانيه يها نگلج

  .شده است قطع يركانيچهل سال جنگل ه نيهكتار در ا ونيليبه دو م كينزد

  !مختلف قطع شده است يها طرح يصورت و برا نيهم هكتار هم به ونيليدو م نيخب ا 

 شود، يقطع م ريمس كي ايسد  كي يكه به ناچار برا يهر هكتار درخت رو،يت نتفاهمات ما با وزار طبق

سازمان  ليكند و بعد تحو يپنج سال هم آنها را نگهدار. درخت بكارد رويوزارت ن ديبرابر آن را با 10

وزارت  ريخ اي شود دهيبر ستيشودچون معلوم ن دهيهكتار بر40 نيبه فرض اگر ا يعني. ها بدهد جنگل

  .هكتار جنگل احداث كند 400 ديبا روين

  تعهد را انجام داده است؟ نيقبل ا يها در طرح روين وزارت

 يسؤال باشم ول نيا يپاسخگو توانم ينم نيهستم، بنابرا ستيز طيدو سال است كه در سازمان مح من

سازمان برنامه و طرح اجرا شود،  نياگر قرار باشد ا. دارد م،يبند يم رويكه با وزارت ن يبه تفاهمات يبستگ

 انيهكتار درخت، در م 400كاشت  نهيهز نكهيا يبرا. گذارد يبودجه، اعتبار كاشت درخت را در پروژه م

  .انتقال آب خزر به سمنان، صفر است نهيهز

  شود؟ ييوجود دارد كه بعد از شما تعهدات اجرا ينيچه تضم. ديسمت هست نيدر ا گريسال د كي شما

سازمان برنامه و بودجه كه سر . ت كه سازمان برنامه و بودجه كرده استاس يموافقت اصول ن،يتضم

  .بخواهد دوباره سازمان برنامه و بودجه را منحل كند نژاد يمثل احمد يكس كي نكهيمگر ا. است شيجا
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  د؟يايمثل دولت نهم و دهم سركار ن يوجود دارد كه دولت ينيچه تضم 

است  نيمسأله ا يول. ستين يجمهور سيرئ اريطبق قانون در اخت انحالل سازمان برنامه و بودجه گريد االن

  .زند يخزر نم اچهيدر يبه شور يا لطمه چيطرح ه نيكه ا

 استينظر ر ريسازمان همچنان ز نيسازمان برنامه و بودجه نوشته شده است ا تيآنچه در سا براساس

نمك حاصل  م،يكن نيريش ديقال باانت يخزر را برا يايما آب در گريد ياز سو. شود ياداره م يجمهور

  م؟يكن ياز آن را چه كار م

  .جواب سؤال شما را دادم من

  گردد؟ يو دوباره به خزر برم شود يشمال دپو نم يها نمك در جنگل نيا يعني

از آن . كند يم جاديتن نمك ا ونيليم2/6كه  ميخواه يخزر م يايمتر مكعب آب از در ونيليم 200 ما

به فرض اگر آن . ميزير يرا به خزر م ميمصرف كن ميتوان يكه م ينيرير مكعب آب شمت ارديليطرف سه م

متر مكعب آب خزر،  ارديليهزار م 78بر  ميتن نمك در سال تقس ونيليم 2/6هم وارد نشود،  نيريآب ش

  .نمك آن صفر است يعنيسه صد هزارم درصد،  شود يم

  دارد؟آن ن انيخزر و آبز يايدر يشور يرو يريتأث چيه پس

بر سطح  ميمتر مكعب آب تقس ونيليم 200 نكهيا يبرا. نه ارتفاع آن كند يم جادينمك آن مشكل ا نه

خزر سه  يايما از سمت غرب در. متر يليم مين شود يم يمتر مربع است سال ارديليم 400خزر كه  يايدر

آب آن را  مكعبمتر  نويليم 200 ميخواه يحاال م ميكن يخزر م يايمتر مكعب آب را وارد در ارديليم

  .ميبرداشت كن

  م؟يكن ينم دايپ يخزر مشكل يايبا برداشت آب از در الملل نيلحاظ حقوق ب به

 يزود نيطرح به ا نيالبته ا. ندارد يطيمح ستيلذا از نظر ما انتقال آب خزر مشكل ز. ميندار يمشكل چيه

  .ندارد ياديز ياقتصاد هياجرا ندارد چون توج تيقابل
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احداث خط لوله انتقال آب  يبرا يمناسب ريآن را مس يآهن كه برخ لوله گاز و خط راه رين مساال نيهم 

قطع  يطرح، درخت نيكه در ا مياگر ما قبول كن. رو است به رو نيو رانش زم نياند با لغزش زم اعالم كرده

  ست؟ين ينگران لطرح مح نيشدن منطقه شده هم در ا يالبيكه باعث س نيرانش زم ايآ شود ينم

 نيا كند يم نهيتومان هز ارديليها هزار م ده ديآ يكه م يكس نياست، بنابرا يمهندس امديپ كي نيا دينيبب

  .نديب يمسائل را هم م

  .االن وجود دارد نيزم رانش

مسأله  ديعبور بدهد با نيلوله را از زم كي خواهد يكه م يآن كس. است يگريد زيحرف من چ. دانم يم

. وجود ندارد يمسائل، مشكل نيا تيبا رعا يستيز طياز نظر مح مييگو يما م. كند رانش آن را هم حل

  .ندارد ياست و به ما ربط يو مهندس يمسائل فن اش هيبق

  دوباره خسارت وارده را جبران كند؟ دهد يم ليكه كار را تحو يمانكاريوجود دارد كه پ ينيچه تضم 

. شكند يرانش داشته باشد، لوله م نياگر زم. ژه را درآوردپرو نهيآب را بفروشد و هز ديبا گذار هيسرما

  .هم ندارد يدرآمد افتيانتقال ن يآب يوقت. ابدي يانتقال نم يآب گريشكست، د يوقت

  ست؟ينظارت ن اش فهيوظ ستيز طيسازمان مح مگر

  .ستين يو اقتصاد ياست، نظارت فن يطيمح ستينظارت ز ست؛يز طيسازمان مح فهيوظ

 طهيخاك در ح شيو فرسا نيرانش زم يطيمح ستيندارم به لحاظ ز يطرح كار يتصادبا بحث اق من

كرده تا بداند چه  يرا بررس ريمس نيا ستيز طيسازمان حفاظت مح ايآ ست؟ين ستيز طيمح فهيوظ

  شود؟ يم جاديا ستيز طيمح يبرا يها خطر

 شكست يكه م يزيچ نياول شد يم يانشاست، اگر ر فتادهين ياتفاق چياند و ه االن لوله گاز را برده دينيبب

  .لوله گاز بود

  .لوله گاز به خاطر فرو نشست شكسته است النيهم در مازندران و هم در گ ؛يكالنتر يآقا



    

  
  

71 

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

 دياش را دارد با ياقتصاد تيكه مسئول يكس فتدياتفاق ب يبه فرض اگر رانش. ادعاست كيها  حرف نيا

  .است يرا نكند آدم احمق نيفكر رانش زم كند، يم نهيهز تومان اردهايليكه م ياگر كس. پاسخگو باشد

  ندارد؟ ينقش چيه ستيز طيسازمان حفاظت مح يعني 

  .ميكن يم يطيمح ستيز يها ما فقط بررسي. گردديبرم ربطيذ نيمسأله به مهندس نه

پروژه  نياكه  ديكن يشده است فكر نم يثبت جهان ونسكويامسال در  يركانيه يها پرونده جنگل ديدان يم 

  شود؟ ليپرونده تبد نيا يبرا يديبه تهد

  .هزار هكتار هم مناطق حفاظت شده است 320آن . شده است يها ثبت جهان جنگل نيهزار هكتار ازا320 

  !لزوماً نه

لوله  ريدر مس ستياصالً درون جنگل ن شود يم دهيكه بر يهكتار 40 نيا. مناطق، دست نخورده است آن

آن  ونسكوي. شود يمانده است اگر اجبار باشد قطع م ياست كه تك و توك درخت يريمس. گاز قرار دارد

  .دهند يمخالفان، اطالعات غلط م. كرده است يهزار هكتار را ثبت جهان 320

  .ستيمقرون به صرفه ن ياز نظر اقتصاد يندارد، ول يمشكل يطيمح ستيپروژه از نظر ز نيا

  اصالً اجرا نشود؟ ديكن يفكر م پس

  .اصالً اجرا نشود كنم يمن فكر م .بله

. كه بحران آب ندارد ديگذاشته ا ياستان كي يچرا انگشت رو ديدنبال حل بحران آب هست كه به شما

  د؟يرو يو بلوچستان كه بحران آب دارند، نم ستانيچرا به سراغ كرمان و س

  .ميستيو بلوچستان ن ستانيمخالف انتقال آب به س ما

 يزود نيطرح به ا نيالبته ا. ندارد يطيمح ستياز نظر ما انتقال آب خزر مشكل ز لذا. ميندار يمشكل چيه

  ندارد ياديز ياقتصاد هياجرا ندارد چون توج تيقابل

  شود؟ يطرح آنجا اجرا نم چرا 
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انتقال آب كرده است، ما هم موافقت  يتقاضا نجايا رويوزارت ن. است رويآب وزارت ن صيمسئول تخص 

شما اگر انتقال آب سمنان را . سمنان هم مشكل آب دارد. ديسؤال كن روين رياز وز ديم بارا ه نهايا. ميكرد

  .اضافه شود نتهرا هيهزار نفر ممكن است به حاش 800تا 700 دينكن نيتأم ندهيسال آ 25تا 

  !دانند يم ياسيطرح س كيطرح را  ياريبس

ربط  نژاد يشده است و نه به احمد بيتصو يطرح در زمان خاتم نيبه شما گفتم ا. ستين ياسيس اصالً

  .يدارد، نه به روحان

  !اند دانسته تختيانتقال آب را مقدمه انتقال پا نيا يحت يبرخ

چهار منطقه در نظر . جا به جا شود تختيقرار بود پا يرفسنجان هاشميمرحوم يزمان آقا يوقت كي دينيبب

انتقال  انيجر نياما ا. فارس و شاهرود در سمنان ونديلرستان، س گودرزيزنجان، ال داريگرفته شد؛ منطقه ق

  .وصل كرد دينبا زيرا به همه چ زيشده است، همه چ يمنتف تختيپا

  م؟ياند، آن را اجرا كن كرده بيزا را تصو نهيطرح هز كياست چون دو دولت قبل،  يمنطق ايآ

. كرد يزير برنامه دياالن با .سال بعد است 25 يطرح برا نيا. اجرا شود ديبا يوقت كيطرح  نيباالخره ا 

  .برد يسال زمان م 15تا 10طرح  ياجرا

  طرح مخالفت شده است؟ نيها با ا سال نيهمه ا چرا

انجام  رويكار را وزارت ن. اش را اعالم كرده است يموافقت كل ستيز طيمح. نشده است مخالفت

  مخالفت كرده است؟ يك. كرده است بيدولت هم آن را تصو. دهد يم

  !قبل از شما ستيز طيحفاظت مح نسازما

من  ديرا به من اعالم بكن طيشرا نيا ديگو يم ستيز طيمخالف نبوده، سازمان مح ستيز طيسازمان مح 

  .موافقم

كه مقرون به صرفه  يا نهيپرهز يها طرح نيكه كشور دارد چرا با چن يمال تيبا توجه به وضع ديكن يم فكر
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  شود؟ يموافقت م ست،يهم ن

  .كند نيموظف است كه طبق قانون آب همه شهرها را تأم رويارت نوز دينيبب

قرار  يدر مرحله بعد نهيمتوسط هز يها پروژه. است تر نهيكم هز يها آب از روش نيبا تأم تياولو اول

  .روند يم تر نهيپرهز يليخ يها بعد از آن سراغ پروژه. روند يم نهيپرهز يها بعد به سراغ پروژه. دارد

به انتقال آب خزر  يازين ميآب را در سمنان باال ببر يور اگر ما بهره نديگو يشناسان ماالن كار خب

  د؟يرو ينم تر نهيطرح كم هز نيچرا سراغ ا! ستين

بكند همه  يزير بخواهد برنامه گريسال د 20اگر . كند ينم يزير امروز كه برنامه يبرا رويوزارت ن دينيبب 

هزار نفر  100و  ونيليم كي ت،يهزار نفرجمع 700 يسمنان به جا گريسال د 20. رنديم يم يمردم از تشنگ

  .شود نيآن تأم يآب برا ايجا به جا شود  ديبا اي نيبنابرا. دارد تيجمع

كه امروز  كنند يم دايرا پ يتيمازندران و سمنان همان وضع گريسال د 20كه  نديگو يشما م منتقدان

  .آبكرده است؛ جنگ  دايپ ياريچهارمحال و بخت

امروز با . داشت تيهزار نفر جمع 400تا  300شد، اصفهان  جاديكه تونل كوهرنگ ا شيسال پ 60 دينيبب

اما حاال فقط . آمد يم شيپ يادياگر آب را انتقال نداده بودند، مشكالت ز. نفر دارد ونيلياطرافش چهار م

 ونيليم 20 شيال پس 60شما . شرق اصفهان مشكل دارد، اصفهان مشكل آب شرب ندارد يكشاورز

  .ديرا اداره كن يونيليم 80كشور  ديخواه يم يونيليم 20با افكار  ونيليم 80 ديحاال شد ديبود

  .در مركز است عيصنا جاديانتقال آب و ا جهينت ت،يجمع نيتجمع ا اتفاقاً

  .افتاد يم يچه اتفاق م،ياصالً به اصفهان آب انتقال نداده بود ديكن فرض

  !كنار آب ميدبر يرا م عيصنا خب

 ديبا اي ميو گفت مياجازه نداد يصنعت آب بر چيما از سال گذشته به ه. شود يبه سواحل منتقل م عيصنا

  .استفاده كنند عيصنا يو برا نيريرا ش ايبروند آب در. شمال ايبروند سواحل جنوب 
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  .است دهيهم كش ياريبه چهارمحال و بخت يحت. ميرا دار عياالن در اصفهان گسترش صنا ما

را  ديكارخانه جد جاديا ايكس مجوز توسعه  چيبه ه 97ما از اول سال . آنها قبالً داده شده است مجوز

من اگر . اند كرده يگذار هيكرد چون سرما يكار شود ياند را نم كه قبالً داده ييمجوزها يول مينداد

  .ندارم ين مبلغيهم چنمن . تومان خسارت بدهم اردهايليم ديبخواهم مجوز آنها را باطل كنم با

  !ها جواب نداده سال نيانتقال آب در تمام ا يكالنتر يآقا

  .نبود تيجمع ونيليدر اصفهان چهار م داد ياگر انتقال آب جواب نم. ديكن ياشتباه م شما

  .از معضالت كشور است يكيآبش  تيآب و وضع تيجمع نيهم االن

  .ندارد يتوسعه كشاورز يجا گرياصفهان د. ميرمشكل دا يو توسعه كشاورز ندهيتوسعه آ يبرا بله،

  .چه كنند تيبا آن جمع دانند ياما بعد نم ديآ يهم به آن سمت م تيكه آب را انتقال بدهند جمع هرجا

 نيا. كه شغل و درآمد است مثل تهران ييبه سمت جا رود يم تيجمع. است امدهيبه آن سمت ن تيجمع

  .كند يرا پخش م تيتوسعه متناسب است كه جمع

 ستيونيدر ارتباط هستند عضو راكفلر و صه يالملل نيب قاتيكه با مركز تحق يكسان نديگو يم نهايا 

حق  يهم به بانك جهان. ميهست يما عضو بانك جهان. است يمتعلق به بانك جهان CGIAR. هستند

  CGIARو هم به  ميده يم تيعضو

  .ست نه متناسبآنچه در كشور ما اتفاق افتاده است توسعه نامتوازن ا

  .مينكرد جاديدر كشور توسعه متناسب ا بله

  .اشتباه بوده است يها آن هم انتقال آب لياز دال يكي

متراكم شده بود و آنجا  تيچون جمع. ميما مجبور به انتقال آب شد. بود ليدل نيانتقال آب، آخر نه

كه ( رانيمثل ا يكشور يطيمح ستيبا افكار صددرصد ز ديتوان يشما نم. ميانجام بده يكار ميتوانست ينم

  .ديرا اداره كن) است يكشور خشك
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شما و  نيب ييگو و بحث و گفت كي. ميشمال ببر يبحث را به موضوع اعتبارات پسماندها يكالنتر يآقا

  ...اند كرده ليو م فيكه آنها اعتبار را ح دييگو يشده، شما م جاديشمال در مجلس ا ندگانينما

 يدالر پول برا ونيليم 300و  ارديليم كيبودجه  حهيدولت در ال شيدو سال پ. شدن ليو م فيح اعتبار

پول از بخش پسماند به . مجلس اعتبار را عوض كرد. نقاط كشور گذاشت ريپسماند شمال و سا يسامانده

  .رفت يگريد يجا

  .نشد يراحل طم نياما ا ديكرد يم يرا ط يو مراحل قانون بيرا تصو ييها نامه نييآ ديشما با گفتند

. داد ليكه تحو داد يم ديكه دولت با يا بودجه حهيال نيهم يعني يمراحل قانون. ستين يزيچ نيچن نه

 يپسماندها يدالر برا ونيليم 150امسال دولت ! پسماند رفت هوا يبودجه به جا نيندارم ا يحاال من كار

از سوخت  صلحا يديبرق تول ديخر متيهم كرد و ق يگريكار خوب د كيدولت . شمال گذاشته است

بخش را به  نيدر ا يگذار هيسرما مت،يق شيافزا. داد شيتومان افزا 1400تومان به  650پسماندها را از 

 بيتصو كنند، يپسماند م ديكه تول يعيتومان هم از محل عوارض بر صنا ارديليهزار م كي. كند يصرفه م

. بود كه عملكردش صفر است كشوروزارت  ارياختاعتبار در  نيالبته در دو سال گذشته ا. كرده است

بخش  گذاران هيبه سرما ستيز طياند كه مح گذاشته ستيز طياعتبار را در بودجه صندوق مح نيامسال ا

  .پسماند كمك كند

  ست؟يچ ستيز طيمح يدرباره احكام كارشناسان بازداشت نظرتان

  .ديپرس هياز قوه قضائ ديسؤال را با نيا

  برخورد شد؟ يتيامن ستيز طيبا مح يليدوره شما خ در

كارشناسان بازداشت شده و چهار نفر از آنها محكوم به  نيخب ا. كرده بودند يتيرا امن ستيز طيمح بله

در  ميهست دواريما ام. سال حبس گرفتند 8تا4 نيكه كرد آنها ب يشتريب يدگيبا رس هيقوه قضائ. اعدام بودند
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 يدا كرده بودند مژده بزرگيكه كارشناسان از اعدام نجات پ نيمبكنند؛ ه يشتريب يبررس يمرحله بعد

  .كند يدگيرس هيقوه قضائ دوارميام. بود ستيز طيطرفداران مح يبرا

  ست؟يشروع شده، نظرتان چ »يكاوه مدن«ها به  دوباره حمله ياز اعالم حكم كارشناسان بازداشت پس

گفتند . دو پاسپورت دارد كه نداشت شانيفتند اگ.داشته باشند محكوم شد يليدل نكهيبدون ا يمدن كاوه

مثالً  ميگو يعنوان مثال م به. بود) ع(دانشگاه امام صادق ليالتحص فارغ شانيندارد كه ا مانيو ا نيد شانيا

مركز (» CGIAR« با يبودم، قرارداد 60در دهه  يكشاورز قاتيسازمان تحق سيكه رئ يمن وقت

پس گفتند  شد، يم تيراكفلر حما اديمركز هم توسط بن نيا. بودم بسته) يكشاورز يالملل نيب قاتيتحق

بسته شده و  ياسالم يسال قبل از جمهور 10قرارداد از  نيكه ا يدرحال! ديراكفلر هست اديشما جزو بن

هزار دالر  500و هر سال هم  ميدار رابطه CGIARسال است كه ما با  55 يعني. االن هم ادامه دارد نيهم

 يليدل نكهيبدون ا خواهند يم. توهم توطئه دارند شهيهستند كه هم يكسان نهايا. ميده يم تيحق عضو

در ارتباط هستند عضو  يالملل نيب قاتيكه با مركز تحق يكسان نديگو يم نهايا. داشته باشند تهمت بزنند

م به ه. ميهست يما عضو بانك جهان. است يبه بانك جهان علقمت CGIAR. هستند ستيونيراكفلر و صه

كاوه  اي يكالنتر يسيحاال بند كردن به من ع. CGIARو هم به  ميده يم تيحق عضو يبانك جهان

  . دانند ياست كه انقالب را مال خودشان م يعده از كسان كي يقگيجزو بدسل ،يمدن

  گذاشت؟ ريتأث يطيمح ستيز يها انجمن يها تيفعال يچقدر رو ها يريدستگ ديكن يم فكر

كه همه  ستيمعنا هم ن نيالبته به ا. شد فيتضع ياديتا حدود ز يطيمح ستيز ياهر صورت نهاده به

 طيمح يبه اتفاق آنها در راستا بيقر تيبودند، اكثر ستيز طيمح يدر راستا يطيمح ستيز يها سمن

 و اصالح ييآنها را شناسا ديبا. هم بودند كه حقه باز و وابسته بودند ييها بودند اما داخل آنها سمن ستيز

كارشناسان  يرياز دستگ يشوك ناش كيدچار  يطيمح ستيز يها درصد سمن 95االن  يول. كردند يم

سؤال بودند كنار  ريكه ز ييكردند، آنها يپاكساز واشي واشياما خودشان . هستند شيسال پ2در 
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  .بودند كردهنفوذ  يا عده كيهم  عتيدر مدارس طب. شوند يگذاشتند و دوباره دارند فعال م

  !نفوذ كرده بودند؟ يكسان عتيدر مدارس طب ديكن يفكر م اًواقع

آنها  استيس. نفوذ كرده بودند يكيدئولوژياز بعد ا يا عده كي عتيدر مدارس طب.نفوذ كرده بودند قطعاً

بودند كه انحراف  يمدارس كسان نيا انگذارانيبن. بود شانيها ها و كتاب در درس! هم منكر شدن خدا بود

  .داشتند يفكر

  وارد شود؟ ستيز طيحوزه مح يها انجمن يرو يشتريشما باعث شود فشار ب يها صحبت ديكن ينم كرف

 ياگر انجمن. باشند ياسالم يوجمهور ستيز طيمح يكه در راستا ميرا قبول دار ييها ما انجمن دينيبب

  .ميده يبشود ما اجازه نم يدتعقي– ياسيوارد مسائل س ستزيطيباشد كه در قالب مح

وارد آمده، باعث شده خود  ستيز طيمدت به سازمان حفاظت مح نيكه ا ياديز يها فشار ديكن يمن فكر

  د؟يدارد، داشته باش يرا در پ ياريكه تعجب بس يشما هم نظرات

كه از اول مجوز  يحاال من از مدارس. اصالً مجوز نداشت. ما تخلف كرده بود عتيمدارس طب دينيبب

مدارس {محل مجوز ستيز طيبه آنها مجوز داده بود، سازمان مح ستيز طينداشت، دفاع بكنم؟ خود مح

  .محل مجوز آموزش و پرورش است ست،ين} عتيطب

  شود؟ جاديوزارت آموزش و پرورش ا قياز طر عتيكه مدارس طب ميباش دواريام ما

 اورنديبآموزان را  دانش ديبا. را بگنجانند ستيز طيمح يها درس ديبا يآموزش و پرورش و آموزش عال 

  .آموزش بدهند عتيو در طب
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 - ساده كيتكن كيبا  يشهر البياز س يريسبز تهران و جلوگ يتمام فضا ياريآب |»يزداريمعجزه آبخ«
  07/10/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

مؤثر در كاهش مصرف  ياز آب باران، راه يبردار جهت بهره يشهر يزدارياز فنون آبخ استفاده

  .شود -يمورد استفاده واقع م يشهر يفضا ياريآب ياست كه برا يمترمكعب آب ونيليم190

مغفول مانده،  يشهر تيريكه در مد يياه تياز ظرف يكي م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

شهرها و  سبز كالن يفضا ياريخصوص آب شهرها به يآب مصرف نيتأم يبرا يزداريآبخ تياستفاده از ظرف

 يمصارف يآنها برا زاستحصال آب و استفاده ا يباران برا ريسطوح آبگ هاي -ياز فناور ايدر دن. شهرهاست

  .شود -ياستفاده م يزداريو فنون آبخ ها كيتكن از يكيعنوان  سبز، به يفضا ياريمثل آب

دارد كه بنابر  تيباران از آنجا اهم ريسطوح آبگ يخصوص فناور به يشهر يزدارياز فنون آبخ استفاده

بارش،  زانيم نيمترمكعب است كه از ا ونيليم 250به  كيشهر تهران، نزد كالن ةمطالعات، بارش ساالن

منتقل  دست نييو به مناطق پا ديشهر تهران تول ب در سطح كالنآ مترمكعب روان ونيليم 150حدود 

  .رود -يمناسب، هدر م يزري -خاطر عدم برنامه كه به شود -يم

 الب،يمثل س يمشكالت فراوان نكهيعالوه بر ا ،يآب حاصل از بارش نزوالت آسمان روان زانيم نيا ديتول

سالمت شهروندان محسوب  يبرا يجد يديتهد دنبال دارد، به رهيو غ ديشد كيمعابر، تراف يگرفتگ آب

 دست نييبه پا را يشهر هاي -ندهياز آال ياديز ريمقاد يآب حاصل از بارندگ كه روان رايز شود؛ -يم

منابع آب و خاك را از  زيو ن كند -يتهران را فراهم م دست نييپا يطيمح ستيز يمنتقل و موجبات آلودگ

  .سازد -يانتفاع خارج م زيح

از بارش به  اي -بخش عمده يشهر هاي -در حوزه ،يشهر تيريكارشناسان و متخصصان مد ةگفت به

جمع . دفع شود طياز مح يستيمزاحم با كيعنوان  به يشهر يسنت يو در معمار شود يم ليآب تبد روان
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 ستهينگر يزائده با اثرات مخرب و منف كيعنوان  به يشهر تيريمد يآب در نگرش سنت شدن روان

 ،يحوزه شهر اسيبه منابع آب در مق يستميبا نگاه س يآب شهر است كه روان يدر حال نيا شود؛ -يم

 يفيو ك يكم تيريدر مد يشهر هاي -در حوزه تيظرف نيبوده و لذا ا يزري -قابل برنامه يآب تيظرف كي

  .رديمورد توجه قرار گ يستيبرخوردار بوده و با يخاص تيمنابع آب از اهم

مختلف  هاي ندهيآال ريتحت تأث ،يزهكش هاي پس از ورود به سامانه يآب تيظرف نكهيا ليدل به افراد نيا دهيعق به

 نيشود، بنابرا يريجلوگ يزهكش هاي شده و از ورود آن به سامانه رهيدر بدو ورود ذخ يستيبا شود، يم بيتخر

 ليتبد زيآب قابل استحصال تم منبع كيمنابع را به  نيا تواند -يباران در بدو ورود م ريسطوح آبگ يها سامانه

آب  به منابع آب و روان ها ندهيآال نياز ورود ا يريجلوگ ها، ندهيآال نياز ا يريراهكار جلوگ نيمهمتر. دينما

 نيا. باران است ريسطوح آبگ هاي يآب از منشأ، و قبل از آلوده شدن، با استفاده از فناور كنترل روان يسطح

از آب  اي -سهم عمده تواند -يكند، م يريجلوگ يآب شهر روان ياز آلودگ اندتو يم نكهيعالوه بر ا يورفنا

  .دينما نيتأم زيشهر تهران را ن سبز كالن يفضا يالزم برا يمصرف

است كه با توجه  تيحائز اهم شتريسبز از آنجا ب يفضا ياريمثل آب يمصارف يآب برا استفاده از روان تياهم

 190شهر حدود  نيسبز ا يمصرف فضا يبرا يصيحجم كل آب تخص تهران اي به آمار شركت آب منطقه

  .شود يم نيتأم ينيرزميز هاي مترمكعب آن از چاه ونيليم 135كه حدود  باشد -يمترمكعب م ونيليم

 شده هيمنابع تصف ريشهر تهران و سا ميحر ينيرزمياز منابع آب ز برداري -بهره يجا به شود -يم شنهاديپ لذا

 يها آب باران، روان ريسطوح آبگ هاي يمانند فناور يزداريآبخ يها كيبا استفاده از تكنسبز،  يفضا يبرا

در  جويي تنها صرفه ن اقدام نهيشود، با ا نيتأم يسبز شهر يفضا يموجود از منشأ مهار و آب مصرف

 يها آبخوان يبخش تعادل يرا برا يدارد بلكه فرصت مناسب يرا در پ ينيرزمياز آب ز برداري بهره

  .خواهد كرد يريجلوگ زين نيو از نشست زم آورد يفراهم م دست نييپا
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 ارديليم 130 برداشت؛ اصفهان عنوان كرد يا منابع آب شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمد
  09/10/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -  سال 20 يكشور ط ينيرزميمترمكعب از آب ز

  

سال  20 يط: اصفهان گفت يمنابع آب شركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار رياصفهان مد/سنايا

 ارديليم 12 نيكشور برداشت شده همچن ينيرزميز يكعب از منابع آب هامترم ارديليم 130گذشته 

  .استان اصفهان برداشت شده است ينيرزميز يمترمكعب از منابع آب ها

 نانهينگاه ها به آب واقع ب نكهيدر جمع خبرنگاران، با اعتقاد بر ا) دوشنبه(ظهر امروز  يرباقريم يدمهديس

 نيبه هم رانيا ندهياست و به طور قطع آ يو مل يفرامنطقه ا يبحث آب، موضوع: اظهار كرد ست،ين

  .دارد يها و نگرش ها بستگ نگاه

: است، گفت يو تعادل بخش ايطرح اح ينيرزميز يپروژه در حوزه منابع آب ها نيمهمتر نكهيا انيبا ب يو

  .دش ياتيو عمل بيتصو 92و نبود اعتبارات، در سال  اريطرح بعد از هشت سال چالش بس نيا

 نينخست به ا يدر سال ها: اصفهان افزود يا منابع آب شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمد

كشور تنها  يمشكالت اقتصاد ليبودجه كمتر شده و به دل نيشد، اما اكنون ا يطرح اعتبارات الزم داده م

  .ميكن يم افتياعتبارات را در يبا چانه زن

تعداد هشت محدوده  نياز ا: اظهار كرد م،يدار يمحدوده مطالعات 35ن در استان اصفها نكهيا انيبا ب يو

  .است يمحدوده ممنوعه بحران 10محدوده ممنوعه و  17آزاد، 

: شود، گفت يم هيمترمكعب آب تخل 541و  ارديليم 3مجاز  يساالنه از چاه ها نكهيبا اشاره به ا يرباقريم

هزار حلقه چاه مربوط به بخش  32استان وجود دارد كه حلقه چاه مجاز در  500هزار و  42در حال حاضر 

  .است يكشاورز

حلقه چاه فعال  729هزار و  13كه  ميدار رمجازيحلقه چاه غ 123هزار و  21در حال حاضر : افزود يو
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  .شود يم هيچاه ها تخل نيمترمكعب آب از ا ونيليم 390است و ساالنه 

تاكنون،  1386از سال : اصفهان ادامه داد يا منطقه منابع آب شركت آب يبردار حفاظت و بهره ريمد

مترمكعب آب شده  ونيليم 190 ييحلقه چاه در استان اصفهان مسدود شده كه موجب صرفه جو 5903

  .است

شده  لياصالح و تعد يكشاورز يپروانه بهره بردار 116هزار و  12تاكنون،  1395از سال : اضافه كرد يو

  .مترمكعب آب در پروانه شده است ونيليم 682كه منجر به كاهش 

از سال  نيكنتور فهام در استان نصب شده، همچن 3869تعداد  1395تا  1387از سال : اظهار كرد يرباقريم

  .نصب شده است يسيالكترومغناط يدستگاه كنتور هوشمند حجم 981تاكنون  1396

امسال : تاكنون، ادامه داد 1397ال از س يحفار رمجازيدستگاه ها و ادوات غ 2549 فيبه اشاره به توق يو

  .شده است فيتوق رمجازيدستگاه غ 345 زين

با پر شدن  يدر سال جار: كرد دياصفهان تاك يا منابع آب شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمد

  .شده است ييمترمكعب آب صرفه جو ونيليم 6.1در استان اصفهان، حدود  رمجازيحلقه چاه غ 636

كشور برداشت  ينيرزميز يمترمكعب از منابع آب ها ارديليم 130سال گذشته  20 يط نكهيا انيبا ب يو

استان اصفهان  ينيرزميز يمترمكعب از منابع آب ها ارديليم 12مدت  نيدر ا: كرد ديشده است، تاك

  .رود است ندهيشدن سد زا يبرابر پر و خال 8.5 زانيم نيبرداشت شده است و ا

تومان  ارديليم 15.6استان اصفهان  يو تعادل بخش ايطرح اح ياجرا يبرا رويوزارت ن نكهيا انيبا ب يرباقريم

اعتبار پرداخت شده  نيتومان از ا ارديليم 4تاكنون  يدر سال جار: شد ادآورياعتبار درنظر گرفته است، 

  .است
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درصد حقابه  22تنها  ليتحو؛ اصفهان عنوان كرد يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره
  09/10/1398خبرگزاري ايسنا مئورخ  -ي تاالب گاوخون

  
كه متوسط  يدر حال: اصفهان گفت يا كت آب منطقهشر يبردار اصفهان معاون حفاظت و بهره/سنايا

آب  نيمترمكعب را جهت تام ونيليهزار م 2از  شيمترمكعب است، اما ب ونيليم 1350رود  ندهيآورد زا
دو  دررود و  ندهيسد زا نييدر باالدست و پا يصنعت و توسعه كشاورز زد،ياصفهان بزرگ، كاشان، 

  .ميكرده ا يارگذارب يارياستان اصفهان و چهارمحال و بخت
 يجار يسال آب ياز ابتدا نكهيا انيدر جمع خبرنگاران، با ب) دوشنبه(از ظهر امروز  شيپ يساسان حسن

بارش ها سال گذشته در  زانيم: است، اظهار كرد متريليم 337چلگرد  ستگاهيبارش ها در ا زانيتاكنون، م
  .بود متريليم 444و در متوسط بلندمدت  متريليم 454
درصد و نسبت به متوسط  24رود امسال نسبت به سال گذشته  ندهيحوضه زا يبارش ها زانيم: فزودا يو

  .درصد كاهش داشته است 26بلندمدت 
 نياصفهان در خصوص آخر يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره سنا،يگزارش ا به

مترمكعب بر  11آن  يو خروج 16رود  ندهيسد زا يدر حال حاضر ورود: رود، گفت ندهيسد زا تيوضع
  .مترمكعب است ونيليم 312رود  ندهيمخزن سد زا رهيذخ) ماه يد 9(امروز  نياست، همچن هيثان
 حينرمال است، تصر ريز يجار يرود در سال آب ندهيحوضه زا يبارش ها ينيب شيپ نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نياست كه ا متريسانت 89ع آن در چلگرد درحال حاضر عمده بارش ها به صورت برف بوده و ارتفا: كرد
  .ميندار يشود و اكنون روان آب يم ينيرزميز يسفره ها هيموجب تغذ

  
  يدرصد حقابه تاالب گاوخون 22تنها  ليتحو
 نيا تيواقع: دارند، اظهار كرد يطيمح ستيرود تنها دغدغه ز ندهيزا يبرا يبرخ نكهيبر ا ديبا تاك يساسان
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حقابه  ليتحو نيو همچن يهواشناس ينيب شيو با توجه به پ ستين ستيز طيمحاست كه دغدغه ما تنها 

  .ميهم دار ار... صنعت و  ،يشرب، كشاورز يكشاورزان، اكنون نگران زهييكشت تابستانه و پا

 يگذشته م يسال آب طيبا توجه به شرا: كرد حيتصر م،يداشت يگذشته ترسال يسال آب نكهيا انيبا ب يو

حقابه آنها  ليكشاورزان و ضرورت تحو يآب ازيكه با توجه به ن ميداشته باش يمناسب يآب رهيذخ ميتوانست

 22تاالب،  ابهمترمكعب حق ونيليم 38.5 ليبا تحو نيكشاورزان شد، همچن ليآب تحو ياديحجم ز

آب  هيمترمكعب برثان 2.5از سد رودشت خارج شد و در حال حاضر حدود  يدرصد سهم حقابه گاوخون

  .رود يتاالب م به سمت

  

  كرد ليتوان اشتغال شرق اصفهان را تعط ينم

چرا  نكهيدر خصوص ا سناياصفهان در پاسخ به ا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

بعضا : است، اظهار كرد افتهي رييمختلف تغ يرود در بخش ها ندهيآب در حوضه زا ليتحو يها تياولو

شهروندان  مهالبته ما همانند ه م،يها هست تياولو رييناچار به تغ يجتماعو ا ياسيس طيبا توجه به شرا

  .ميرا هم دار... رود، پرندگان مهاجر و  ندهيزا يطيمح ستيدغدغه ز

دست  نييرود از باالدست تا پا ندهيزا يطيمح ستيمطابق برنامه منابع و مصارف حقابه ز: كرد ديتاك يو

  .در نظر گرفته شده است

حقابه  ليتحو يرود چرا به جا ندهيحوضه زا يكمبود منابع آب ليبه دل نكهيصوص ادر خ يساسان

تومان خسارت  ارديليم 80حدود  97در سال : داد حيشود، توض يكشاورزان، خسارت نَكشت پرداخت نم

 نوادهخا كي يتومان خسارت برا ونيليم 2پرداخت  ايتوجه داشت آ ديبه كشاورزان پرداخت شد، اما با

 كهيكرد؟ در حال ليتوان اشتغال شرق اصفهان را تعط يم ايكند و آ يم تيز در طول سال كفاكشاور

  .نخست كشور است تياشتغال جامعه، اولو
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  ميكرد يرود بارگذار ندهيمترمكعب بر زا ونيليهزار م 2از  شيب

متوسط  كهير حالد: رود انجام شده است، گفت ندهيبر زا ياديز يمتاسفانه بارگذار نكهيبر ا ديبا تاك يو

آب  نيمترمكعب را جهت تام ونيليهزار م 2از  شيمترمكعب است، اما ب ونيليم 1350رود  ندهيآورد زا

نده رود و در دو يسد زا نييدر باالدست و پا يصنعت و توسعه كشاورز زد،ياصفهان بزرگ، كاشان، 

  .ميكرده ا يبارگذار يارياستان اصفهان و چهارمحال و بخت

برداشت  يمتاسفانه رقابت برا: كرد حياصفهان تصر يا شركت آب منطقه يبردار و بهره حفاظت معاون

  .شده است يماريب نيرود دچار چن ندهيكه امروز زا ميداده ا شيرود را افزا ندهيآب در حوضه زا

 ديرود با ندهيزا تيريبه طور قطع مد: رود، گفت ندهيبهبود مشكالت حوضه زا يبا اشاره به راهكارها يو

دشوار است، در  اريبس يآب كار يحوضه ا انيشود و با توجه به مشكالت استان ها انتقال م كپارچهي

  .دهد قيموجود تطب طيخود را با شرا ديامروز استان اصفهان با كهيحال

بودن آب و برق در  گانيرا ليبه دل: بر ضرورت انضباط در برداشت آب، اظهار كرد ديبا تاك يساسان

در مناطق سخت كوه و ارتفاعات و كشت هلو  يرود كشاورزان به دنبال توسعه كشاورز دهنيباالدست زا

  .شود ياصفهان كشت خربزه و هندوانه انجام م يريدر منطقه كو گريد يو بادام هستند، از سو

 يرو در رو ديحوضه نبا نيا ريدرگ يرود، استان ها ندهيحل مشكل زا يبرا: كرد حيتصر نيهمچن يو

  .تعامل داشته باشند گريكديبا  ديو با رنديار گقر گريكدي

  

  رود ندهيمشكل بزرگ حوضه زا رمجازيغ يها چاه

 ندهياز مشكالت حوضه زا گريد يكياصفهان در ادامه  يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 ينيرزميآب ز يسفره ها نياز ا شيپ: رودخانه عنوان كرد و گفت نيا ميدر حر رمجازيغ يرود را چاه ها

 رهيذخ نيو بعد ا ندك يدرصد آن نفوذ م 40شود  يم يآب جار يكرد، اما وقت يم هياز بستر رودخانه تغذ



    

  
  

85 

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

رود  ندهيزا م،يچاه ها را نبند كهيشود و تا زمان يبرداشت م رمجازيغ يچاه ها به خصوص چاه ها قياز طر

  .شود ينم اياح

است،  يرود اظهانظر كند، آب منطقه ا ندهيتواند در حوضه زا يكه م يتنها دستگاه نكهيبا اعتقاد بر ا يو

رود،  ندهيزا ميخواه يما نم گريد ياست، از سو يموجود چندوجه طيشرا ليموضوع آب به دل: افزود

  .ميحوضه مواجه هست نيدر ا يباشد، اما اكنون با كمبود منابع آب يدائم ميخواه يباشد و م يرودخانه فصل

  

  ميهست گانهيرود با اعداد ب ندهيابحث آب حوضه ز در

 200 زانيموجود م يآب طيشرا ليبه دل: گفت م،يهست گانهيمتاسفانه در بحث آب با اعداد ب نكهيبا انتقاد بر ا يساسان

 يدهند، از سو يرا نم يكند، چرا كه منابع آب اجازه توسعه كشاورز يم تياصفهان كفا يهكتار كشت برا

  .صنعت درنظر گرفته شد يمترمكعب آب برا ونيليم 50تنها  د،يسال جد يارف آبدر برنامه منابع و مص گريد

مترمكعب بود، كه از  ونيليم 950و  ارديليم كيرود  ندهيسد زا يگذشته خروج يدر سال آب: افزود يو

بخش عمده آب صنعت توسط پساب  گريد يصنعت شد از سو ليمترمكعب تحو ونيليم 64 زانيم نيا

  .شود يم نيتام

در خصوص  سنايسوال ا گرياصفهان در پاسخ به د يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره عاونم

تالش : نشده است، اظهار كرد ييرود همچنان اجرا ندهيزا زيحوضه آبر ياياح يماده ا 9چرا مصوبه  نكهيا

 يديجد يرگذاراب چيمصوبه ه نيو مطابق ا ميكن ييرود را اجرا ندهيكه مصوبات حوضه زا ميدار نيبر ا

طرح تعادل  ياجرا رمجاز،يغ يمسدود كردن چاه ها گريد ياز سو. رود انجام نشده است ندهيبر حوضه زا

 ميوجود معتقد نياست، با ا يماده ا 9مصوبه  يبندها گرياز د... رود و  ندهيرودخانه زا يسامانده ،يبخش

  .مصوبه كامل اجرا نشده است نيا
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متر مكعب آب  ونيليم كي ؛يگذار هيكنار بهشت سرما در »تيفقر و محروم« |اسوجي
  10/10/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  -  رود يهدر م

  

 رانيمناطق ا نيتر از محروم يكيدر  اسوجي يلومتريك 125واقع در  يياليزرد زمور اچهيدر-ها استان گروه

  .درخشد يبدون استفاده م تيدر قلب محروم يواقع شده كه همچون همچون گنج ياسالم

  لميف+  رود يمتر مكعب آب هدر م ونيليم كي ؛يگذار هيدر كنار بهشت سرما »تيفقر و محروم« |اسوجي

مركز استان  يلومتريك 125واقع در  يياليمورزرد ز اچهيدر اسوج،ياز  ميتسن يگزارش خبرگزار به

در  ايمترى از سطح در 2180متر در ارتفاع  8و  14با حداكثر و متوسط عمق  راحمديو بو هيلويكهگ

  .به نام برم مورزرد ثبت شده است ىياجغرافي ٔنام واقع شده و در نقشه نياى به هم منطقه

و پس از طى مسافتى  رديگ  هاى داربرى سرچشمه مى و كوه بيفاعات تنگ ساز ارت اچهيدر نيا آب

 اچهيدر اطراف در زيهاى متعددى ن  شود، چشمه مى ريبرم مورزرد سراز ٔاچهيبه در لومتريك 15تا  10حدود 

  .جوشند مى

به  زانيم نيا شيمتر مكعب بوده كه امكان افزا لونيم كيهم اكنون  يياليمورزرد ز اچهيآب در حجم

پروژه  نيوجود دارد كه ا يسازه خاك كيآن به واسطه احداث  يمتر مكعب در خروج ونيليم 3.5 زانيم

  .كاغذ مانده است يو رو شنهادينبود اعتبار تنها در حد پ ليبه دل

مند  از نعمت جاده آسفالته بهره يكه حت ييبوده تا جا رانيمناطق ا نيتر از محروم يكي يياليز مورزرد

  .شود يها ارتباط آنان قطع م ماه يبا بارش برف و باران برانبوده و 

 اچهياز در يآب كشاورز نيپروژه تأم يبا اشاره به اجرا راحمديو بو هيلويكهگ ريامور عشا ركليمد

 60از  شيپروژه ب نياز ا يبا بهره بردار: آب شبكه پمپاژ باغات منطقه گفت نيبا هدف تام يياليمورزرد ز

  .رديگ يبرداران قرار م رهبه اريدر اخت 4و  3در شبكه  ينيپمپاژ و با برگشت زم اچهيدر نيآب از ا تريل
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 110منطقه متعلق به  دار بيش يهكتار از اراض 175پروژه  نياز ا يبا بهره بردار نكهيا انيبا ب پوريعل ديمج

شده  نهيتومان هز ونيليم 800و  ارديليم 3تاكنون : ادامه داد رد،يگ يمورد استفاده قرار م يريخانوار عشا

  .است

  
 اچهيو توسعه باغات در كنار در يكشاورز ،يگردشگر تياز ظرف هيشك در صورت استفاده بهن بدون

امر  انيو البته مسئوالن و متول ميهست اريد نيدر ا تيشاهد رخت بر بستن فقر و محروم ،يياليمورزرد ز

  .باشند ريدهه اخ 4 در تيظرف نيعدم استفاده از ا ييچرا ييپاسخگو ديبا
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 - است يشهر يزداريشهرها، آبخ البيراه كنترل س نيموثرتر|»يزداريمعجزه آبخ«
  11/10/1398خبرگزاير تسنيم مورخ 

  

از  يريجلوگ يشهر يزداريآبخ ياز كاركردها يكي نكهيبا اشاره به ا يس بخش كشاورزكارشنا كي

 رانگريو يها البيدر مقابله با س يبارش، نقش مهم ةدر نقط نينفوذ آب به زم: آب است، گفت يآلودگ

  .در كشور دارد

 تيريخصوص مد به يشهر تيرياست كه در مد ياز جمله مقوالت يشهر يزداريآبخ | اشاره

 يصورت جد است كه اگر به اي -غفلت تا اندازه نيمورد غفلت قرار گرفته است؛ و ا رانيا يشهرها النك

مفهوم،  ةرو دربار نياز ا. اندازد -يبه مخاطره م يصورت جد را به نانيشهرنش يبه آن پرداخته نشود، زندگ

 يگفتگو ،يزداريخكارشناس امور آب ،يشهباز يبا دكتر عل يشهر يزداريآبخ يضرورت و كاركردها

در كنترل  ينقش موثر يشهر يزداريآبخ نكهيگفتگو با اشاره به ا نيدر ا يو. ميانجام داد يليتفص

 يزداريآبخ يو كاركردها ديفوا نيو خطرناك دارد، خاطرنشان كرد از مهمتر گر رانيو يها البيس

 ،يمنابع آب شهر يلودگاز آ يريها، جلوگ آب تيفيحفظ ك ن،يرزميبه نفوذ آب به ز توان -يم يشهر

مصاحبه به آن  نيدر ا يكه دكتر شهباز ياهم مطالب. اشاره كرد رهيشهرها و غ ينيرزميز هاي -سفره يةتغذ

  :قرار است نياشاره كردند، از ا

اند و كمتر به  -حفاظت آب و خاك پرداخته يكيزيبه اقدامات ف شتريب يزداريآبخ انيكشور ما متول در

  .اند -توجه داشته يشهر يزداريمثل آبخ مباحثي

 يريجلوگ زيها و ن آب تيفيحفظ ك ،يشهر يزداريآبخ ريناپذ اجتناب يها مهم وضرورت يكاركردها از

  .هاست از آلوده نشدن آن

 يها نفوذ آب باران در خاك از راه ديو تشد ليمنظور تسه به يشهر يدر اراض رپذي-سطوح نفوذ شيافزا
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  .از آلوده شدن آن است يريآب و جلوگ تيفيك شيمؤثر افزا

 شيمخازن پاال اي البيس ليتعد ياحداث مخازن با استخرها گر، رانيو البيمقابله با س يها راه از

  .شود -يم دهيد شرفتهيپ يآن در كشورها ةاست كه تجرب شهري -رواناب

 تيفيل كدر كنتر ينقش مهم تواند -يم ر،يروكش و سطوح نفوذناپذ يتراوا به جا يها از روكش استفاده

  .داشته باشد البياز س يريو جلوگ يرواناب شهر تيو كم

مناسب از  هاي -وهيشود و به ش ژهيو تيعنا يبه نظرات مردم و جوامع محل يستيبا يشهر يزداريآبخ در

  .مردم استفاده شود هاي -دگاهيد

و  يزداريس آبخكارشنا يشهباز يبا دكتر عل يليتفص يرا به مشروح گفتگو زينظر مخاطبان عز نجايا در

  :منمايي- ياستاد دانشگاه جلب م

  

 يشهر تيريدر مد يتيچه اهم يو دارا ستيچ يشهر يزداريمنظور از آبخ ،يدكتر شهباز يآقا: ميتسن

  دارد؟

 ياز واحدها يكي زيشهرها ن م،يبدان زيآبخ ةحوز كيجامع  تيريمد يرا به معن يزدارياگر آبخ: يشهباز

خود ادامه  اتيبه ح يعيطب يطيزنده است كه در مح ير موجودشه. است زيآبخ ةحوز كي ياصل

ها  -مجموعه ،موجود زنده نيا يبا تأمل در اجزاء درون. ردمي -يو م شود -يم ماريب كند، -يرشد م دهد،-يم

 ليبا تبد. رگذارنديدر باطن كامالً به هم مربوط و تأث يقابل مشاهده است كه در ظاهر مجزا ول و عناصري

 ،يمانند كشاورز يعياز حالت طب ياراض يكاربر رييتغ جهيو در نت يبه شهر يرشهريغ زيآبخ هاي -حوزه

 ل،يس ،يمنابع آب تيو كم تيفيك رييهمچون تغ اي -دهيچيموضوعات پ يبه شهر يو جنگل يمرتع

از موارد  ياريو بس يونقل و حمل يو مشكالت ترابر كيتراف ،يو مال يمعابر، خسارات جان يآبگرفتگ

 هاي -حوزه يكيدرولوژيه ميرژ ،يناهمگون اقتصاد ةبا گسترش شهرها و توسع. وجود آمده است به رگيد
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 ياوقات در برخ يو گاه شود -يم ليرواناب تبد بهها  بارش شتريب كه يطور شده، به رييدچار تغ زين زيآبخ

 يشهر يزداريات، آبخمخاطر نيمقابله با ا يكه برا ميهست گر رانيخطرناك و و يها البيمناطق، شاهد س

  .و مؤثر باشد ديمف يراهكار تواند -يم

باالدست  زيآبخ يها در حوزه شتريبه اقدامات حفاظت آب و خاك ب يزداريآبخ انيكشور ما متول در

در  ناي. اند -توجه داشته يشهر يزداريمثل آبخ اند و كمتر به مباحثي -پرداخته) يعيطب زيآبخ يها حوزه(

مخاطرات  استنگاه نشود، ممكن  يو اصول حيصورت صح مقوله مهم به نيبه ا است كه چنانچه يحال

 شيكه امروزه پ يچنان كه مسائل و مشكالت. شهرها به دنبال داشته باشد مردم كالن يرا برا اي -گسترده

و رفتارها و  مينكن تيريدرست مد يمقطع زمان نيقطعاً اگر ما در ا. است انيشنيعملكرد پ ةجيآمده، نت

خواهد  ندهيآ هاي -نسل رگي -بانيعواقب آن گر م،ييننما يزري -هيعلم و خرد پا يدات خود را بر مبناعا

  .شد

  

  است؟ يشهر تيريدر مد يكدام ضرورت، كاركرد و آثار يشهر يزداريآبخ: ميتسن

ها و كاركردها و  ضرورت نياز ا يكي. فراوان است يو كاركردها تياهم يدارا يشهر يزداريآبخ 

 -ها البيس نيا. آن است ريمختلف درگ يها خطرناك است كه كشور در سال يها البيمقابله با س ،ديفوا

آب  انيطغ ثربر ا يدر مناطق شهر البيدو علت عمده داشته باشد؛ علت اول س تواند -يم يدر مناطق شهر

ه ك يشهر ديشد يها البيشوند و علت دوم س هاست، كه ممكن است دچار آب گرفتگي -رودخانه

در  ياديز يها كه ساختمان يدر مناطق ايها در مناطق پست  معابر و ساختمان گرفتگي-باعث آب

 هايي -البيس نيمعموالً چن شوند، -يم رهها و غي -بزرگراه يفرورفتگ رگذرها،يز ،يميقد هاي -آبراهه

كه  ييها اثر آشغالو عموماً در  شوند -يم جاديا يباران شهر آوري -جمع ستميس تيعمدتاً در اثر عدم كفا

  .شود -يم تر -ميوخ طيشرا كنند، -ها را مسدود مي -حوضه -يخروج اها ي ها و كانال -لوله يورود
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ها و  آب تيفيحفظ ك ،يشهر يزداريآبخ ريناپذ اجتناب يها مهم وضرورت يكاركردها گرياز د نيهمچن

را فقط  يشهر يها قبل، رواناب اي-ه و طراحان در دهه نيهاست؛مهندس از آلوده شدن آب يريجلوگ زين

امروزه . دادند -يم رارآنها به خارج از شهر مورد توجه ق عترِيو انتقال هرچه سر البيكنترل س هاي -از جنبه

 تيفيامر كنترل ك رنده،يپذ يها بر آب يآلودگ اي -رنقطهيمنابع غ يبا مشخص شدن اثرات منف

از كشورها  ياريدر بس يالديم 1980 ةده ياز ابتدا .برخوردار  است ياديز تياز اهم يشهر يها رواناب

 ةرنديپذ يها آنها در آب هيتخل رراتو مق يشهر يها رواناب تيفيكنترل ك يبرا ييمقررات و استاندارها

 ،يالديم 1988طور مثال، در سال  به. شوند -يطور مرتب اصالح م مقررات به نياطراف شهر وضع شده و ا

را  يشهر هاي -رواناب تيفيكنترل ك هاي -برنامه سنوي -شيپ نياول كايمرآ ستيز طيسازمان حفاظت مح

نفر  ونيليم كياز  شيب تيكه جمع ييشهرها يرا برا يينها اتمقرر زين يالديم 1995ارائه داده و در سال 

 يو صنعت يشهر هاي -فاضالب يبه امر كنترل آلودگ رياخ ةدر دو ده رانيدر ا. دارند وضع و منتشر نمود

 ةنيدر زم كنيفاضالب توجه وافر شده است، ل هاي -خانه -هيو تصف آوري -جمع هاي -شبكه جاديا قيطر از

  .است- امدهيعمل ن به يتاكنون اقدامات كاف يشهر انابرو يكنترل آلودگ

 ةاست؛ توسع ينيرزميآب ز هاي -سفره هيتغذ ،يشهر يزداريپرداختن به آبخ يها از ضرورت گريد يكي

در . دهد -يرا كاهش م ينيرزميز هاي -آب يةگذاشته و تغذ رينفوذ تأث ةديپد يرو ميمستقطور  به يشهر

 يقشر ريز انيو جر شود -يقطع م باًيعلت كاهش نفوذ، تقر به ينيرزميز انيجر ،يشهر زيآبخ هاي -حوزه

 عيسر انيجر اي يسطح انيغالب، جر ةمؤلف ،يشهر زيآبخ هاي -در حوزه. ابدي -يادامه م يدر حد جزئ زين

  .است يشهرساز ةدياز اثرات مشخص پد يكياست كه 

  

  باشد و آن را آلوده كند؟ رگذاريآب تاث تيفيك يبر رو تواند -يها چگونه م و رواناب البيس: ميتسن

داشته  يسطح يها آب تيفيرواناب و ك يرو ياديز اريبس ريتأث تواند -يكه م ياز عوامل يكي: يشهباز
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 يروزها يدر ط ينفوذ شهر رقابليدر مناطق غ افتهيتجمع  هاي -يلوده كند، آلودگرا آ يباشد و منابع آب

. وندندپي -يآب م بعبه منا عاًيتوسط آب باران شسته شده و سر يكه در مواقع بارندگ باشد، -يخشك م

باعث شود زمان  تواند -يم يشهر هاي -پسماند و زباله يو اصول حيصح يآور عدم جمع نيعالوه بر ا

 هاي -زباله آوري -جمع حيصح تيريرو مد ناز اي. ها باعث آلوده شدن منابع آب شود -زباله نيا ل،يس

 يرواناب شهر ستميشدن آنها به س ملحقو  ها -ياز انباشته شدن آلودگ تواند ياست كه م ياز نكات يشهر

  .كند يريجلوگ ل،يدر زمان س

 آوري -جمع يمجزا برا هاي-نبود كانالشود،  يباعث آلودگ ليزمان س تواند -يكه م يگريد عامل

 يها فاضالب آوري -جمع يبرا يعنها از نوع مركب هستند ي -مناطق كشور كانال شتريرواناب است، در ب

و آب  بارد -يم نبارا يوقت گردد، -ينوع كانال استفاده م كياز  يدر مواقع بارندگ يجاديشهر و رواناب ا

تر  توأم آنها را مشكل يةداده و تصف شيرا افزا يآلودگ عتاًيطب ند،شو -يمخلوط م يباران با فاضالب خانگ

 يها رواناب ،يشهر يزداريها و فنون مختلف آبخ به روش توان -ياست كه م يدر حال نيا سازد، يم

 ياريآب ليمصارف گوناگون از قب يو برا رهيفاضالب ذخ تيهدا هاي -را قبل از ورود به كانال يجاديا

در صورت مخلوط شدن  ياستفاده نمود، ول... زراعت چوب و  ها، -نشاني -ده در آتشسبز، استفا يفضا

  .طلبد يرا م تري -نهيو پرهز  دهيچيپ يةتصف يندهايفرآ ،يآن با فاضالب شهر

  

 يبرا يها و فنون چه روش ،يسطح يآبها تيريمد نينو كرديو در رو يشهر يزدارياز منظر آبخ: ميتسن

  آب وجود دارد؟ ياز آلودگ يريو جلوگ البيكنترل س

اطالق  ها و فنوني -شهرها اساساً به روش يسطح يها آب تيريمدرن به مد اي نينو كرديرو: يشهباز

حجم و  كوشند -يم يعني كنند، -يآب در شهر عمل م يعيطب ةچرخ يمصنوع يايكه جهت اح شود -يم

 ودر سطح شهر به حد  يارندگاز ب يناش يجار يها در آب يآلودگ زانيها و م رواناب يده اوج آب
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. وجود داشت ميشهر قد رامونيپ ريبا يشهر در اراض ياراض ةاز توسع شيكه قبالً پ ابدي ليتقل يزانيم

شهر بوده، را معلوم و  ةاز احداث و توسع شيپ يعيطب طياز ملل از آن هم فراتر رفته، آنچه سهم شرا يبرخ

 يسطح يها آب تيريمد يها طرح نيمع ياف كمسلسله از اهد كيصورت  مشخص نموده و آن را به

  .اند -اعالم نموده يو قانون يصورت رسم به ابند،يبه آن دست  دباي -يكه م

 يامروز هاي -دگاهيو طبق د كنند -يعمل م يعيطب طيشرا يايكه در جهت اح يزداريو فنون آبخ ها روش

به اختصار و  رنديمورد  توجه قرار گ يياسطوح اجر نتري -نييتا پا يزري -در سطح كالن برنامه دباي -يم

نفوذ آب  ديو تشد ليبه منظور تسه يشهر يدر اراض رپذي-سطوح نفوذ شافزاي: وار عبارتند از -فهرست

 جهيزمان حركت رواناب و در نت ليشهرها كه منجر به تطو ريباران در خاك؛ كاهش سطح نفوذناپذ

 يةتغذ ليپتانس شيفوذ آب باران در خاك و افزان ديو تشد ليتسه ؛يسطح انيجر يده كاهش اوج آب

 يسطوح اراض يرو اناباز حركت رو يريجلوگ يعنيكنترل رواناب در منشأ  ؛يشهر ينيرزميز يها آب

كوچك،  ساتياستفاده از انواع تأس باشد؛-يرواناب م يآلودگ دياز تشد يريكه به مفهوم جلوگ يشهر

آن به  يةبخش رواناب و تصف نتري -بازداشتن آلوده يبرامتعدد و پراكنده در سطح شهر  اريساده، بس

 هاي -به روش يو اماكن عموم ابرمنظم و مستمر مع يساز و پاك فيممكن؛ تنظ هاي -روش نتري -ساده

حفاظت  يو جلب مشاركت مردم برا يو آموزش همگان سازي -كارآمد؛ آگاه زاتيمؤثر و به كمك تجه

  .رشه ينگهدار زهيو پاك ستيز طياز مح

 يها البيمقابله با س يبرا اندتو -يم هايي حل -چه راه يشهر يزداريصورت مشخص آبخ به: ميتسن

  د؟ينما شنهاديپ گر رانيو

نفوذ  ،يشهر يها رواناب تيريو مد البيمقابله با س يبرا يشهر يزداريآبخ حهاي- مهمتر راه: يشهباز

 ها، -وهيش نيطرق مختلف انجام شود؛ از جمله او  ها -وهيبه ش تواند -يراه حل م نياست و ا نيآب به زم

 ياحداث استخرها يبرا ها -استفاده از پارك ژهوي -باز در درون محدوده شهرها و به ياستفاده از فضاها
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 ةطرح جامع توسع يةو ته ياراض يكاربر يزري -برنامه يةدر مراحل اول دياست كه غالباً با البيكنترل س

 -رواناب شيمخازن پاال اي البيس ليتعد ياحداث مخازن با استخرها. شودو گنجانده  ينبي -شيشهر، پ

 يو اساس يراه حل اصل كيعنوان  متحده به االتيو ا ايكشورها از جمله كانادا، استرال يدر برخ شهري

در . شهر، مطرح است ةتوسع ةشد يزري -محدود برنامه يدر درون مرزها يحل مشكل عمران اراض يبرا

 آباد تلقي-نو ياز طرح عمران اراض نفكيجزء ال البيس ليتعد يرها، احداث استخرهاگونه كشو نيا

  .است يو اجبار يقانون، الزام جببه مو ساتيتأس نگونهيشده و استفاده از ا

تراوا  يها رواناب در شهرها، استفاده از روكش افتني انيو جر يشهر البيكنترل س يبرا يبعد حل -راه

و  تيفيكنترل ك يها روش جزء معدود روش نيدر شهرهاست، ا ريح نفوذناپذها و سطو روكش يجا به

متحده  االتيگسترده و جامع در اروپا و ا يقاتيتحق ةرواناب و فنون مدرن است كه از پشتوان تيكم

 ديمثبت گزارش شده اگرچه با اريتراوا بس يعملكرد بلندمدت روكشها ،يطور كل به. برخودار است

  .رديانجام پذ نهيزم نيدر ا زين يداخل قاتيتحق

چون  يبا اقدامات توان ياجتناب است؛ لذا م رقابليغ ،يدر مناطق شهر رياستفاده از سطوح نفوذناپذ البته

و  روها -ادهياز احداث پ يريجلوگ ،يگروه يها نگيو احداث پارك ياختصاص يها نگيكاهش پارك

از  شتريب ةادبه استف قيتشو ،يمناطق مسكون ةخصوص در محدود به يراصوليو غ ضيعر اريبس هاي -جاده

را به حداقل كاهش  يريرواناب به سمت سطوح قابل نفوذ، مساحت نفوذناپذ تيو هدا رپذي-مصالح نفوذ

  .را به همراه دارد تري -تيفيو با ك شتريو در مقابل رواناب كمتر و آب ب دهد -يم

است، شناخت زمان و مكان  تيحائز اهم يشهر يها و رواناب البيكه در كنترل س ياز موارد يكي

عوامل مؤثر بر زمان تمركز  يتمام شود، -يم شنهاديرو پ نياست؛ از ا يشهر زيآبخ ةدر حوز ليتمركز س

 يرگذاريثو تأ تياهم زانيشده و م نييمشخص شود سپس با استفاده از عوامل تع يشهر زيآبخ ةدر حوز

 هاي -تيفعال ز،ين يتيريدر بعد مد نيعالوه بر ا. ارائه گرددبرآورد زمان تمركز  يبرا يآنها روابط مناسب
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حفاظت از  يبرا يعموم يمردم و ارتقاء سطح همكار يساز آگاه ةنيگسترده و مستمر در زم

 اريگذرها نقش بس در آب لهزباله و نخا ةرمسئوالنيشهر و اجتناب از دفع غ ينگهدار زهيپاك ست،زي -طيمح

  .حاصل از آن دارد يو آلودگ البياز س يدر خسارات ناش يمهم

 جاديا الب،يو س يجار يها رواناب ةليوس شهرها به ياز آلودگ يريجلوگ يبرا گريمؤثر د يها از راه يكي

 يدر مناطق حساس به آبگرفتگ شترينصب تابلوها و عالئم ب نيزباله و همچن آوري -مناسب جمع ستميس

آنها بر  زشيو ر زبالهاز انباشت  يريه، به منظور جلوگها و مخازن زباله در فواصل كوتا واستقرار سطل

  .شهرها دارد يدر عدم آلودگ يمسئله نقش مهم نيگذرهاست كه ا و داخل آب نيزم يرو

عنوان  باغچه است؛ امروزه به ياستفاده از جو يشهر يها و رواناب البيكنترل س يبرا گريد حل -راه

ها در  كه قرن شود، -يشناخته م يرواناب شهر تيفيك يساز بهكنترل و  يو مؤثر برا دياز اقدامات مف يكي

كه  شود -يم هيشهر توص از ييها و بخش يغالباً در آن نواح باغچه -يكاربرد جو. سابقه داشته است رانيا

و رفتار رواناب در  طيبا شرا يشترياقدام كه شباهت ب نيا. قرار دارد يدر دست عمران و شهرساز

آب، كاهش حجم و اوج  تيفيدارند كه اساساً به نفع بهبود ك ينيمع يايد، مزادار يعيطب هاي -حوزه

  .باشد -يآب در شهر م ةچرخ ياها و احي -رواناب

رواناب در ارتباط با  تيفيتوجه داشت، از آنجا كه ك ديبا يسطح يآبها انيو جر البيس تيريدر مد البته

و  يو تراكم ساختمان بيترك يرينفوذناپذ زانيتابع م يرواناب شهر تيو كم كند -يم رييآن تغ تيكم

طبق اصول و  يبه نكات شهرساز ديشهرهاست، با يمعمار يطور كل و به ياراض يو كاربر يبافت شهر

آب  زانيمعابر و كاهش م يآبگرفتگ جادياز ا يريجلوگ ينمونه برا يتوجه شود؛ برا يزداريفنون آبخ

 ايو  اطيهر چند كوچك در ح يمخازن توان -يم يشهر هاي -كش به داخل زه يحاصل از بارندگ يورود

و  رهيرا در آن ذخ يبارندگاز  يكرد و بخش يطراح) يياليو هاي -خانه الخصوص علي(ها  -خانه نگيپارك

جهت  توان -يم يسبز استفاده كرد، حت يفضا ياريآب ن،يماش اط،يح يهمچون شستشو يمصارف يبرا
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مختلف استفاده كرد و در  نكيدر داخل ساختمان از دوس از هدررفت آب يريو جلوگ جويي -صرفه

... و  جاتيو سبز وهيم يوضو گرفتن، شستشو لياز قب يمصارف يكه برا ينكيآب س يربارانيمواقع غ

  .كه اشاره شد استفاده كرد يمصارف يو برا تيرا به داخل آن هدا شود -ياستفاده م

  

 يمقابله با عوارض منف يبرا. بود اي -و سازه يكيزياز جنس ف شتريكه اشاره شد ب يموارد: ميتسن

  د؟يدار يشنهاداتيچه پ ،يتيريبه لحاظ مد البيو مقابله با س يآب سطح يها انيجر

موارد و موضوعات مرتبط با آب  عيشهرها، جم كالن يتيرياول آن است به لحاظ مد شنهاديپ: يشهباز

شهر  ياراض يكاربر يزري -مراحل برنامه نيخستدر ن دباي -يم يشهر يها البيس تيريشهر و از جمله مد

از  هياول راحلرو الزم است در م نياز ا. گنجانده شود ياراض يكاربر يزري -مطرح گردد و در برنامه

 تيفيكنترل و بهبود ك يبرا يگذار دقت شود هدف ديبا اًياستفاده شود؛ ثان يزداريآبخ ةكارشناسان خبر

رواناب  ةرنديپذ ستيز طيمح يازهايو ن طيبر شرا يمتك يستيبا الب،يو مقابله با س يشهر يها رواناب

مند  -مردم بهره هاي -دگاهيمناسب از د هاي -وهيو به ش رديبه نظرات مردم انجام پذ يمكف تيشهر و با عنا

را  يمحتاطانه باشد، مسائل و مشكالت آت ديبا يسطح يها آب تيريو مد يزري -ثالثاً برنامه. گردد

 برداري -و اعتدال در بهره يداريكند و اصل پا يرينموده تا حد امكان از بروز آن مسائل جلوگ ينبي -شيپ

  .مراعات كند ستيز طيرا در جوار ضرورت حفاظت از مح يآتو  يفعل يها نسل ياز منابع آب برا
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  11/10/1398خبرگزاير ايسنا مورخ  - قتيبه حق كينزد ييايرو هياروم اچهيدر ياياح
  

 رسد يشده و به نظر م تر كيپر آب خود نزد يخشك به روزها يپس از گذر از روزها هياروم اچهيدر

  .دارد هياروم اچهيدر ياياح يايرو وستنيپ تيبه واقع يبرا يكه دولت عزم جد

 زيمخازن سدها در حوضه آبر يكه رو يبا مجموعه اقدامات ريچند سال اخ يدر ط نا،سيگزارش ا به

شده وارد  ميمتر مكعب آب تنظ ونيليم 677و  ارديليامكان فراهم شده است كه چهار م نيصورت گرفته ا

  .شود هياروم اچهيدر

واصله  يها و طبق گزارشداشته  شيافزا يمتر يسانت 71  هياروم اچهيشده تراز در هيآمار ارا نيآخر طبق

متر  1270.54در مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيمتر ثبت شده كه ا 1271.25 هياروم اچهيدر يتراز فعل

  .بوده است

با مدت مشابه سال  سهيمربع اعالم شده كه در مقا لومتريك 2794 هياروم اچهيدر يوسعت فعل نيهمچن

  .مربع رشد داشته است لومتريك 746گذشته 

 كيبا سال گذشته  سهيمتر مكعب آب دارد كه در مقا ونيليم 290و  ارديليم 3 هياروم اچهينون دراك هم

  .دهد يرا نشان م شيمترمكعب افزا ونيليم 730و  ارديليم

معاون  يريدارد كه اسحاق جهانگ اچهيدر نيا تينشان از بهبود وضع هياروم اچهيدر تيو ارقام از وضع آمار

در  يتينماد و شاخص هو كيبه  هياروم اچهيباره اعالم كرده است كه در نير اد زين يجمهور سياول رئ

  .و زوال كشور است اياح آن،و زوال  اياست و اح رانيا كرياز پ يبخش مهم اچهيدر نيشده و ا ليكشور تبد

ر به كا: است خاطرنشان كرد قيدق تيريو مد يزيبرنامه ر ازمندين هياروم اچهيدر ياياح نكهيا انيبا ب يو

 دياستفاده شود و با يموفق جهان اتيو هم از تجرب يآن است كه هم از مطالعات مل ازمندين يمهم نيا

و دانش  يبر مطالعات مل يناتخاذ بشود مبت هياروم اچهيدر ياياح يكه در راستا يميكه هر تصم ميدقت كن
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  .باشد يجهان اتيو تجرب

 اچهيدر ياياح يجام شده در شش سال گذشته برابا اشاره به اقدامات ان يجمهور سياول رئ معاون

كرد  يشده قدردان جاديا يها يدر رفع نگران يغرب جانياستان آذربا رانيو مد اياز عملكرد ستاد اح ه،ياروم

در انتظار آن  يخوب ندهيبهبود است و آ ريروز به روز در مس هياروم اچهيبدانند در ديبا رانيمردم ا: و گفت

  .اجرا شده دنبال شود يدرت طرح هابا ق دياست لذا با

انتقال  يها كشور در احداث تونل مانكارانيبزرگ انجام شده توسط مهندسان و پ يبه كارها يريجهانگ

امروز تجربه : استان اشاره و اظهار كرد يدر مصارف كشاورز ييها، صرفه جو خانه هيتصف جاديآب، ا

 رينظ ييها خانهتاالب ها و رود ياياح يتان ها برااس ريمورد درخواست سا هياروم اچهيدر يايستاد اح

و استان به طور  يمل تيريمد ياز سو ايمصوبات ستاد اح ديبا نيبنابرا. رود و كارون بزرگ است ندهيزا

  .دنبال شود يجد

و اظهار  ديتاك هياروم اچهيدر ايستاد اح ياجرا شده از سو يطرح ها لياعتبار به منظور تكم نيدر تأم يو

  .به اتمام برسد ديو ام ريدولت تدب انيمرتبط تا پا يتمام طرح ها ديكرد با ياردويام

  

  هياروم اچهيدر ياياح يتومان بودجه برا ارديليم 3465 اختصاص

هدف : گفت هياروم اچهيدر ياياح يتومان بودجه برا ارديليم 465هزار و  3با اشاره به اختصاص  يريجهانگ

 ماتيتصم يممكن است برخ. است يغرب جانيو توسعه آذربا ندهيم و آدولت حل مشكالت مرد يها برنامه

  .است ندهيدر آ طقهمردم من يزندگ نياقدامات به دنبال تأم نيكند اما قطعاً ا جاديا ييها يدشوار

 يدستاوردها ريچهار دهه اخ يباره معتقد است كه در ط نيدر ا _ روين ريوز _ انيرضا اردكان نيهمچن

 يها تياما در مقابل موفق ميا به دست آورده... و  خانه هيتصف روگاه،يساخت سد، ن نهيمدر ز يبزرگ يبخش

  .ميندار يقابل قبول يليكارنامه خ يبخش نيب يها در عرصه ،يبخش
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شدن ما در  ينيع يها از معدود تجربه يكي هياروم اچهيدر يايستاد اح يطيشرا نيدر چن: ادامه داد يو

ستاد و تالش در جهت  نيا شتريهر چه ب تيما تقو يمل فهيوظ نيبنابرا. ستآب ا يبخش نيب يها يهمكار

  .رفع مشكالت آن است

اگر پس از چهار دهه : كرد و افزود ديتاك يبخش نيب يها تيفعال شتريهر چه ب تيبر لزوم تقو روين ريوز

 يفيو ك يكم ياندهسام رود، ندهيو زا هياروم اچهيدر يايمانند اح يها در عرصه يموفق يكارها مينتوان

تحت الشعاع  زين يبخش يها تيدستاوردها و موفق عتايطب ميعرضه كن ينيچن نيا يها كارون بزرگ و بحث

  .قرار خواهد گرفت

كه بر  يتيريبا مجموعه مد ريچند سال اخ يدر ط: كرد دياز سخنان خود تاك يگريدر بخش د انياردكان

 677و  ارديليامكان فراهم شده است كه چهار م نيصورت گرفته ا زيمخازن سدها در حوضه آبر يرو

  .شود هياروم اچهيشده وارد در ميمترمكعب آب تنظ ونيليم

 ياز آب سطح صيكه تخص ييها دشت يدر تمام: به مسائل مرتبط با بخش صنعت اشاره كرد و افزود يو

  .شكالت حل شده استاز م يداده شده و بخش ينيرزميبه ز ياستفاده از آب سطح ييداشتند، مجوز جابجا

ها را  چاه يدرصد مسدود 10 صيابالغ تخص زييفصل پا يكه حداكثر تا انتها ميريگيپ: ادامه داد روين ريوز

درصد آن را به  10ما  رديگ يصورت م يكه مسدود يزانيتا به م ميموجود ارائه كن نيدر چارچوب قوان

  .را پاسخگو باشد ازهاياز ن يتا بخش ميده صيصنعت تخص

 زين هياروم اچهيبه در لوهيحلقه انتقال آب از س نيدر خصوص سد چپرآباد به عنوان آخر: گفت انيدكانار

 يسال مال انيو تا پا افتهيپروژه اختصاص  نيا يبرا يخوب يسازمان برنامه و بودجه اعتبار يبا همكار

  .ديطرح به اتمام خواهد رس نيا يجار
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 رناخبرگزاري اي - است شيندران رو به افزاماز يدشت ها ينيزم ريآب ز ييستايسطح ا
  15/10/1398مورخ 

  

 ياه دشت ينيرزميمنابع آب ز يستابيمازندران اعالم كرد كه سطح ا يشركت آب منطقه ا -رنايا -يسار

نسبت به مدت مشابه سال قبل رو  يجار يدر سال آب يدرصد بارندگ 20حدود  شيافزا لياستان به دل نيا

  .است شيبه افزا

گفته  نيزم ريسطح مشخص در ز كي يبر رو ينيرزميتراز آب ز نيبه باالتر كيزومتريپ اي يستابيا سطح

  .شود يم

 يمازندران نشان م يابع آب شركت آب منطقه امن هيگزارش منتشر شده از واحد مطالعات پا نيتر تازه

كه  يداشته است به طور يمناسب يجو زشير زييفصل پا انيتا پا يجار ياستان از آغاز سال آب نيدهد ا

 15) ساله 12( مدتبا مدت دوره شاخص دراز  سهياست كه در مقا دهيمتر باران بار يليم 263مدت نيدر ا

  .دهد ينشان م شيدرصد افزا 20گذشته  يدرصد و نسبت به مدت مشابه سال آب

  

  .شود يهم گفته م يشود كه به آن سال كشاورز ياز ماه مهر آغاز م يآب سال

 يجار يسال آب يمازندران ط يها دشت ينيرزميآب ز ييستايبخش آب ، سطح ا يريگ اندازه جينتا طبق

مربوط به محدوده  شيافزا نيشتريكه ب يبوده ، به طور شيرو به افزا  يمطالعات يها در همه محدوده

تا بندرگز با  شهربه يآن مربوط به منطقه مطالعات نيدهم متر و كمتر 6با  باريقائمشهر  و جو يمطالعات

  .هشت صدم متر است

استان در  ينيرزميمنابع آب ز ييستايدهد كه سطح ا يمازندران نشان م يتازه شركت آب منطقه ا گزارش

. بوده است  شيها به جز بهشهر تا بندرگز رو به افزا در همه محدوده) ساله12(  با شاخص درازمدت سهيمقا
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 زانيمازندران به م ربمربوط به نور و نوشهر در غ شيافزا نيشترياست ب ياستخراج شده حاك يآمارها

  .هفت صدم متر است زانيتا نكا به م يمربوط به سار شيافزا نيدهم متر و كمتر 58

هستند ، همان  يتر نييپا كيزومتريپ طيشرا يال به خاطر بارش كمتر ، دارامازندران اصو يشرق مناطق

 ينسبت به خشك يمسئوالن شركت آب و جهاد كشاورز 97و  96 يسال ها يط نياز ا شيكه پ يگونه ا

فروچاله در آنجا هشدار داده  جاديآباد و احتمال ا نيمنطقه از جمله دشت حس نيا ياز حد دشت ها شيب

  .بودند

و   وستيدر دشت به وقوع پ يآب يدر آسال ها يمازندران عمده بارندگ ياعالم شركت آب منطقه ا ربراب

درصد در 40استان و  يها مدت در دشت نيدر ا ها يدرصد بارندگ60اخذ شده،  يبر اساس آمارها

  .ارتفاعات بوده است 

كشاورزان  ژهيم استان بومرد يبرا يمازندران مژده خوب يدشت ها ينيرزميآب ز ييستايسطح ا شيافزا

 يآب چاهها ييستايسطح ا 95-94 يدر سال آب يبر اساس آمار آب منطقه ا نياز ا شياست چون پ

 يتر رفته بود كه به معنا نييمتر پا يسانت14، نكا ، بهشهر  و لوگاه در شرق استان تا  يسار يدشت ها

  .بود ينيزميز يسد ،آببندان و سفره هااستان اعم از  يآب يگاهها رهيتا قلب ذخ يغول خشكسال يشرويپ

 يزييمناسب پا يها هم اعالم كرده بود كه  بارش شيهفته پ نيمازندران همچن يا آب منطقه شركت

آب  رهيكه  ذخ يها پر شده به طور استان شامل سدها و آب بندان يمخازن آب شتريامسال سبب شد تا ب

گذشته حدود  الكه نسبت به زمان مشابه  س ديترمكعب رسم ونيليم 260آذر ماه به  انياستان تا پا يسدها

  .دهد ينشان م شيدرصد افزا 70

 يمتر مكعب است و طبق آمار آب منطقه ا ونيليم 330مازندران  حدود  يآب پشت سدها رهيذخ تيظرف

  ماالتيو ال رگاهيبابل ، سمبل رورد ش ادهيرامسر ، ش جرانيكوچك م  يسدها يريدر حال حاضر آبگ

  .شده است ليتكم نور
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 ونيليم 117و سد البرز با  تيدرصد ظرف72متر مكعب معادل  ونيليم 121با  ييرجا دياكنون  سد شه هم

 70حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  نيشدند كه ا يريآبگ تيدرصد ظرف 85متر مكعب برابر با 

  .است شتريدرصد ب

استان طبق آمار شركت آب  ياز منابع مهم آب يكين مازندران هم به عنوا يآببندان ها يريآبگ تيوضع

 ونيليم 370حدود  تيدرصد از ظرف 80هم اكنون به طور متوسط  تا  يعنيمناسب است  اريبس يمنطقه ا

نشان  شيافزا صدبا سال گذشته تا صدرد سهيقطعه آببندان استان پر شده است كه در مقا 800 يمتر مكعب

  .دهد يم

مترمكعب است كه از  ونيليم600  و  ارديليم 6توان بالقوه آب مازندران در حد  ،يرسم ياساس آمارها بر

  .است ينيرزميز يآب ها هيو بق يسطح يمترمكعب آب ها ونيليم900  و  ارديليمقدار چهار م نيا

 كيو  يسطح يمترمكعب آب در بخش آب ها ونيليم550  و  ارديليم كيساالنه حدود  نيانگيطور م به

سال  يط يآب سطح هيشود و بق يم يبهره بردار ينيرزميمترمكعب در بخش آب ز ونيليم350  و  ارديليم

  .زدير يم ايبه صورت هرز به در

را  ينوع محصول كشاورز72ساالنه  يو باغ يزراع يها نيهزار هكتار زم460مازندران با داشتن  استان

هزار تن  80هزار تن مركبات و 500و  ونيليم2، ديهزار برنج سف950از  شيب ديكند كه با تول يم ديتول

  .رتبه نخست كشور را دارد انيآبز
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - مترمكعب فراتر رفت ارديليم 3.3از  هياروم اچهيحجم آب در
15/10/1398  

  

 نيا نكهيبا اعالم ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير - رنايا - هياروم

 شيب يط اچهيحجم آب در: مترمكعب آب دارد، افزود ونيليم 350و  ارديلياز سه م شياكنون ب هم اچهيدر

 اچهيآب به سمت در يهاسازبا ر يمترمكعب بود ول ونيليم 300و  ارديليماه گذشته كمتر از سه م كياز 

  .افتي شيرقم افزا نياز ا شيبه ب ،يزمستان يو بارش ها

در  هياروم اچهيحجم آب موجود در در:افزود رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا كشنبهيسرخوش روز  فرهاد

 كي يطرقم،  نيمترمكعب بود كه با توجه به ا ونيليم 650و  ارديليم كيزمان مشابه سال گذشته حدود 

  .ميآن بود يمترمكعب ونيليم 700و  ارديليم كي شيسال گذشته شاهد افزا

مترمكعب به  ونيليم 4.6از  شيسال گذشته به طور متوسط روزانه ب كي يآمار ط نيبا ا: اضافه كرد يو

  .رقم كم سابقه است نياضافه شده كه ا هياروم اچهيحجم آب در

 لومترمربعيك 807هزار و  2به  شيپا نيطبق آخر زين جانيآذربا يآب نيمساحت نگ نكهيا انيبا ب يو

داشته  شيافزا لومترمربعيك 714نسبت به زمان مشابه سال گذشته  اچهيدر نيوسعت ا: كرد انيب ده،يرس

  .است

 هياروم اچهيدر يبرا شيپا نيطبق آخر يمتر يسانت 27متر و  271هزار و  كيبا اشاره به ثبت تراز  يو

  .شده است شتريب متر يسانت 69نسبت به زمان مشابه سال گذشته  اچهيع درارتفا: اظهار داشت

ستاد تراز  نيا ليقبل از تشك: ادامه داد يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير

 صيتخص ،يزير برنامه هياما در سا افتي يكاهش م متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  هياروم اچهيدر

روند خشك شدن آن متوقف شد و  اچه،يدر نيا ياياح يبرا ديو ام ريعتبار و تالش دولت تدبا
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  .آمد اچهيهم به كمك در ها يبارندگ

به  جيو به تدر ندهيآ يها سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

به  كيها ساالنه نزد طرح نياز ا يبردار رت بهرهدر صو هياروم اچهيتراز در: افزود رسد، يم يبردار بهره

  .ابدي يم شيافزا متر كي

اعالم شده  هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيهرچند تراز  رنا،يگزارش ا به

درصد  95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيدر تراز  اچهيدر نيا ياست ول

  .آن رفع خواهد شد زگردير يها كانون

با وجود  زيشد؛ امسال ن نهيهز اچهيدر ياياح يبرا الير ارديليهزار م 35از  شيب 1397سال  انيپا تا

 جانيآذربا يآب نينگ ياياح يبرا الير ارديليم 240از هفت هزار و  شيدولت ب يمشكالت اقتصاد

  .است افتهياختصاص 

 كيبه تراز اكولوژ/ 1394از /سال  10قرار است ظرف مدت  ايد احستا 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 كنار اجرا يهستند كه مشاركت جوامع محل دهيعق نيبر ا يرجو خا يكارشناسان داخل همه

  .خواهد داشت جانيآذربا يآب نينگ يايدر اح يمختلف، نقش مهم يها طرح
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 -  و بلوچستان ستانيدر س ليخسارات س ديعلل تشد؛ در گفتگو با مهر مطرح شد
  23/10/1398خبرگزاري مهر مورخ 

  

  و بلوچستان ستانيدر س ليخسارات س ديتشد علل

 رگذاريمهم و تأث لياز دال يكي ييآب و هوا يالگو راتييتغ:گفت البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

  .كند يم ديخسارات را تشد نيا ليدل 4چستان است و و بلو ستانيدر استان س رياخ البيبر وقوع س

آب  يالگو راتييدر گفتگو با خبرنگار مهر تغ البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيفر، رئ ييفدا يمصطف

و بلوچستان دانست و  ستانيدر استان س رياخ البيبر وقوع س رگذاريمهم و تأث لياز دال يكيرا  ييو هوا

نبوده است، شاهد  بينص ياز آن ب زين رانيكه ا ايدر كل دن ييب و هواآ يالگو رييتغ جهيدر نت: گفت

از سمت  ها يكه نوع بارندگ بيترت نيبه ا. ميهست ها يو زمان بارندگ زانيبرهم خوردن تعادل در نوع، م

را در  ديشد يها يو خشكسال ديشد ها يبارندگ زانيم گريد يياز سو. است افتهي رييبارش برف به باران تغ

در فصول مختلف سال از تعادل خارج  ها بارش نيا ياست كه پراكندگ يدر حال نيا. ميبل شاهد هستمقا

  .ستين كنواختيشده است و به طور 

   

  ستيمقاوم ن ليها در برابر س سازه ريسدها سا جز

نه است كه متأسفا نيدارد ا يدر پ يخسارات قابل توجه رانيدر ا ها البيكه س يلياز دال يكي: افزود يو

به طور مثال . ميكن يانجام اقدامات الزم را به طور تمام و كمال اجرا نم يانجام شده برا يها يزيبرنامه ر

تجربه و  …و  رازيلرستان، ش ،را در استان گلستان، خوزستان يالبيدر كشور س راًياخ نكهيبا وجود ا

  .ميكاره رها كرد مهيو ن ميم نرسانداما تا انتها به سرانجا ميزد ديرا كل يروباقدامات الزم در بخش الي

ساخته شده  ها البيتحمل س يبزرگ كشور مناسب برا يسدها الب،يكارشناس حوزه س نيگفته ا به
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 البيمقابل س يتاب آور براي …ها و  ها، خطوط راه آهن، ساختمان ها از جمله پل سازه رياست، اما سا

  .ميشو يرا متحمل م يقابل توجه بيآس يرخداد نيوقوع چن نيح نينشده است بنابرا يطراح

  

  نيفرورفت آب در زم كاهش

ها، مراتع  رودخانه ميتجاوز به حر كند، يم ديرا تشد البيكه خسارات س يلياز دال گريد يكيفرد  ييفدا

وارد  ينيرزميز يها در برداشت از آب ياديكه فشار ز يياز آنجا: ها عنوان كرد و اظهار داشت و تاالب

فرورفت آب در  زانين ميبنابرا. ميهست ينيزم ريز يها و كاهش جذب سفره نيد نشست زمشاه م،يا كرده

  .است افتهيكاهش  نيزم

موارد  يدر برخ: گفت البيس تيريها در مد تاالب ريدرباره تأث البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

هستند كه با تجمع آب  يراه انيم يها انهيها پا تاالب. ميرا شاهد هست ها اچهيو در اهايدر در يآب يها انهيپا

 ياهيجاد رطوبت هوا، پوشش گيا ليبه دل جهيكه در نت ميدر منطقه هست طيمح ستيز يايدر آنها شاهد اح

  .دهد يم شياز افزا نيو فرورفت آب در زم افتهيتوسعه  زين

  

  رود يكه به هدر م ييها آب

 يها استفاده از آب يها روش ديما بانعمت است و  كي حيصح تيريدر صورت مد ليس: ادامه داد يو

در سال بدون  يمتر مكعب آب سطح ارديليم 3 النيبه طور مثال در استان گ. ميريرا به كار بگ يسطح

  .كرد يا از آن استفاده توان يو عمالً نم شود يم ايدر ياستفاده راه
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مورخ  خبرگزاري تابناك -ي هرمزگان از آغاز سال آب يها بارش يدرصد 335 شيافزا
23/10/1398  

  

. داشته است شيبلند مدت افزا نيانگينسبت به م يجنوب يها در استان يجار يسال آب ياز ابتدا ها ارش

  .شده است شتريدرصد ب 335.2بلند مدت  نيانگيم ها نسبت به مثال در استان هرمزگان بارش يبرا

 يها از ابتدا بارش نكهيا انيكشور ضمن ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

مثال در  يبرا: داشته است، گفت شيبلند مدت افزا نيانگينسبت به م يجنوب يها در استان يجار يسال آب

  .شده است شتريدرصد ب 335.2بلند مدت  نيانگيه مها نسبت ب استان هرمزگان بارش

 يجار يسال آب ياز ابتدا نكهيضمن اشاره به ا سنا،يدر گفت و گو با ا فهي، احد وظ»تابناك«گزارش  به

 يدر سال آب زانيم نيا: اظهار كرد م،يبارش داشت متريليم 118.4و بلوچستان  ستانيتاكنون در استان س

  .ده استگزارش ش متريليم 4.7گذشته 

: كرد حياست، تصر متر يليم 32.7و بلوچستان  ستانيبارش بلند مدت استان س نيانگيم نكهيا انيبا ب يو

  .داشته است شيدرصد افزا 261.8بلند مدت  نيانگيبارش امسال نسبت به م

 ها در بارش زانيكشور در ادامه درباره م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

بارش داشته است  متر يليم 254.4تاكنون  يجار يسال آب ياستان از ابتدا نيا: داد حياستان هرمزگان توض

  .روبرو بوده است شيدرصد افزا 649/5نسبت به سال گذشته با  زانيم نيكه ا

است،  متر يليم 58.4بلند مدت بارش در استان هرمزگان  نيانگيم زين يبه طور كل نكهيبا اشاره به ا فهيوظ

بلند  نيانگيها در استان هرمزگان امسال نسبت به م گفت كه بارش توان يم نيبا توجه به ا: كرد حيتصر

  .شده است شتريدرصد ب 335.2مدت 

و مازندران در رتبه  النيبارش پس از گ متر يليم 261.1در حال حاضر استان بوشهر با : در ادامه گفت يو
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  .دها قرار دار استان نيتر سوم پربارش

به  نياز ا شيكشور پ يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ سنا،يگزارش ا به

ها و  بارش يالگو رييعلت تغ »يمياقل راتييتغ«و » آب و هوا يريپذ رييتغ«گفته بود كه دو عامل  سنايا

  .در جنوب كشور است ديشد يها بارش

 مياظهار كرده بود كه اقل نياز ا شيپ زين يسازمان هواشناس يشناس ميسرپرست مركز اقل - انييبابا مانيا

 شيگرما دهيها در مجموع بر اثر پد بارش نيانگيحركت خواهد كرد كه م ييبه سو ندهيكشور در آ

كشور از جمله  يبجنو يها موضوع در بخش نيشود و ا شتريب نيو سنگ آسا ليس يها كم، اما بارش يجهان

  .ن و هرمزگان مشهودتر خواهد بودبوشهر، خوزستا يها استان
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 -  صحت ندارد رانيقرن در ا نيسهمگ يها بارش :استان قم يكل هواشناس ريمد
  23/10/1398خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

 رانيقرن در ا نيسهمگ يها انتشار اخبار در خصوص بارش: استان قم گفت يكل هواشناس ريقم مد/اسنيا

  .صحت ندارد

  
 يعاد ريغ يها در خصوص بارش يبا اشاره به انتشار اخبار سنايدر گفتگو با خبرنگار ا ينب يدريح مهران

در مناطق صحت ندارد و  قرن نيسهمگ يها انتشار اخبار در خصوص بارش: در سطح كشور عنوان كرد

  .ميدر كشور و قم ندار يعاد ريغ يها بارش

 نكهيضمن ا د،يآ يدر كشور م ينرمال يها بارش ندهيتا دو هفته آ: استان قم افزود يكل هواشناس ريمد
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 يو هشدارها توسط سازمان هواشناس ها هيبود و اطالع صيقابل تشخ زيكشور ن يمناطق جنوب يها بارش

  .بالغ و صادر شدكشور به موقع ا

بود و آن چه  دهيبحران به اطالع مسئوالن و مردم رس تيريمد قياز طر زين ها هيابالغ نيا: كرد حيتصر يو

  .وجود ندارد يعاد ريغ يها يبارندگ مينيب يم يهواشناس يدر نقشه ها

 نيت و اكامال نرمال و بلند مدت اس يبارش ها ،يآت اميا يما برا ينيب شيپ: كرد انيب ينب يدريح

كه  ستيبار ن نياول ياگر چه برا ست،يندارد و قابل استناد ن قتيحق يمجاز يعمدتا در فضا عاتيشا

  .شود يمنتشر م

 نده،يروز آ 15تا  نكهيا ژهيتوجه داشته باشند به و يمردم حتما به اطالعات هواشناس: خاطرنشان كرد يو

  .داشت ميرا در سطح استان و كشور خواه يخوب يبارش ها

كشور است و در  يمياقل طيها كامال نرمال و منطبق با شرا بارش نيا: استان قم گفت يكل هواشناس ريمد

 يرسم ينكنند و از مباد يتوجه عاتيو شهروندان به شا شود ينم دهيد يعاد ريو غ يخاص طيآن شرا

  .باشند ريگياطالعات و اخبار را پ

در قم و سطح كشور  يبارندگ تيكشور، وضع يسدر هواشنا يفصل ينيب شيبراساس پ: عنوان كرد يو

داشته  يماهانه و هفتگ راتيياست، اگر چه در بهمن كمتر از سطح نرمال است و ممكن است تغ يعاد

 دهيناهنجار د طيوجه شرا چيو به ه ميبلند مدت و نرمال قرار دار تيدر وضع ياما به طور كل م،يباش

  .شود ينم
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 -  كرد يدر جهان را بررس ايتقال آب از درمجلس موضوع ان يها مركز پژوهش
  23/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

و  يا حوضه نيال آب بموضوع انتق يدر گزارش ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش -رنايا -تهران

  .كرد يدر جهان را بررس ايانتقال آب از در

مركز روز دوشنبه در  نيا ييربنايدفتر مطالعات ز ،ياسالم يمجلس شورا يها گزارش مركز پژوهش به

پژوهش حاضر در : آورده است» جهان. 1 ايو انتقال آب از در يا حوضه نيانتقال آب ب«با عنوان  يگزارش

نسبت  تر قيعم ياهشود و بتوان نگ حيصورت جامع تشر تا مسئله انتقال آب به شود، يمدو گزارش منتشر 

  .دست آورد به دهيپد نيبه ابعاد آشكار و پنهان ا

است  يدر جهان مبحث ايو انتقال آب از در يا حوضه نيموضوع انتقال آب ب: گزارش خاطرنشان كرد نيا

  .جلد به آن پرداخته شده است نيكه در ا

آن  خچهيآب است كه تار تيريمد اتيدر ادب ديچندان جد نه يگزارش، انتقال آب، مفهوم نيا براساس

  .استحصال و انتقال آب جستجو كرد يها يفناور يريگ در شكل توان يرا م 

پررنگ شدن انتقال  ليدل آن، به ينسبتاً طوالن خچهياما با وجود تار: شد ادآوريها  مركز پژوهش گزارش

  .مبدل شده است ديظاهر جد پرتنش و به يمسئله به موضوع نيا رياخ يها در سالآب در كشورمان 

به  زيها در جهان، ابعاد متناقض آنها ن پروژه گونه نياز ا يخيتار يريبر ارائه تصو گزارش، عالوه نيا در

  . شود يها مطرح م پروژه نيا يو بررس يابيارز يبرا ياصل يارهايمع تيبحث گذاشته شده و درنها
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  24/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - افتي متركاهشيسانت 12خزر  يايترازآب در
  

ل سواح يترازسنج يها ستگاهيا  داده ليبر اساس تحل:اعالم كرد رانيآب ا قاتيموسسه تحق -رنايا -تهران

و نسبت به  ديمتر رس -27.13، به رقم 1397-98 يدر سال آب ايتراز آب در نيانگيخزر، م يايدر يجنوب

  .داشت يمتريسانت 12كاهش ) 1396-97 يسال آب(دوره مشابه قبل 

  

خزر و  يايآب، گزارش نوسانات آب در قاتيموسسه تحق يگزارش روز سه شنبه روابط عموم به

مطالعات و  يتوسط مركز مل) 98 ريتا ت 97 يدوره ابتدا(  1397-98تراز آب آن در سال  تيوضع

مشابه  98-97تراز آب در سال  راتييروند تغ: گزارش آمده است نيدر ا. خزر منتشر شد يايدر قاتيتحق

  .افزوده شده است 98در سال  ژهيشدت كاهش، به و زانيداشته، اما بر م يكاهش ريگذشته از س ورهد

 نيمتر و باالتر 27.5 يمنف زانيو به م 97 ماه يد دوم مهيدوره در ن نيشده در ا هدهتراز آب مشا نيكمتر

سال بالغ  نيتراز آب در ا يبود و دامنه نوسان 98 رماهينخست ت  مهيمتر و در ن 26.60 يشده منف تراز مشاهده

  .است متريسانت 24بر 

نسبت به دوره  1397-98 يل آبخزر در همه فصول سا يايتراز آب در: دهد يمنتشره نشان م گزارش

و  زييكاهش تراز آب در فصل پا زانيمنتشرشده گذشته، م يمشابه قبل كاهش داشته  و طبق گزارش ها

 98بود و در فصل تابستان سال  متريسانت 12، 98و در بهار  متريسانت 9نسبت به دوره قبل، برابر  97زمستان 

و نسبت به تابستان  شيافزا متريسانت كيسبت به فصل بهار و ن ديمتر رس 27.08 يتراز آب به منف نيانگيم

  .كاهش داشته است متريسانت 18.97سال 

كه بطور معمول از  انهيتراز آب سال شياز سال گذشته بود و مقدار افزا شيكاهش تراز آب امسال ب زانيم 

است  متريسانت 15سال حدود  نياواسط مردادماه ادامه دارد، در ا اي رماهيهر سال آغاز و تا ت ماه بهشتيارد
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بوده و عالوه بر  متريسانت 20از  شيدر سه سال گذشته، ب يزمان بازه نيتراز آب ا شيافزا زانيم كهيدر حال

سال، از ماه دوم  نيمهم در ا يها رودخانه يالبيبودن دوره س كوتاه ليبه دل زيتراز آب ن يروند كاهش نيا

  .فصل تابستان آغاز شده است

 1320در سال  يدر منطقه انزل رانيا يترازسنج ستگاهيا  نيخزر از زمان احداث نخست يايرآب د تراز

آب، به سه  يبر اساس روند نوسان يمقطع زمان نيا يداشته، بطوركل يريمتغ يتاكنون روند و شتاب نوسان

در  متريسانت 3.6متوسط  رمتر و بطو 1.4 زانيتراز آب به م يكاهش ري، خزر با س1356تا  1320دوره از سال 

و  ريتبخ شيها و افزا  رودخانه يورود زانيو اثر آن بر م يميعوامل اقل يزمان بازه نيو در ا  سال روبرو بوده

رودخانه ولگا و احداث  ژهيمهم بو يها  منابع آب رودخانه تيريو مد يانسان يها  وتصرف  دخل نيهمچن

  .ب خزر گشته استتراز آ هشرودخانه موجب كا نيا يمتعدد بر رو يسدها

. افتي شيدر سال افزا متريسانت 13متر و بطور متوسط  2.4تراز آب حدود  1374تا  1357از سال  نيهمچن

 يبه سواحل كشورها نيخسارات سنگ جاديآب و ا يشرويموجب پ  دوره، نيتراز آب در ا عيسر شيافزا

  .شد ايدر نيا هيحاش

تا  يو احتمال ادامه روند كاهش  افتهيمتر كاهش   1.3از  شيتاكنون تراز آب ب 1375از سال  نيبرا عالوه

  .مورد انتظار است 1398سال  انيپا

  

  خزر يايروند نوسانات آب در ينيب شيپ

به  يمياقل يها است كه مولفه ايدر نيا يآب النيمختلف ب ياجزا يدگيچيتراز آب خزر، حاصل پ نوسان

 ژهيو به زين يانسان يها  تيفعال گريد ييطرح است و از سوآن م كننده نييعوامل تع نياز مهمتر يكيعنوان 

درازمدت تراز  ينيب  شيپ يها  روش نيدر نوسان آب داشته است، بنابرا ياديز راتيتأث رياخ يها در دهه

و حوضه  اياز منطقه اروپا، آس يعيبخش وس مياقل ينيب  شيبا پ ميبطور مستق يعيطب طيآب خزر، در شرا
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  .دارد خزر ارتباط زيآبر

آب  يورود زانيم  كننده نييتع يبا دو عامل اصل زياز هر چ شيخزر و تراز آب، ب يآب النيب تيوضع

عوامل، امكان  نيا ينيب شيو پ راتييروند تغ يابيارز. مرتبط است ايدر ياز پهنه آب ريو تبخ يا رودخانه

 نيدر ا. سازد يم سريم يشناسآب ميرژ يعيطب طيرا در شرا ايتراز آب در يريرپذييو مطالعه تغ يبررس

و  يآبشناس طيبر شرا يمياقل راتييتغ ريدما و بارش با هدف مطالعه تاث راتييروند تغ يارتباط بررس

كه توسط  1976-2018 يها سال يط ايبه در يورود يها در مصب رودخانه ژهيو به خزر يايدر يهواشناس

است  نياز ا يشده، حاك انجام) Roshydromet( هيروس يطيمح شيو پا يو هواشناس يموسسه آبشناس

  .است افتهي شيدر هر دهه، افزا گراديدرجه سانت 0.46منطقه بطور متوسط  نيساالنه در ا يهوا يكه دما

در هر  گراديدرجه سانت 0.57 زانيدر فصل تابستان به م ژهيو به يفصل يدما نيانگيدر م نيهمچن شيافزا نيا

منطقه خزر در تابستان و در  يغرب در شمال شتريجه حرارت هوا بدر شيافزا. دهه، مشاهده شده است

 ييايدر يها ستگاهيآب در ا يدما شيروند با افزا نيا. خزر در فصل بهار رخ داده است يقسمت شرق

  .است همراه بوده ريسال اخ 27در  گراديدرجه سانت 1.5تا  كي زانيبه م هيروس

درصد در هر دهه گزارش شده  10سه تا  زانيخزر به م يغرب و يساالنه در مناطق شمال يبارندگ شيافزا 

در هر دهه روبرو بوده، ثبت شد و البته  يفصل تابستان كه با كاهش هشت درصد يبه استثنا شيافزا نيو ا

و در زمستان و  يكاهش روند زييدر تابستان و پا يبارش منطقه خزر بطور كل نيانگي، م2000سال  لياز اوا

  . است  داشته يشيبهار روند افزا

 20تا  15نسبت به سال قبل حدود  2019كاهش تراز آب در سال  زانيمطالعات م نيا جياساس نتا بر

  .شده است ينيب شيپ 2020سال  ليتا اوا زيروند ن نيبرآورد شده و ادامه ا متريسانت
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خبرگزاري تسنيم مورخ  - رياخ ليدر س نابياز دشت م "يسرن"حفاظت سد 
24/10/1398  

  

 نابيدر استان هرمزگان و در منطقه م ديشد البيدر جنوب شرق كشور و بروز س يبارندگ يباال حجم

  .كند رهيرا كنترل و ذخ هيمترمكعب بر ثان 120متوسط  يبا دب يالبيهفته، س يابتدا يط يباعث شد سد سرن

  
 يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد ،يبهروز مراد م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

با : شد، گفت بيمه البيكشور باعث بروز س يجنوب يها در استان رياخ يها يبارندگ نكهيا انيبا ب رانيا

مورد  يدر سد سرن نتوسط همكارا ها يرها و آمادگتمام هشدا ميداشت نهيزم نيكه در ا يتوجه به آمادگ

و رصد نموده و  ينيب شيرا پ ها يانجام شده بارندگ يزير كامل و برنامه يتوجه قرار گرفته و با آمادگ

  .ميمهار كن يخوب را به البيس نيا ميتوانست
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به مخزن  يآب ورودكه  يطور آغاز شد، به نابيدر منطقه م ماه يد 20از ظهر روز  البيس نيا: افزود يو

كه در مخزن سد  يتيريمترمكعب برآورد شد و با مد ونيليم 25،71معادل  البيدر طول س يسد سرن

دست  نييو وارد آمدن خسارت به پا نابيدر دشت م البيتا از رها شدن س ميصورت گرفت موفق شد

را  يمخزن سد سرن از باالدست به يآب ورود يبه عمل آورده و تمام يريجلوگ ياديسد تا حد ز نيا

  .ميكن رهيذخ

 زين ماه يد 23و  22 يروزها يط البيس نيا: ادامه داد رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

حجم  زانيم نيساعت بوده كه باالتر 60حدود  يدر محدوده سد سرن البيبود و زمان وقوع س انيدر جر

 نيداشته همچن انيجر هيمترمكعب بر ثان 863معادل  يبا دب ماه يد 21صبح  5به مخزن در ساعت  يورود

  .بوده است هيمترمكعب در ثان 120در حدود  البيمتوسط رودخانه در طول س يدب

آب  يدر مخزن سد، حجم فعل يقبل يبه مخزن و موجود البيس يبا توجه به حجم ورود: گفت يو

متر از سطح  131معادل  يعلمترمكعب بوده و تراز ف ونيليم 35معادل  يموجود در مخزن سد سرن

  .استيدر

به  قياز آب مهار شده صرف تزر يشده بخش يگذار طبق برنامه هدف ندهيدر آ: خاطرنشان كرد يمراد

  .آن خواهد شد يايجهت اح نابيآبخوان دشت م

 يبĤب ورود يمترمكعب آب ورود ونيليم 25با مهار  رياخ البيدر س يگزارش، سد سرن نياساس ا بر

در  نيسهمگ يتوانست از بروز خسارت ه،يمترمكعب بر ثان 863 البيس كيساعت و پ 57در طول 

  .كند يريجلوگ ايحجم آب و رفتن آن به سمت در يكرده و از هدررفت تمام يريسد جلوگ دست نييپا
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 شيو افزا بيمه يها در انتظار طوفان جهان؛ ها انوسيشدن آب اق ثبت ركورد تازه گرم
  24/10/1398اري ايرنا مورخ خبرگز - اهايسطح آب در

  

آب  شيگرما: جهان نوشت يمياقل تيشدن وضع ميبا هشدار به وخ نيروزنامه گارد -رنايا -تهران

و  يانوسياق بيمه يها منتظر طوفان ديكه با يا به گونه دهيرس يا به ركورد تازه 2019در سال  ها انوسيقا

  .ميباش اهايتوصف سطح آب در رقابليغ شيافزا

  
 شيبا افزا« با عنوان  يدر نوشتار ييايتانيروزنامه بر نيا يطيمح ستيبخش ز ريسردب»  نگتونيكار انيدام «

سنجش  يراه برا نيبهتر انوسهاياق: افزود»  ديرس يا به ركورد تازه ها انوسيقا يدما ش،يسرعت گرما

 يگرما. كنند يجذب م ار يا گلخانه ياز گازها يناش يدرصد گرما 90 رايهستند ز ييوهوا بحران آب

انكار و  رقابليغ«معضل، گرم شدن  نيكه ا دهيرس يا به ركورد تازه 2019جهان در سال  يها انوسياق
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  .دهد يرا نشان م »نيزم خش كرهشتاب ب

در . بوده است ها انوسياق يها برا سال نيكه پنج سال گذشته، گرمتر دهد يتازه نشان م يها ليو تحل هيتجز

  .  است يكره خاك نيا يتوسط هر انسان رو ويكروويما 100معادل روشن كردن  شيگرما نيواقع ا

  

  دارد؟ تياهم ها انوسياق يركورد دما چرا

 يها شروع طوفان يبه معنا ها انوسيگرم شدن آب اق: پرسش آمده است نيه گزارش، با طرح اادام در

 نيو همچن شتريب يسوز و آتش يخشكسال ل،يس يعني نيو ا كنند يبوده و چرخه آب را مختل م ديشد

  .اهايسطح آب در فيتوص رقابليغ شيافزا

 يعيطب يها دهياما وجود پد. هواست يدما نيانگيم يريگ اندازه ،يجهان شيراه سنجش گرما نيتر جيرا

  .باشد ريسال به سال متغ تواند يهوا م يدما يريگ است كه اندازه يمعن نيبه ا»  نوييال ن« مانند  ييوهوا آب

 يبررس ديجد يها مياز ت يكيسوتا و عضو  نهياز دانشگاه سنت توماس، م» جان آبراهام «  پروفسور

در حال  يبا چه سرعت نيكه زم نديگو يبه شما م ها انوسياق: خصوص گفت نيوهوا در ا آب شيگرما

  .گرم شدن است

 نيو ا ميهست نيزم ارهيمداوم و بدون وقفه س شيشاهد گرما يها، به خوب انوسيبا كمك اق: افزود يو

  .خبر ناگوار است كي

نه فقط ركورد  2019باور است،سال  نيبر ا زين ايلوانيپنس يالتياز دانشگاه ا» مان  كليما«  پروفسور

دهه گذشته نشان  كيكربن را در  دياكس يحجم د شيافزا نيشتريسال را داشته است بلكه ب نيگرمتر

  .دهد يم

در فضا،  يا گلخانه يگازها زانيم شيبا افزا دهد يبخش نشان م نيانجام شده در ا ديجد يها ليتحل جينتا

تا  1987 يها از سال شيا ثابت كرده نرخ گرماه يدر واقع بررس. ابدي يم شيافزا يشتريگرما با سرعت ب
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به اتفاق  بيقر تيان اكثريم نياست و در ا 1986تا  1955 يها از سال عتريبرابر سر ميچهار و ن 2019

  .دهند يرا نشان م يحرارت شيافزا يانوسيمناطق اق

 جاديها سبب اها نه تن انوسيآب اق يدما شيافزا: از سخنان خود اضافه كرد يگريدر بخش د آبراهام

كه مناطق  بيترت نيبد. است رگذاريتاث زيآب ن ريبارش باران و تبخ يشود بلكه رو يبزرگ م يها طوفان

 نيا يامدهايپ گرياز د زيآسا ن ليو بارش س شود يتر م تر و مناطق مرطوب، مرطوب خشك، خشك

  .خواهد بود شيگرما

را  اهايسطح آب در شيو افزا ها خيوب شدن ذ يرو ها انوسيآب اق شيگرما ريتاث دينبا انيم نيا در

دانشمندان . دهد ينشان م 1900را از سال  ايسطح آب در نيباالتر نيسال گذشته همچن 10. گرفت دهيناد

 يامر به اندازه كاف نيكه ا ميباش اهايسطح آب در يمتر كي شيقرن حاضر شاهد افزا انيانتظار دارند تا پا

  .است ينسان در سراسر جهان كافنفر ا ونيليم 150 يآوارگ يبرا

 زانيم: گفت ليو تحل هيتجز ميت ياز اعضا يكيو  سيانگل ييايدر يولوژياز  انجمن ب»  ليدن اسم «

است و از  شيمتر، به سرعت در حال افزا 300تا عمق  ژهيبه و ،يجهان انوسياق ييباال يها هيال شيگرما

 يريبه طور چشمگ خشب نيدارد، گرم شدن ا ييايدر يتسيتنوع ز يبرا ياتيح تياهم ها هيال نيآنجا كه ا

  .دهد يرا تحت الشعاع قرار م ييايدر ستيز

كه هنوز  يرد است آن هم در حال رقابليغ ميا كه ما بدست آورده ييها داده: كرد ديتاك انيدر پا آبراهام

چالش  نيا يبرا يان راهانس ميهرچند هنوز انتظار دار م؛يا انجام نداده نينجات زم يبرا ياقدام معنادار

  .كند دايپ
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 -  كرمان در حالت مطلوب قرار گرفت يآب تيوضع : يا آب منطقه رعامليمد
  24/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 353حجم آب مخازن ما تا امروز به : كرمان گفت يا شركت آب منطقه رعامليمد - رنايا - كرمان

مترمكعب بود لذا با  ونيليم 277آمار در مدت مشابه سال قبل  نيكه ا يدر حال دهيمترمكعب رس ونيليم

  .تر قرار گرفته است كرمان در حالت مطلوب يآب تيامسال وضع ر،ياخ يها يتوجه به بارندگ

درصد  73،  رفتيدرصد مخزن سد ج 59: افزود رنايشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا روز سه يديرش يعل

شده است كه  ليتكم) كم يبه علت ورود( هيدرصد سد تنگوئ 14درصد سد بافت و  70سد نسا بم، 

  .دهد يرا نشان م يتر مطلوب اريبس تينسبت به مدت مشابه سال گذشته وضع

 ونيليم 5.7 رجانيس هيمترمكعب، سد تنگوئ ونيليم 197 رفتير سد جدر حال حاض: اظهار داشت يو

  .آب دارد رهيمتر مكعب ذخ ونيليم 27مترمكعب و سد بافت  ونيليم 122مترمكعب، نسا 

مترمكعب،  32در حال حاضر  رفتيروزانه سد ج يورود: كرمان گفت يا شركت آب منطقه رعامليمد

  .شده است يابيسد بافت سه مترمكعب ارز مترمكعب و 24نسا  تر،يل 300 هيسد تنگوئ

مترمكعب  ونيليم 583با حجم كل  يچهار سد در حال بهره بردار ياستان كرمان دارا نكهيا انيبا ب يو

آب  يما شده و خروج يوارد سدها يسال جار يمترمكعب آب از ابتدا ونيليم 102: كرد حياست تصر

  .مترمكعب بوده است ونيليم 78استان  ياز سدها

ها در شهرستان  يو بارندگ دهيرس انيرود به جازمور ليهل يآب رودخانه شور و شاخه ها: افزود يديرش

  .شده است انيتاالب جازمور يريقلعه گنج و رودبار موجب آب گ يها

 نيبود كه ا ياريبه صورت بارش باران و برف بس ياستان كرمان شاهد نزوالت جو ريهفته اخ كي يط

  .استان شد نيا يها رساختيبه ز ييو خسارت ها البيسشدن  يامر موجب جار
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  24/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - است؟ مياقل رييتغ جهينت رياخ يها بارش ايآ
  

آغاز شده،  يد 19وب شرق كشور كه از شامگاه پنجشنبه در جن آسا ليبارش باران س -رنايا -تهران

در  البيشدن س يقرار داده و سبب جار ريو بلوچستان، كرمان و هرمزگان را تحت تاث ستانيس يها استان

  ت؟اس مياقل رييتغ جهيها نت بارش نياست كه ا نيها شده است اما سوال مهم ا استان نيا

ها در  بارش زانيكه م ياعالم شده به طور تر ميها وخ استان رياز ساو بلوچستان  ستانيدر س طيواقع شرا در

استان  يشدن آب از پشت سدها زيسرر جهيبوده و در نت شتريبرابر ب 26جنوب استان نسبت به سال گذشته 

هزار  20هستند و  ليس ريگاستان در نيشهرستان ا 14روستا و  500اكنون حدود . داشته است يرا در پ

  .است دهيد يو جزئ يكل بيتخر البيشدن س يبر اثر جار يواحد مسكون

 ريتاث آسا ليس يها بارش نيا نكهيدرباره ا يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سيير انييبابا مانيا

 مياقل رييبه تغ توان يرا نم ينيدر واقع هر بارش سنگ: گفت رنايا يبه خبرنگار علم ريخ اياست  مياقل رييتغ

در  مياقل رييتغ مييبگو ميتوان يو درصورت تكرار م ستيتك رخداد ن كي يبررس مياقل رييتغ نسبت داد،

  .نسبت داد مياقل رييبه تغ توان ينم تيرا با قطع رياخ يها رو بارش نيآن نقش دارد از ا

اما تعداد دفعات  ميدر جنوب كشور بود ييها بارش نيمدت چند بار شاهد چن نيهر چند در ا: افزود يو

 دهد يالبته مطالعات ما نشان م م،ينسبت ده مياقل رييآن را به تغ تيبا قطع ميكه بتوان ستين اديآن آنقدر ز

شده بود كه در جنوب و جنوب شرق  ينيب شيپ يعنياست  رييمناطق در حال تغ نيبارش در ا يكه الگو

كه  ميكن دايپ نانياطم ديبا يحال از لحاظ آمار نيخواهد بود اما در ع آسا ليو س نيسنگ يها كشور بارش

 رييعلت آن را تغ ميتوان يتك رخداد نم كيچون با  ر،يخ اياست  مياقل رييتك رخداد وابسته به تغ نيا

  .ميبدان مياقل

كه  دهد يما نشان م يها ينيب شيهر چند پ: كرد ديتاك يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سيير
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 طياما شرا ميو بلوچستان با آن مواجه هست ستانياد كه اكنون در سرخ خواهد د يتيوضع نيهم ندهيدر آ

  .دارد يشتريو مطالعه ب يبه بررس ازين يفعل

و  شود يم اديدر كشور ز آسا ليس يها شده بود كه بارش ينيب شيسال قبل پ 15حدود : شد ادآوري يو

 مياقل رييبه تغ ميتوان ياقعه را نمتك و كيحال  نيكه در حال رخ دادن است اما باز هم در ع مينيب ياالن م

 يا تك واقعه نيچن ذشتهسال گ 100 اي 50مناطق در گذشته مثال  نيالبته ممكن است كه ا م،ينسبت ده

را  يتك رخداد حد كيكند اما  اديرا ز يحد يرخدادها تواند يم مياقل رييدر واقع تغ. اند داشته

  .ميبدان مياقل ريياز تغ يناش ميتوان ينم

 ديتمام كشورها با م،يرا كاهش ده يا گلخانه يانتشار گازها ديمساله با نيمقابله با ا يبرا: گفت انييبابا

 نيا هيمشخص كرده با هم كار كنند، مطابق توص)  IPCC(  مياقل رييتغ الدول نيب اتيكه ه يا تحت برنامه

ساله اجماع داشته باشند كه م نيا يو تمام كشورها رو ابديكاهش  يا گلخانه يانتشار گازها ديبا اتيه

كره  يدما شيافزا ديبا سيو نشست پار  IPCCوجود ندارد، بر اساس اعالم  ياجماع نيمتاسفانه االن چن

كه  ميتالش كن ديحتما كمتر از دو درجه باشد، البته با ينسبت به قبل از انقالب صنعت 2100در سال  نيزم

  .داشت ميدما خواه شيدهم درجه افزا 2.7 اقلحد تيوضع نيدرجه باشد اما با ا 1.5 ريز

از  يارياز آن باشد بس شترياست كه اگر ب نيدما آستانه تحمل كره زم شيدر واقع دو درجه افزا: افزود يو

 ريز نيكره زم يدما شيخواهند شد اما اگر افزا ريناپذ برگشت گريد روند يم نيكه از ب ييها ستمياكوس

 يمرجان يها مانند آبسنگ گردند يرفتند دوباره بر م نيكه از ب ييها ستمياكوس يدرجه باشد بعض 1.5

  .شوند ايدوباره اح توانند يفارس كه م جيخل

تمام كشورها به  زيامروز ن نيدارند اگر هم ايدن يكه كشورها يتيوضع نياما با ا: اظهار داشت انييبابا

داشت كه  ميدما خواه شيدهم درجه افزا 2.7اند عمل كنند باز هم  داده سينامه پار كه در توافق يتعهدات

  .به بار خواهد آمد ياديز تخواهد بود و قطعا مشكال شتريكه دو درجه است ب نياز آستانه تحمل كره زم
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ما از  يانرژ ديدرصد تول 10مثال قرار بود : كرد ديتاك يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سيير

 يبهتر تيهم وضع گريد يالبته كشورها ستيدرصد هم ن كين باشد كه اال ريدپذيتجد يها يانرژ قيطر

 يا خانهگل يگازها ديدر تول يهستند كه به صورت تجمع ييكشورها يندارند در واقع مقصر اصل

 يگازها ديدر تول رانيهستند، درست است كه االن ا يياروپا يقو يمشاركت داشتند كه معموال كشورها

  .است نييپا اريبس رانيرتبه ا ،يرا دارد اما از نظر تجمع 7ود رتبه است و حد 10رتبه  ريز يا گلخانه

 يگازها ديكشورها در تول تيتا االن، اگر واقعا سهم و مسوول ديريدر نظر بگ ياز انقالب صنعت: افزود يو

 يبخار تا به امروز باشد، آن موقع سهم كشورها نياز زمان اختراع ماش ديبا ميريرا در نظر بگ يا گلخانه

و  يا گلخانه يدر انتشار گازها يشتريآنها سهم ب يعنيخواهد بود  رانياز ا شتريب اريبس يو صنعت يغرب

در نظر  ياست اما اگر تجمع اديدرست است كه االن سهم ما ز نيدارند، بنابرا نيكره زم يدما شيافزا

  .مياشنداشته ب يهم اصال سهم دياز آنهاست و شا تر نييپا اريبس رانيرتبه ا ميريبگ

را در نظر  يو وضع فعل دهند يمانور نم يتجمع يرو يالملل نيب يها نامه معموال در توافق: گفت انييبابا

آن را  ميكن يسع دياست با اديز يليسهم ما االن خ م،يكه ما تالش نكن شود ينم ليهم دل نياما ا رنديگ يم

 ياديژه در بحث خودرو كه سهم زيبه و سبز را يو فناور ميكن ديتول يديبريه يمثال خودروها م،يكم كن

  . ميدارد توسعه ده يا گلخانه يگازها ديدر تول
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ي مصرف آب كشاورز زانيم نييطرح تع نيتدو :اعالم كرد يجهاد كشاورز ريمعاون وز
  24/10/1398خبرگزاري مهر مورخ  -
  

: خبر داد و گفت يمصرف آب كشاورز نييتحت عنوان تع يطرح نياز تدو يجهاد كشاورز ريوز معاون

  .درصد است 70كمتر از  يمصرف آب در بخش كشاورز

 يكشاورز يالملل نيب شگاهينما نيچهارم هيافتتاح هيدر حاش يمراد اكبر يگزارش خبرنگار مهر، عل به

روش  نيچون در ا شود يشروع م كرويابتدا از م ياريآب نينو يها توسعه روش يما برا كرديرو: گفت

  .درصد است 95تا  90باالتر از  ياريراندمان آب

از منابع آب  ديبا ميهست يما كشور كم آب و خشك: ادامه داد يجهاد كشاورز ريآب و خاك وز معاون

است بعد از آن  يهم در زراعت و هم در باغبان كرويم ياريما آب كرديرو نيبنابرا مياستفاده كن يبه درست

  .است ياريآب يها نيها و ماش استفاده از دستگاه زين

 يسع ندهيو در چند سال آ ميهست يثقل ياريآب يها ما در حال دور شدن از روش: كرد حيتصر ياكبر

  .ميآن را حذف كن ميكن يم

خسارات انجام  زانياز م يهنوز برآورد: كشور، افزود يدر مناطق جنوب رياخ ليدرباره خسارات س يو

  .نشده است

خسارت وارد كند اما به  …از جمله جاده، پل و  ها رساختيبه ز لياحتمال دارد س: گفت ياكبر

  .وارد كند يخسارت كنم يفكر نم ياريآب زاتتجهي

تحت  يطرح نيدرصد است، از تدو 70تا  65 نيب يمصرف آب در بخش كشاورز زانيم نكهيا انيبا ب يو

كه  ميا محصول را هدف قرار داده 35طرح  نيدر ا: خبر داد و افزود يمصرف آب كشاورز نييعنوان تع

 بخشكه مصرف آب در  دهد يو اعداد و ارقام نشان م دهيمحصول به اتمام رس 23در  ها يابيارز
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از جمله پسته متأسفانه شاهد كم  يت كشاورزمحصوال شتريدرصد است و در ب 70كمتر از  يكشاورز

  .مهم است يلياست و در عملكرد محصول خ يمهم يلينكته خ نيكه ا ميهست ياريآب

: در هكتار است، گفت لوگرميك 800كشور  ديمتوسط تول نكهيا انيبا ب يجهاد كشاورز ريوز معاون

آب  يو كم يفيمربوط به مسائل كركورد ثبت شده هم  نيكه ا يتن بوده است در مناطق 13ركورد ما 

  .است

و  ميآب مواجه هست يمناطق با شور يمهم است چرا كه در برخ يليخ زين تيفيبحث ك: ادامه داد ياكبر

  .ابدي يكاهش م ديتول زانيم نيبنابرا شود يانجام نم ييعمل آب شو

 نيهمچن. ميدار ياريكم آب زيمثل شرق كشور در محصول گندم ن يدر مناطق نيهمچن: اضافه كرد يو

  .ميدار ياريبودند كه كم آب يمحصوالت يدرخت بيزعفران و س

شده و در مراحل  نيقانون حفاظت از خاك تدو يينامه اجرا نيآئ: ادامه داد يجهاد كشاورز ريوز معاون

دولت  ليتحو بيبه منظور تصو ميريمرتبط را بگ يها نظرات سازمان نكهيبعد از ا. كار قرار دارد يينها

  .داد مياهخو

. ندارد يآب بدون توجه به خاك مفهوم يبرا يزيبنده معتقد هستم هر گونه برنامه ر: كرد حيتصر ياكبر

 شيرا ب ديداد و توان تول شيدرصد افزا 30مصرف آب را  ييو كارا يبهره ور توان يخاك م تيريبا مد

  .برابر كرد 2از 

آن در نظر گرفته  يبرا ينيسنگ ميوع شده و جراممن زينامه قاچاق خاك ن نيآئ نيدر ا: اضافه كرد يو

  . شده است
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 يدار برا بيش يدر اراض ياهيپوشش گ ياياح؛ مطرح شد زانيدر گفت و گو با م
خبرگزاي ميزان  - شدن است ييقانون خاك در حال نها/ خاك شياز فرسا يريجلوگ

  24/10/1398مورخ 
  

روش  نيتر عمده: ها گفت و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد -زانيم يخبرگزار

 ياهيدار است و اگر پوشش گ بيش يدر اراض ياهيپوشش گ يايخاك اح شياز فرسا يريجلوگ يبرا

  .شود يخاك شسته م يبارندگ كيبا  يشود به راحت بينقاط تخر نيدر ا

وگو با خبرنگار  ها در گفت و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد يجز هوشنگ

خاك در كشور  شيااز فرس يريجلوگ يدرباره اقدامات صورت گرفته برا زانيم يگروه اقتصاد خبرگزار

  .برداشته شود يجد يها خاك در كشور قدم شيموضوع فرسا يبرا ديبا: اظهار كرد

در كشور ما به : در نظر گرفته شود، افزود ياقتصاد يكاال كيخاك به عنوان  ديبا نكهيبر ا ديبا تاك يو

ل زمان سا 700خاك ممكن است حدود  متريسانت كي ديگرم و خشك تول ييآب و هوا تيخاطر وضع

  .ميده يآن را از دست م يبه راحت يبر شود، ول

جبران  يالزم برا داتيتمه ديبا نكهيا انيها با ب و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد

خوشبختانه قانون مربوط به : شود گفت دهيد ياراض بيو خسارت وارده به خاك بر اثر تخر انيضرر و ز

 نيدر ا كهشدن است  ييدر حال نها يعمل آن در وزارت جهاد كشاورزخاك مصوب شده و دستور ال

  .شده است ديخاك تاك بيتخر يها نهيو هز ياقتصاد يها همچون برآورد يموضوعات يقانون بر رو

نظر سازمان  رياست كه ز يآب شيكشور تحت فرسا يهكتار از اراض ونيليم 125حدود : كرد ديتاك يجز

 دهند يم ليتشك ها ابانيرا ب يهكتار از اراض ونيليم 30كشور است و حدود  يرزدايها، مراتع و آبخ جنگل

  .به آن توجه شود ديبا شيمحدوده فرسا نيكه در ا
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كه  شود يخاك محسوب م شيفرسا يبرا ييمراتع كشور حفظ نشود مبدأ ياهياگر پوشش گ: افزود يو

حفاظت از آن را بر عهده دارد و  تياز دولت مسئول يندگيها به نما سازمان جنگل يتياز لحاظ حاكم

اقدامات  ياجرا و ها يبا استفاده از فناور ميكمك كنند كه بتوان ديبا يقاتيو مراكز تحق انيمردم، دانشگاه

  .ميخاك را كنترل كن شياندك فرسا يها نهيبا هز نينو

 شياز فرسا يريجلوگ يروش برا نيتر ها عمده و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد

نقاط  نيدر ا ياهياگر پوشش گ: دار دانست و گفت بيش يدر اراض ياهيپوشش گ يايخاك را اح

 اءيما از جمله اح يكيولوژيكه اقدامات ب شود يخاك شسته م يبارندگ كيبا  يشود به راحت بيتخر

  .كمك كند نهيزم نيدر ا تواند يها م و جنگل راتعم

انجام شود كه  يكيولوژيهمراه با اقدامات ب يكيومكانيدار اقدامات ب بيش يدر اراض ديبا: كرد انيب يجز

  .آب باعث شسته شدن خاك نشود كند يكمك م

 شياز باال دست است تا فرسا البيكنترل س يبرا زيها ن در آبراه يكيومكانياقدامات ب: افزود يو

  .مينقاط حفظ كن نيرسوب را در ا ميو بتوان مينداشته باش يا رودخانه

شامل اقدامات  يزداريآبخ: ها گفت و حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد

و در  شود يبه آن توجه م يزدارياست كه در مطالعات آبخ يتيريو مد يكيمكان ،يكيومكانيب ،يكيولوژيب

 ،ياداز جمله اقتص زيحوزه آبخ يها همه فاكتور شود يانجام م يزداريكه مطالعات آبخ زيحوزه آبخ كي

  .شود يم ينيب شيپ ييو براساس مطالعات اقدامات اجرا شود يم دهيد يعيو طب يانسان

 يكيها اقدامات مكان حوزه يممكن است در برخ ييايجغراف تيبا تناسب وضع: كرد حيدر ادامه تصر يجز

  .است يزداريآبخ يها اقدامات از جمله برنامه نيو تمام ا رديصورت گ يشتريب
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/ است ياقتصاد آب كي ندهيآ اقتصاد :سازمان منطقه آزاد قشم رهيمد اتيعضو ه
  24/10/1398خبرگزاري برنا مورخ  - رود يآب م ريز 2060درصد خوزستان در سال 43

  

جهان  ندهيكشور اقتصاد آ ستيز طيسازمان مح نيشيسازمان منطقه آزاد قشم و معاون پ رهيمد اتيه عضو

و بر اساس برنامه  استيدر يبرا اياز در يبردار بهره يبه مععن ياقتصاد آب: دانست و گفت يآب يرا اقتصاد

  .باشد اهايدر و ريدر بخش سواحل، جزا ديبا يا توسعه ياه درصد برنامه65ششم توسعه كشور، 

سازمان منطقه آزاد قشم و معاون  رهيمد اتيعضو ه ،»يفرشچ نيپرو«برنا  يگزارش خبرنگار اقتصاد به

قشم  يگذار هيسرما يفرصت ها يمعرف يتخصص شيهما نيكشور در دوم ستيز طيسازمان مح نيشيپ

 اظهارتهران برگزار شد،  يمايصدا و س يها شيكه در مركز هما يو انرژ يميدر حوزه نفت، گاز، پتروش

 رهيجز88منطقه آزاد و 5از  شيعمان با توجه به داشتن ب يايفارس و در جيخل ستيز طيمح تيوضع: كرد

  .دارد ياريبس تياهم

 از جمله ياز نفت و گاز همگ ريغ يو منابع معدن دينفت و گاز، ص يعيمنابع طب ،يگردشگر: افزود او

  .منطقه است نيا يها تيظرف

 ييايبه توسعه در ياشاره ا چيتا قبل از برنامه پنجم ه يتوسعه ا يدر برنامه ها: خاطر نشان كرد يفرشچ

  .شد يزير هيمرتبط پا نياست و از برنامه پنجم قوان نشده

 يها د برنامهدرص65در برنامه ششم توسعه قرار است : سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد رهيمد اتيه عضو

  .باشد ريو جزا اهايدر بخش سواحل، در يا توسعه

 ي، دما2060كه در سال  دهند يمعتبر هشدار م يها ينيب شيپ: در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد او

درصد از هرمزگان 12درصد از بوشهر و 27درصد از خوزستان، 43و  ابدي يم شيدرجه افزا6 نيكره زم

  .آب خواهد رفت ريز
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 - افتي شيمترمكعب افزا ونيليم 60 هياروم اچهيدر آب؛ هفته گذشته كي يط
  25/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 زانيم نكهيبا اشاره به ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 يط هياروم اچهيآب در: است، گفت دهيمترمكعب رس ونيليم 410و  ارديلياز سه م شيبه ب اچهيدر نيآب ا

  .افتي شيمترمكعب افزا ونيليم 60هفته گذشته  كي

 يروبيدر ال اياقدامات ستاد اح: شتاظهار دا رنايوگو با خبرنگار ا سرخوش روز چهارشنبه در گفت فرهاد

 هياروم اچهيبه سمت در يبا هدررفت كمتر ها يها سبب شده است كه آب حاصل از بارندگ رودخانه

  .شود ريسراز

 جانيآذربا يآب نيتراز نگ: گفت است، افتهي شينسبت به هفته گذشته افزا زين اچهيتراز در نكهيا انيبا ب يو

  .دارد شيافزا متر يسانت 2با هفته گذشته  سهيكه در مقا است دهيرس متر يانتس 29متر و  271و  هزار كيبه 

نكته هم  نيبه ا است دهيمربع رس لومتريك 821هزار و  2از  شيبه ب هياروم اچهيوسعت در نكهيا انيبا ب يو

  .است شده شتريمربع ب لومتريك 14نسبت به هفت روز گذشته  اچهيدر نياشاره كرد كه وسعت ا

مهم انتقال  يها هنوز طرح: اضافه كرد يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يفتر استاند سيير

از طرح انتقال آب از  يبردار است  اما در صورت بهره دهينرس يبردار به بهره هياروم اچهيدر كرهيآب به پ

 يآب نينگ تراز يمتر كي شيو افزا يجمهور سييشاهد تحقق وعده ر اچه،يجنوب استان به در

  .بود ميخواه جانيآذربا

 اچهيانتقال آب به در يها در اتمام طرح يمشكل چيبه موقع اعتبارات ه صيدرصورت تخص: ادامه داد يو

  .وجود ندارد هياروم

 يها طرح تيوضع نيآخر: كرد انيب يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير
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  .رديگ يها قرار م رسانه اريدر اخت يبه زود هياروم اچهيانتقال آب به در

 هياما در سا افتي يكاهش م متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيستاد تراز در نيا لياز تشك قبل

روند خشك شدن آن  اچه،يدر نيا ياياح يبرا ديو ام رياعتبار و تالش دولت تدب صيتخص ،يزير برنامه

  .آمد اچهيك درهم به كم ها يمتوقف شد و بارندگ

 نيا ياست ول اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

 يها درصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيدر تراز  اچهيدر

  .آن رفع خواهد شد زگردير

با وجود  زيشد؛ امسال ن نهيهز اچهيدر ياياح يبرا الير ارديليهزار م 35از  شيب 1397سال  انيپا تا

 جانيآذربا يآب نينگ ياياح يبرا الير ارديليم 240از هفت هزار و  شيدولت، ب يمشكالت اقتصاد

  .افتياختصاص 

 كيبه تراز 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 كي خود برسد كه حدود

  .درصد از مساحت آن خشك شد 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيشدن كرد و بنا بر آمار ب

 يدر كنار اجرا يهستند كه مشاركت جوامع محل دهيعق نيبر ا يو خارج يكارشناسان داخل همه

  .خواهد داشت جانيآذربا يآب نينگ يايدر اح يقش مهممختلف، ن يها طرح
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و  ستانيس يمترمكعب آب در سدها ارديليم 1.5 :روين ريوز يمعاون امورآب و آبفا
  25/10/1398حبرگزاير ايرنا مورخ  - شد رهيبلوچستان ذخ

  

و بلوچستان گرچه  ستانيدر استان س ليوقوع س: گفت روين ريوز يمعاون امور آب و آبفا -رنايا -تهران

 ونيليم 500و  ارديليم كي يساز رهيهم به همراه داشت كه از جمله آن ذخ يزد، اما بركات يخسارات

  .استان است نيا ير سدهامترمكعب آب د

  
 ستانياستان س  :افزود رنايبا ا ياختصاص يروز چهارشنبه در گفت و گو »يزاده خامس يتق قاسم«

  .بوده است متريليم 2آن در سال گذشته  ياست كه متوسط بارندگ يكم آب و خشك يوبلوچستان استان

 نيآن ا يو معنا وستهياستان به وقوع پ نيباران در ا متريليم 102ساعت  48امسال در عرض : ادامه داد يو

 رانشهريو بلوچستان از ا ستانينقطه متمركز در جنوب استان س كيدر  يبارندگ كسالياست كه به اندازه 
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  .است وستهيبه وقوع پ يبارندگ ره،يشامل كنارك و سرباز و غ نييبه پا

پارسال  يعت نسبت به سال آبسا 48استان در عرض  نيا يها يبارندگ سهيمقا: گفت يزاده خامس يتق

 ها ينوع بارندگ نياست در ا يعيدر عرض دو روز بوده و طب يبرابر بارندگ 40آن است كه حدود  انگريب

استان به  نيا يبرا يبركات گريد يوارد شده و از سو يسو خسارات كياز  شود، يهم م ليبه س ليكه تبد

  .همراه داشته باشد

و بلوچستان  ستانياستان س يها رساختيز نكهيبا توجه به ا: ادامه داد روين ريوز يامورآب و آبفا معاون

  .شده و مردم دچار خسارت شده اند جاديروستاها و شهرها ا نيدر ارتباطات ب يمشكالت ست،يخوب ن

 نيا يها اكثر خانه رايبوده است ز ياز خود بارندگ يخسارت وارد شده به مردم ناش نيشتريب: افزود يو

  .حجم از بارش را نداشته اند نيالزم در برابر ا يتاب آور نيجنس گل هستند بنابرااستان از 

در مصب  يساخت و ساز و شهرساز نياز روستاها هم كه برخالف قوان يتعداد: گفت يزاده خامس يتق

  .اند دهيخسارت د ليس نياحداث شده بودند در ا ايبه در يمنته يها رودخانه

 هيهزار و پانصد متر مكعب بر ثان 6حدود  يبارندگ نيدر ا: ادامه داد روين ريوز يامور آب و آبفا معاون

پارسال سد كرخه در خوزستان كه  البيبا س ميدر رودخانه سرباز وجود داشت كه اگر بخواه البيس

رودخانه  نيا ميحرشود در  يمشخص م ميكن سهيبوده،   مقا هيحدود هشت هزار و پانصد مترمكعب بر ثان

  .نشده است جاديا يادينبود ساخت وساز، خسارت ز ليها به دل

  

  و بلوچستان ستانيس يمترمكعب آب در سدها ارديليدو م يساز رهيذخ امكان

در مجموع   توان يم: و بلوچستان اشاره كرده و خاطرنشان ساخت ستانيدر استان س ليبه بركات س يو

  .كرد يساز رهياستان ذخ نيا يا هيسد تغذ 23و  يمتر مكعب آب را در هفت سد مخزن ارديليدوم

شده  يساز رهياستان ذخ نيمترمكعب آب در ا ارديليم ميو ن كياكنون حدود : افزود يزاده خامس يتق
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 البيمراقب بود كه اگر س ديشرب و صنعت استفاده خواهد شد البته با يو هم برا يكشاورز يكه هم برا

  .كرد تيريتا بتوان آن را مدكرده  هيتخل ديبا ريسدها را ناگز نيآمد ا يگريد

  

  شد يريبار از زمان ساخت آبگ نينخست يبرا ردانيز سد

: و بلوچستان اشاره كرد و گفت ستانيدر استان س ليس گريبه بركات د روين ريوز يامور آب و آبفا معاون

 ر،ياخ البيبود و در س دهيبه اتمام رس يآباد كه به تازگ ريشهر وجود دارد به نام خ كيدر ن يسد

  .برطرف كرد يمشكالت منطقه را تا حدود

 يريكه ساخته شده تاكنون آبگ يدر چابهار است كه از زمان ردانيبه نام ز يگريسد د: ادامه داد يو

توان از آنها  يكرده اند و م زيسرر زيسد ها كه ن گريو د نيشيكرد و سد پ زيسرر ل،يس نينداشته، اما در ا

  .فاده كرداست ندهيدر آ يساز رهيذخ يبرا

روستا در  890ماه سبب قطع ارتباط  يد 22تا  20 يآسا در روزها ليس يها يو بارندگ يسامانه بارش ورود

  .و بلوچستان شد ستانياستان س
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - خاك يمواد آل شيمصرف آب با افزا يدرصد 30 ييجو صرفه
25/10/1398  

  

دهم درصد  كيساالنه  مياگر بتوان: گفت يمعاون امور آب و خاك وزارت جهاد كشاورز -رنايا -تهران

درصد در مصرف آب صرفه  40تا  30 نيب ميتوان يم ندهيسال آ 10در  م،يخاك اضافه كن يبه مواد آل

  .ميده شيافزا زيرا ن ديتول بيو ضر كرده ييجو

 يستاد رانيمد يشياند در جلسه هم »ياكبر مراد يعل« ،يگزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد كشاورز به

در  رويبا وزارت ن: داشت ،اظهاريبا كم آب يامور آب و خاك درباره كارگروه سازگار يو استان

  .ابالغ خواهد شد يكه به زود ميدار نيتدودستورالعمل در حال  كي يبا كم آب يكارگروه سازگار

كه در صورت حل مشكل و رفع  ميديبه تفاهم نرس رويمسائل با وزارت ن يتنها بر سر برخ: افزود يو

  .شود يم ليموانع، دستورالعمل تكم

آب را با اتاق  يسند بهره ور كيما : كرد حيتصر يامور آب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 يخواهد شد و تمام تالش ها ندهيآب در آ يو اساس بحث بهره ور هيكه پا ميكردامضا  يبازرگان

  .سند خود را نشان دهد نيدر بحث آب، در مفاد ا ديها با استان

 ديتوان ينم د،ينكن تيريخاك است و اگر خاك را مد تيريآب در گرو مد تيريمد: كرد ديتاك ياكبر

 اريبس ديآن تاك تيمسئله خاك و اهم يبر رو زيب نرهبر معظم انقال نيهمچن د،يكن تيريآب را مد

  .دارند

 يدرصد از اعتبارات وزارت جهاد كشاورز 88: افزود يامور آب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

  .آب و خاك هم اعتبار در نظر گرفته شود يفن يها بخش يبرا ديمربوط به بخش آب و خاك است و با
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - شرق كشور يمرز زيبرحوضه آ يها بارش يدرصد 394رشد 
25/10/1398  

  

 ديرس متريليم 70.6ماه به  يد 24تا  يشرق كشور درحال يمرز زيحوضه آبر يها بارش زانيم -رنايا -تهران

 نيا يها يبارندگ بيترت نيبارش ثبت شد و به ا متريليم 14.3 زانيبه م) 98-97(پارسال يال آبكه در س

  .دهد يرا نشان م يدرصد394 يحوضه رشد

 25.9به رقم  زيماه ن يد 24شرق تا  يمرز زيساله حوضه آبر 51دوره بلند مدت  يها بارش نيانگيم

  .برخودار شده است يرصدد 172ها از رشد  بارش نيا زانيكه م دهيرس متريليم

 رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيبراساس تازه تر زكشوريآبر يحوضه اصل 6 يها بارش زانيم

بالغ شده كه  متريليم 128.5ماه به رقم  يد 24تا ) 99وريشهر يتا انتها 98مهرماه (يجار يسال آب ياز ابتدا

  .دارد يدرصد10 يرشد يمتريليم 117.3با مدت مشابه پارسال با بارش  سهيدر مقا

رقم  نيرا ثبت كرده كه ا يمتريليم 82.5ماه رقم  يد 24قره قوم هم تا  زيحوضه آبر يها بارش زانيم

  .دهد يرا نشان م يدرصد 11داشت و رشد  يبارندگ متريليم 74.3نسبت به دوره مشابه پارسال كه 

 سهيرا تجربه كرده كه در مقا يبارندگ متريليم 85.6ماه  يد 24هم تا روز رانيا يفالت مركز زيآبر حوضه

  .دارد يدرصد 47داشت و رشد  يبارندگ متريليم 58.4پارسال كه  يبا مدت مشابه در سال آب

به رقم  يماه درحال يروز د نيو چهارم ستيعمان تا ب يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يها بارش زانيم

بارش را  يدرصد كيبود و رشد  متريليم 221.7ل آن پارسا يها كه رقم بارش ديرس متريليم 224.2

  .كند يتجربه م

ماه است و  يد 24تا  يكاهش يروند هياروم اچهيخزر و در يايدر زيها در حوضه آبر روند بارش نيهمچن

 متريليم 154.1 يخزر درحال يايدر زيحوضه آبر رانيمنابع آب ا تيريبراساس گزارش شركت مد
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حوزه  نيها در ا بارش يبود كه رشد منف متريليم 195.6آن پارسال  يها بارش زانيدارد كه م يبارندگ

  .دهد يرا نشان م زيآبر

 94.5ماه به رقم  يد 24روبروست تا روز  يكه با خطر جد هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها بارش زانيم

آن از  يها روند بارشداشت، اما اكنون  يبارندگ متريليم 179.3زمان  نيبالغ شده كه پارسال تا هم متريليم

  .دارد تيحكا زيحوضه آبر نيشدن بارش ها در ا يمنف
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  25/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - را در جنوب كرمان شكست البيس ،يزداريآبخ
  

 يريدر جنوب كرمان به طور چشمگ يزداريسازه آبخ 850ه مسووالن، احداث به گفت - رنايا - رفتيج

  .منطقه كاهش داد نيرا در ا البيس بيقدرت تخر

  
را بر  البيدر كنترل س يو آبخواندار يزداريآبخ يها نقش موثر طرح ر،ياخ يروزها يزمستان يها بارش 

جنوب  يفصل يها رودخانه انينستند طغها چگونه توا طرح نيكه ا ميهمگان آشكار كرد و مشاهده كرد

 يها پروژه ژهيو شو نق تينجات دهند لذا امروزه اهم يبحران جد كيمنطقه را از  نيكرمان را مهار و ا

  .ستين دهيپوش يبر كس يزداريآبخ

  

  شد يريجنوب كرمان آبگ يزداريآبخ يها درصد سازه 90

و  يزداريآبخ يو خاك يبند سنگ 850 نكهيا انيجنوب كرمان با ب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد
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انجام گرفته، در  يها يبا توجه به بررس: استان وجود دارد، گفت يدر هفت شهرستان جنوب يدار آبخوان

  .شد يريها آبگ سازه نيدرصد ا 90 رياخ يها يبارندگ

متر  نويليو هفت م البيمتر مكعب كنترل س ونيليم 250هفته گذشته  كي يط: افزود ياحمد حمزه

  .كنترل رسوبات انجام شده است زيمكعب ن

 يها سفره هيتغذ الب،يدر كنترل س ينقش مهم يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح: ادامه داد يو

  .و كنترل رسوبات دارند ينيرزميز

متر مكعب  ونيليم 50 رياخ يها در بارش: داشت انيجنوب كرمان ب يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

منطقه جنوب  يمياقل طيدر بهبود شرا يصورت گرفته كه نقش مهم ينيرزميز يها به سفره نفوذ آب

  .كرمان دارد

بخش در نظر گرفته  نيا يبرا ياعتبارات خوب ،ياز محل اعتبارات صندوق توسعه مل نكهيا انيبا ب ياحمد

 ياثرات خشكسالموجب كاهش  تيدارد كه در نها ياريبس ديفوا يزداريآبخ يها طرح: كرد حيشده تصر

  .دانست يعيكار در حوزه منابع طب نيمهمتر توان يرا م يزداريرو آبخ نياز ا شود، يم

  

  ديو ام ريجنوب كرمان در دولت تدب يزداريطرح آبخ 100 ياجرا

طرح  100دولت دوازدهم تاكنون  ياز ابتدا: جنوب كرمان گفت يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

استان كرمان اجرا شده  يدر هفت شهرستان جنوب الير ونيليم 760و  ارديليم 751با اعتبار  يزداريآبخ

  .است

 اتيهزار هكتار بوده و عمل 595و  ونيليجنوب كرمان سه م زيآبخ يها مساحت مجموع حوزه: افزود يو

برنامه مدون در  كيبر اساس  ياز محل اعتبارات صندوق توسعه مل يزداريحوزه آبخ يها طرح يياجرا

  .انجام استحال 
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 اتيجنوب كرمان شامل عمل يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ يها طرح: كرد حيتصر يو

با اعتبار  زيحوزه آبخ 24در ) يبانكت بند( يكيومكانيو ب يونيگاب الب،يو پخش س يخاك ،يمالت يسنگ

  .تومان در حال اجرا است ونيليم 780و  ارديليم 44

  
  

  ينيرزميب زآ يها سفره تيتقو

سال گذشته در  2 يط يزداريآبخ يها طرح ياستاندار كرمان، اجرا يامور عمران يگفته معاون هماهنگ به

  .شده است ينيرزميز يها سطح آب سفره شيجنوب استان باعث افزا

 ،ياز خشكسال يريبا هدف جلوگ يزداريآبخ يها پروژه نكهيا انيبا ب يموسو يالله تيآ يدمصطفيس

 ياجرا: اظهار داشت شود ياجرا م ينيرزميآب ز يها سفره تيها و تقو مهار روان آب ب،اليكنترل س

 شيسااز فر يريشگيپ ،ينيزم ريز يها سطح آب شيمنجر به افزا 98و  97 يسالها يط ييها طرح نيچن
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  .شده است  ينيرزميآب ز يها سفره تيخاك و تقو

  

  رمشك كنترل شد البيهزار متر مكعب از س 500

 نيتر مهم يزداريآبخ نكهيا انيجنوب كرمان با ب يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

 نيدر ا يزداريآبخ يها طرح ياجرا يها تيآبها از مز است و كنترل روان يمقابله با خشكسال يراهكار برا

هزار متر  500 ،گنج عهرمشك شهرستان قل زيدر حوزه آبخ زياخ يها يبارندگ يدر پ: منطقه است، گفت

  .ميداشت البيمكعب كنترل س

 شرفتيدرصد پ 100به حجم سه هزار متر مكعب با  يزداريپروژه آبخ نيا: افزود يشاهرخ محمدرضا

  .است دهيرس انيبه پا يكيزيف

تومان از  ونيليم 650و  ارديليم كيو اعتبار مصوب  يمالت يسازه سنگ 2پروژه با  نيامسال ا: ادامه داد يو

  .شد يياجرا 1398سال  يتبارات صندوق توسعه ملمحل اع

متر مكعب  ونيليم 250در جنوب كرمان  البيكنترل س نيانگيم يدر هر بارندگ نكهيبا اشاره به ا يشاهرخ

استان كرمان موجب  يجنوب يها در شهرستان يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها: كرد حياست، تصر

و  شيفزادست، ا نييپا يمخرب در اراض يها البيكنترل س نيشوند و همچن يم يكاهش اثرات خشكسال

 قاتيتوف نياز مهمتر ياهيخاك و بهبود پوشش گ تيكنترل رسوب، تثب ،ينيزم ريآب ز يها سفره تيتقو

  .است يو آبخواندار يزداريآبخ يها پروژه
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را كاهش  يسال خشكسال 10نتوانسته اثرات  ها بارش :رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا
  27/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - هدد
  

كه بتواند  تسين يا به اندازه رياخ يها يبارندگ ريتاث: گفت روين ريوز يمعاون آب و آبفا - رنايا - تهران

  .در كشور را كاهش دهد يسال خشكسال 10از  شياثرات ب

 يگر چه اثر خوب رياخ يها يبارندگ: افزود رنايا يدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد »يزاده خامس يتق قاسم«

  .را داشته باشد يسال خشكسال 10حاصل از  يها يمناطق دارد اما هنوز نتوانسته جبران كسر يدر برخ

منطقه رخ  نيدر ا يخوب يها بارش: وبلوچستان گفت ستانيدر استان س رياخ يها يره اثر بارندگدربا يو

  .كل منطقه جنوب كشور خوب و موثر است ياست برا نيريآنكه آب ش ليداده و به دل

در زنده كردن  يخوب اريو بلوچستان اثر بس ستانيس يها بارش: ادامه داد روين ريوز يآب وآبفا معاون

  .ارائه خواهد شد نهيزم نيدر ا يقيگزارش دق يداشته است كه به زود انيجازمورتاالب 

كشنده  البيرخ خواهد داد كه منجر به س ينيسهمگ يها كه بارش عهيشا نيدرباره ا يزاده خامس يتق

  .است يسازمان هواشناس ها ينيب شيپ يمرجع اصل. صحت ندارد ياخبار نيانتشار چن: گفت شود، يم

برف و در نقاط  شتريب ندهيآ يها در روزها بارش  يسازمان هواشناس ينيب شيبر اساس پ: ادادامه د يو

  .كشور خواهد بود يغرب

سازمان هم بر اساس  نياست و ا يما سازمان هواشناس يمرجع اصل: افزود روين ريوز يآب و آبفا معاون

و انتشار  كند يخود را اعالم م ياه ينيب شيها پ گزارش نيا قيو با تلف يسازمان مهم جهان 5 ينيب شيپ

  .صحت ندارد نياز ا ريغ ياخبار

و  رنديگ يكار قرار م يرا دارد كه مبنا ها ينيب شيپ يسر كيهم  رويوزارت ن: گفت يزاده خامس يتق

  .شود يها براساس آن انجام م تيفعال
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  27/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - كرد زيسرر رياخ البيپنج سد در س
  

و  ستانيدر استان س ردانيكلك و ز يش رآباد،يخ ن،يشيدر استان هرمزگان، پ نيپنج سد جگ -رنايا -تهران

  .كرد زيسر ر رياخ يها يبلوچستان براثر بارندگ

منـابع شـركت    هيگزارش دفتر مطالعات پا نيراساس تازه تردر استان هرمزگان، ب نيسد جگ يورود زانيم

 خيسـد تـا تـار    نيـ ا يمتر مكعب است و موجود ونيليم 220 رياخ يها و در بارش رانيمنابع آب ا تيريمد

  .كرده است زيردرصد حجم آن پرشده و سر100 بيترت نيكه به ا  شده متر مكعب ونيليم 290ماه  يد 22

كـرده   زيشـده و سـرر   زيـ درصد حجم آن پـر از آب بـوده، اكنـون لبر    94 ليكه قبل از وقوع س نيشيپ سد

 زيسـرر  زيـ سـد ن  نيـ درصد حجم آب داشته كه اكنـون ا 81 لياز وقوع س شيپ رآباديسد خ نيهمچن. است

  .شده است

مترمكعـب گـزارش شـده و اكنـون حجـم       ونيـ ليم 6 ريـ اخ يكلك در سامانه بارشـ  يسد ش يورود زانيم

  .كرده است زيو سرر دهيدرصد رس100و حجم آن به  دهيمتر مكعب رس ونيليم 11سد به  نيا يورود

اكنـون   نيهمچنـ . اسـت  دهيمتـر مكعـب رسـ    ونيليم 75به  رياخ يدر سامانه بارش ردانيسد ز يورود زانيم

 نيـ درصـد شـده و بـه ا   100سد هـم   نيمتر مكعب بالغ شده و حجم آب ا ونيليم 207سد به  نيا يموجود

  .ده استكر زيسرر بيترت

 بيـ بـه ترت  ريـ اخ يدر استان هرمزگان در سامانه بارشـ  يسدسرن زيو ن انيو ن ليشم ناب،ياستقالل م يسدها

 33و 77، 163 بيـ به ترت زيسدها ن نيآب ا يموجود زياند و ن داشته يمترمكعب ورود ونيليم 25و  25، 95

درصـد   54و  78 رصـد، د 68 بيتبه تر زيسدها ن نيا يپرشدگ زانيم. متر مكعب گزارش شده است ونيليم

  .است

مترمكعـب   700هزار و  كياعالم شده در سد استقالل استان هرمزگان حدود  يساعت يورود يدب حداكثر
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و در سـد   هيـ مترمكعـب برثان  800 يدر سـد سـرن   ه،يـ مترمكعب برثان 600حدود انيو ن ليدر سد شم ه،يبرثان

  .بوده است هيحدود چهار هزار مترمكعب برثان نيجگ

و بلوچســتان حــدود چهــار هــزار  ســتانياســتان س نيشــياعــالم شــده در سدپ يســاعت يورود يدبــ حــداكثر

  .بوده است هيحدود دو هزار متر مكعب برثان ردانيو در سد ز هيمترمكعب برثان

آب  منـابع  هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتر ماه براساس تازه يد 21و تمركز عمده بارش نوزدهم تا  پوشش

  .در محدوده جنوب و شرق كشور رخ داده است رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

 متـر، يليم 50كرمان  متر،يليم 97هرمزگان متر،يليم 31و بلوچستان  ستانيماه در استان س يد يها بارش زانيم

  .است متريليم 43و بوشهر متريليم 71فارس 

نسبت بـه دوره مشـابه پارسـال بـه      و بلوچستان و هرمزگان ستانيس يها در استان يجار يسال آب يها بارش

  .دارد شيدرصد افزا357و  291 بيبه ترت زيدرصد و نسبت به دوره درازمدت ن 531و  3097 بيترت

بـارش متوسـط كشـور     يمتـر يليم 17 شيماه سبب افزا يد 21نوزدهم تا  يرخ داده در بازه زمان يها بارش

بـارش   ها ستگاهيا يبرخ) ماه يد 21وزدهم تا ن( رياخ يها در بارش نيهمچن. شده است يجار يدر سال آب

  .اند كرده افتيدرصد بارش ساالنه خود را در 200از  شيتا ب

قشم و بندرعباس در استان  ستگاهيدرصد بارش ساالنه و ا206و بلوچستان  ستانيكجور در استان س ستگاهيا

  .اند درصد بارش ساالنه را داشته 120و  130 بيهرمزگان به ترت



    

  
  

144 

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

  جنوب شرق اعالم شد لياز س روين ريزو تيروا

  يبارش ديجد يركوردها ثبت

 يهـا  در سـال  رانيـ كـه ا  دهد ينشان م رياخ يدر جنوب شرق كشور در روزها ليس تيروا: اقتصاد  يايدن

. شـده اسـت   ييآب و هـوا  ديـ جد طينسبتا متعادل فاصله گرفتـه و دچـار شـرا    ييآب و هوا طياز شرا رياخ

ها بـه   سال يكشور به همراه دارد و در برخ يخشك را برا دايشد يقع آب و هواموا يكه در برخ يطيشرا

  .شود يم يمنته يدوران ترسال

  يبارش ديجد يركوردها ثبت

شده  ييآب و هوا سميكالينوع راد كيمعتقد است كه كشور دچار  روين ريوز انيرضا اردكان ان،يم نيا در

و بالفاصـله   ميرا پشت سرگذاشـت  ريقرن اخ ميسال در ن نيتر  خشك 96-97 يدر سال آب كه يطور است؛ به

 ييآب و هـوا  طياز شـرا  تمواجه شدن با دو نـوع متفـاو  . ميمواجه شد يدوران آب نيتر سال بعد از آن با تر

رو شود؛  روبه البيو س يكم آب دهيبا دو بحران در هم تن رياخ يها در كشور موجب شده تا كشور در سال

كشور بـا چـالش    يها از استان يارياشاره كرد كه بس 98سال  نيآغاز يبه روزها توان يخصوص م نيدر ا

از كشـور را در برگرفتـه اسـت و بـا      يبخشـ  البيسال مجدد س يانيپا يها مواجه شدند و حال در ماه ليس

 نـده يدو مـاه آ  يحتـ  ايـ  نـده يكه سـال آ  ستيكشور معلوم ن ييآب و هوا تيتوجه به نامشخص بودن وضع

 زانيـ م ريـ اخ يهـا  سـال  يط »سنايا« يبراساس گزارش منتشر شده از سو. رو شود روبه يطيشرا كشور با چه

رشـد   رانيدر ا ليخسارت س زانيم كه يطور بوده، به شيفزاروبه ا يالملل نيو ب يدر سطح مل ليخسارت س

 افتـه يچـالش اختصـاص    نيـ بـه ا  رمترقبهيدرصد اعتبارات ساالنه ستاد حوادث غ 70داشته و  يدرصد 250

 شيبـا افـزا   رانيـ ا 97-98 يساله گذشته در سـال آبـ   30اعالم شده برخالف دوره  يها براساس داده. است

كشـور شـامل كـارون، دز و كرخـه      يهـا  رودخانـه  نيتر شد و در مهم جهها موا بارش يدرصد 300حدود 

منتشـر شـده    يهـا  گـزارش  گـر، يد ياز سـو . ساالنه كشور بود نيانگياز م شيبه مراتب ب شيافزا نيا زانيم
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در كشـور رخ داده كـه منجـر بـه      نيسـهمگ  ليمورد س 2400سال گذشته  50 يدهنده آن است كه ط نشان

 731حـدود   1370تـا   1330 يهـا  سال يط ليس يمال يها شده و خسارت يجانو  يمال يجد يها خسارت

 يهـا  ينـ يب شيا پـ كشـور ر  يفعلـ  يهـا  از چـالش  يكـ يبتـوان   ديامـا شـا  . تومان بـرآورد شـده اسـت    ارديليم

 ريـ اخ ليكـه سـ   كنـد  يمـ  دينكته را تاك نيرابطه ا نيدر ا انيرضا اردكان. دانست ها يبارندگ ركارشناسانهيغ

از  شيبـود كـه بـارش بـ     نيـ افتـاد ا  انيـ م نيـ كه در ا ياما اتفاق به مسووالن اعالم شد،  كشور يجنوب شرق

 رانـه يغافلگ ينوب شرق كشـور بـا رخـداد   كه موجب شد تا ج ياتفاق. صورت گرفت ها ينيب شيدوبرابر پ

معنـا   نيـ وجـود آمـده بـه ا    بـه  طيشرا رو،ين ريبه گفته وز. ردياز كشور را در برگ يبخش ليرو شود و س روبه

برابر  45تا  رياخ يدر روزها ژهيو و بلوچستان از اول مهر تاكنون به  ستانياست كه بارش امسال در استان س

 يهـا  صـحبت  نيـ كـه ا  رسد ينظر م به. كرد يزندگ يطيشرا نياقتضائات چنبا  ديو با ديسال رس يها بارش

 دهيـ دو پد نيـ وقـوع ا «اسـت كـه    دمعتق يكشور است و هرچند كه و يخاص برا طيشرا انگريب انياردكان

و كشـورها در علـم آب و    زاتيـ تجه نيتـر  شـرفته ياسـت كـه پ   يريكم نظ اريپشت سر هم اتفاق بس يحد

موضـوع   نيـ ا يكشـور بـرا   يتيريمـد  سـتم يكـه س  رود ياما انتظار م »ستنديآن ن ينيب شيقادر به پ يهواشناس

  .راهكار درست داشته باشد

  

بهمـن و   ليمـاه بـا تجربـه سـ     نيفـرورد  البيدر سـ : كرد يادآورياشاره و  رياخ يها به بارش نيهمچن يو

بـه   يشـتر ياعتمـاد ب  ميكـرد  يو سع ميداشت ها ينيب شيدر پ يكمتر يمحافظه كار ياسفند ماقبل آن، مقدار

 ديبا طيشرا نيا رو،ين ريبه گفته وز. داد ينشان م تر يبحران يرا كم طيكه شرا ميداشته باش ياضير يها مدل

توام با منافع باشـد و   البيس طيشرا رش،يپذ نيكرد كه بعد از ا يكار ديكشور شود، با يتيريوارد بدنه مد

  .حداقل برسد ايخسارات به صفر 
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  28/10/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -ي آب ريذخا تيوضع نيآخر
  

 يها نسـبت بـه سـال آبـ     بارش يدرصد 8ماه از رشد  يد 26تا  يجو يها زشيارتفاع ر نيانگيم يبررس اما

دوره  نيا يو برا شود يم زيساله ن 11 نيانگيها نسبت به م بارش نزايرشد شامل م نيا. دارد تيگذشته حكا

آمـار   يبررسـ  نيمچنه. داشته است يدرصد 38ساله رشد  51 نيانگيو نسبت به م يدرصد 49رشد  يزمان

زمان  در مدت يجو يها زشيرشد ر نيشتريركورددار ب دهد، ياستان كشور نشان م 31ها در  متوسط بارش

، »هرمزگـان «، »و بلوچسـتان  سـتان يس« يهـا  گذشـته، اسـتان   يمـدت مشـابه سـال آبـ     نسبت بـه  يمورد بررس

گذشـته   يبه مدت مشـابه سـال آبـ    سبتها ن افت بارش نيشتريب. اند بوده »زدي«و  »يخراسان جنوب«، »كرمان«

.  تاسـ » كرمانشـاه «و  »ياريـ چهارمحال و بخت«، »لرستان« ،»يخراسان شمال« ،»الميا« يها مربوط به استان زين

نشـان   »رانيـ منـابع آب ا  تيريمنـابع آب شـركت مـد    هيـ دفتـر مطالعـات پا  « يرسم يآمارها گريد ياز سو

/ 6مـاه،   يو ششـم د   سـت يتا ب) 98اول مهر ( يجار يآب لاز آغاز سا يجو يها زشيارتفاع كل ر دهد، يم

هـا   رشد بـارش . است ثبت شده متر يليم 118/ 9ها  بوده است و در مدت مشابه سال قبل بارش متر يليم128

 يسـال  يجـار  يوجود داشت كه سـال آبـ   ينگران نيا زيياست كه در فصل پا يماه زمستان در حال نيتا اول

  .ميا ها بوده كرد و شاهد رشد بارش رييتغ ها يزن خواهد بود، اما با شروع زمستان گمانه يكم بارش

 اچـه يدر«سـه حوضـه    ك،يـ درجـه   زيـ برحوضـه آ  6 انيمنتشر شده، از م يمطابق با آمارها گر،يد يسو از

هـا را نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل          افـت بـارش  » عمان يايو در فارس جيخل«و » خزر يايدر« ،»هياروم

 يسـال آبـ   هنسـبت بـه دوره مشـاب    يبارنـدگ  متـر  يلـ يم70/ 6با ثبـت  » شرق يمرز«اند و حوضه  تجربه كرده

 يدر حوضـه فـالت مركـز   . مه خود ثبت كرده استدرصد رشد را در كارنا 394) متر يليم 14/ 3(گذشته 

/ 1(گذشـته   يثبت شده كه نسبت بـه مـدت مشـابه در سـال آبـ      متر يليم 85/ 8 يجو يها زشيارتفاع ر زين

/ 5ثبت شده برابر با  يجو يها زشير زيقوم ن در حوضه قره. درصد رشد داشته است 45معادل ) متر يليم59
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  .داشته است يدرصد 11ابه سال قبل رشد بوده كه نسبت به مدت مش متر يليم82

  

  بارش در استان ها تيوضع

از نقـاط كشـور    ياريهـا در بسـ   ها هم از افت بارش  در استان ها يبارندگ يآمار ريرصد تصو گريد يسو از

را نسـبت بـه مـدت     يجـو  يهـا  زشيـ اسـتان افـت ر   22استان كشور  31 نيكه از ب يطور دارد؛ به تيحكا

نظر را با رشـد بـارش    وردم ياند دوره زمان ها توانسته استان ياند و مابق به ثبت رسانده مشابه در سال گذشته

 ييهـا  دهنده آن است كه نسبت به متوسط درازمدت اسـتان  نشان نياعالم شده همچن يها داده. كنند يسپر

  .شود ياستان م 10اند، شامل  كه افت بارش داشته

و  سـتان يس«كـه اسـتان    دهد ينشان م يمورد بررس ير دوره زماناستان كشور د 31ها در  آمار بارش يبررس

ها را ثبـت   بارش نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد قابل توجه بارش متر يليم 133/ 8با ثبت  زين» بلوچستان

و  سـتان يپـس از س ). بـود  دهثبـت شـ   متـر  يلـ يم3/ 9اسـتان   نيـ ها در ا بارش زانيسال گذشته م. (كرده است

/ 5نسبت به مدت مشابه در سال گذشته توانسته رشد  متر يليم 240/ 6با بارش » هرمزگان«ان بلوچستان، است

 242/ 4بـارش توانسـت رشـد     متـر  يلـ يم 107/ 5با ثبـت   زياستان كرمان ن. بارش را ثبت كند يدرصد 531

. اسـت  ثبـت شـده   متـر  يلـ يم 31/ 4استان در مدت مشابه سال قبـل   نيبارش ا زانيم. را تجربه كند يدرصد

ثبـت شـده كـه     متـر  يلـ يم 62 يدر مدت زمان مـورد بررسـ   زين ياستان خراسان جنوب يبارش ثبت شده برا

اسـتان در   نيـ داشته است، بارش صـورت گرفتـه در ا   يدرصد 137/ 8نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

 متـر  يلـ يم 39/ 7بـا   زين زدياستان  انيم نيدر ا. بوده است متر يليم 26/ 07مدت زمان مشابه سال قبل برابر با 

بارش را نسبت به مدت مشابه سـال قبـل    يدرصد 125/ 6توانست رشد  يبارش در مدت زمان مورد بررس

  .ثبت شده بود متر يليم 17/ 6استان در مدت مشابه سال قبل  نيبارش ا. تجربه كند
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/ 7برابـر بـا    يمـورد بررسـ  در مدت زمان  المياعالم شده بارش صورت گرفته در استان ا يها داده براساس

حجـم بـارش در   . داشـته اسـت   يدرصـد  59/ 4بوده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل افـت     متر يليم187

را  يدرصـد  56/ 9 يبوده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل افتـ    متر يليم 50/ 2برابر با  زين يخراسان شمال

 243برابر بـا   يمورد بررس يدر دوره زمان زين ناستان لرستا يبارش ثبت شده برا زانياما م. ثبت كرده است

در اسـتان چهارمحـال   . داشته است يدرصد 52/ 6 يسال قبل افت يبا دوره زمان سهيبوده كه در مقا متر يليم

مشـابه   يثبت شده كه نسبت به دوره زمان يبارندگ متر يليم 216 يدر مدت زمان مورد بررس زين ياريو بخت

امـا بـارش صـورت گرفتـه در اسـتان      . را در كارنامه خود ثبـت كـرده اسـت    يدرصد 51/ 5 يسال قبل افت

داشـته   يدرصـد  50/ 9 يبوده كه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل افتـ    متر يليم 172/ 9برابر با  زيكرمانشاه ن

  . است
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 - ديمتر رسـ  يليم 128.5كشور به  يها بارش ارتفاع؛ تا امروز 98-99 يسال آب ياز ابتدا
  28/10/1398ا  و سيما مورخ خبرگزاري صد

  

متـر بـارش    يلـ يم 128.5منابع آب، از ثبت  تيريشركت مد هيدفتر مطالعات پا يسطح يها آب كارشناس

  .ور خبر داددر كش

بـا خبرنگـار    يتلفنـ  يدر گفتگو انيشا ليخل نيحس يدآقايمتر رس يليم 128.5كشور به  يبارش ها ارتفاع

سـاله   51سـال پربـارش نسـبت بـه دوره      نيششم ،يجار يسال آب نكهيبا اشاره به ا مايصدا و س يخبرگزار

 دهيمتر رسـ  يليم 128.5ماه به  يد 28تا  98-99 يسال آب يها از ابتدا ارتفاع بارش: افزود شود يمحسوب م

  . متر بوده است يليم 90.8متر و در بلندمدت  يليم 117رقم در مدت مشابه سال گذشته  نياست كه ا

از متوسط بلند مـدت بـوده اسـت     شتريماه ب يد 28كشور تا  ياصل زيهمه شش حوضه آبر نكهيا انيبا ب يو

بـارش ثبـت    زانيم نيشتريب رو،يتحت عملكرد وزارت ن يباران سنج يمبنا ستگاهيا 104از مجموعه : گفت

 699.7و معـادل   درانرامسـر صـفارود اسـتان مازنـ     ستگاهيماه مربوط به ا يد 28تا  يسال آب يشده از ابتدا

  .متر بوده است يليم 24.5طبس و معادل  ستگاهيآن مربوط به ا نيمتر و كمتر يليم

سـاله بـوده اسـت     51از دوره بلند مدت  شتريها ب متوسط بارش استان كشور 22در  نكهيا انيبا ب انيشا ليخل

درصد  325نسبت به متوسط دراز مدت و معادل  يبارندگ زانيم شيافزا نيشترياستان هرمزگان ب: ادامه داد

  . داشته است

داده  شيكشور را افزا يمتر متوسط بارندگ يليم 24هفته گذشته  كيدر  يجبهه بارش نكهيبا اشاره به ا يو

هفته گذشته مربـوط بـه حوضـه     كيدر  يمقدار بارندگ شيدر افزا يجبهه بارش ريتاث نيشتريب: است گفت

  .بوده است متريليم 112و معادل  جيبندرعباس و سد زيآبر
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ـ جنوب شرق كشور؛ حال جازمور يزگردهاير يدر كانون بحران اتينبض ح خـوب   اني
  28/10/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - شد

  

روزها حال و  نيشده بود ا ليدر كشور تبد زگردير يها از كانون يكيها به  كه سال انيها ـ جازمور استان گروه

  .تاالب است نياز ا يدوباره و تپش نبض زندگ ياياح بخشديپرندگان مهاجر نو يدارد و صدا يخوب يهوا

و  سـتان ياز س يدر جنوب اسـتان كرمـان و بخشـ    انياز كرمان، تاالب جازمور ميتسن يگزارش خبرگزار به

محسـوب   يعـ يطب يعرصـه هـا   نياز بكرتـر  يكـ ي ،يكرمان است كه زمان زيحوزه آبر نيتر بلوچستان مهم

و  سـتان يو سـد كاروانـدر در س   رود ليـ هل يبـر رو  رفـت يداث سـد ج و اح يها سال خشكسال كه ده شد يم

  .ها نفس تاالب را گرفته بود بلوچستان سال

باعث شـد كـه در طـول     گريد يسپردن آن از سو يسو و به فراموش كيكه به تاالب شد از  ييها يمهر يب

بـا   انيـ كـه جازمور  ييابرود تا ج نياز ب ستمياكوس نيا اتيكند و ح دايكاهش پ انيها وسعت جازمور سال

 آمـد  يحساب م به رانيا نيريتاالب آب ش نيتر بزرگ يمربع روزگار لومتريهزار ك 70به  كينزد يوسعت

جنـوب اسـتان    يزگردهـا ير يبه كـانون بحرانـ   رياخ يها شده بود و در سال ليو علف تبد آب يب يبه دشت

  .شده بود ليو بلوچستان و استان كرمان تبد ستانيس

كـرد تـاالب    جـاد يكه در جنوب شرق كشور ا يخسارات و مشكالت ها، البيمسال با وجود همه سا يها بارش

  .شده است اياح گريتاالب بار د نيا يفصل يها البيو خوشبختانه با ورود س ديدوباره بخش يرا جان انيجازمور

حجـم   كـه نيا نيبـا بـ   ميوگـو بـا تسـن    استان كرمان در گفت ستيز طيحفاظت مح ركليمد يشاكر مرجان

 ريسـراز  انيـ و بلوچستان و رودبار استان كرمان به تاالب جازمور ستانيآب از سمت دلگان استان س ياديز

كه در  ييها خوب است و به دنبال بارش يليخ انيخوشبختانه حال تاالب جازمور: شده است اظهار داشت

  .ميتاالب شاهد هست نيرا در ا يخوب اريبس تيو بلوچستان اتفاق افتاده وضع ستانيكرمان و س
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متعـدد بـر    ياحـداث سـدها   گريد يو از سو ميداشت يبه سه دهه خشكسال كيدر استان نزد: كرد انيب يو

و  سـتان يو سـد كاروانـدر در س   رود ليـ هل يبـر رو  رفـت يهمچـون سـد ج   انيـ تاالب جازمور زيحوضه آبر

گـرد و غبـار در    يهـا  نوناز كـا  يكـ يدر جنوب شرق استان بـه   انيبلوچستان باعث شد كه تاالب جازمور

  .  شود ليكشور تبد

واقـع   ييهـا  يكـه در خشـك   ييهـا  تـاالب  نكـه ياستان كرمان بـا اشـاره بـه ا    ستيز طيحفاظت مح ركليمد

آنها از  هيو امكان تغذ ستنديوصل ن ايبه در نكهيا ليها به دل تاالب نيا: دارند گفت يشتريب تياهم شوند يم

  .ها برسد تاالب نيبه ا يسطح يها تا آب مينتالش ك ديوجود ندارد با ايسمت در

 91: عنوان كـرد  شود يوارد م انيو بمپور به تاالب جازمور رود ليدو رودخانه بزرگ هل نكهيبا عنوان ا يو

خوب بـوده و   يليخ يتاالب از نظر آب هيتغذ تيو در حال حاضر وضع شود يتاالب متصل م نيآبراهه به ا

  .ميتاالب داشته باش نيدر ارا  يسال خوب شود يم ينيب شيپ

 نيـ ا: است و تـا اواسـط بهـار پابرجاسـت گفـت      يتاالب فصل كي انيتاالب جازمور نكهيا انيبا ب يشاكر

دارد بـه   يطـ يمح سـت يز راتيتـاث  نكـه يو عـالوه بـر ا   كنـد  يدارد و آب را جذب مـ  يتاالب حالت اسفنج

  .كند يم تيمنطقه هم كمك كرده و آن را تقو ياهيپوشش گ

هـا   آب نيـ ا تيفيدارد و ك ينيرزميز يمنابع  آب هيدر تغذ ياديز اريبس ريتاث انيتاالب جازمور نكهياشاره به ا با يو

  .دارد زيمنطقه ن يو رونق اقتصاد يدر رونق كشاورز ياديز ريتاالب تاث نيا ياياح: ادامه داد برد يرا باال م

پرنـدگان   زبـان يفصل م نيدر ا انيب جازمورتاال نكهيا انياستان كرمان با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

ها راه خود را گم كرده بودنـد راه   كه سال يپرندگان: گفت كنند ياست كه از منطقه عبور م ياديمهاجر ز

تـاالب   نيـ ن منطقـه و ا يـ را بـه ا  ياديـ روزها همراه خود شـور و شـعف ز   نيكردند و ا دايخود را دوباره پ

  .آورند يم
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خبرگــزاري الــف مــورخ  - نــدهيآ يهــا در مــاه ديــجد يهــا  البياحتمــال وقــوع ســ
28/10/1398  

  

 يمخازن سدها تيدرصد از ظرف 48كشور پر است و  يسدها تيدرصد از ظرف 52از  شيحال حاضر ب در

  .است يكشور خال

  

  ندهيآ يها در ماه ديجد يها  البيوقوع س احتمال

در حـال  . مترمكعب است ونيليم 500و  ارديليم 50 رانيا يمخازن سدها تيمجموع ظرف م،يگزارش تسن به

  .است يكشور خال يمخازن سدها تيظرف هيمترمكعب پر و بق ونيليم 490و  ارديليم 26رقم،  نيحاضر از ا

مخـازن   تيـ درصـد از ظرف  48كشـور پـر اسـت و     يسـدها  تيصد از ظرفدر 52از  شياكنون ب واقع هم در

  .است يكشور خال يسدها

منابع آب كشور،  تيريمد انينسبت به متوسط درازمدت با رشد همراه بوده اما متول يجار يسال آب يها بارش

دز و  كرخه، يها بزرگ حوزه يبه خصوص سدها ران،يا يمخازن سدها تياز ظرف ينگه داشتن بخش يبا خال

  .كنند ين ماه آماده مياسفندماه و فرورد ياحتمال يها البيس تيريمهار و مد يرا برا طيكارون، شرا

وگـو بـا    در گفـت  رانيـ منـابع آب ا  تيريشـركت مـد   رعامليمـد  هايخصوص، محمد حـاج رسـول   نيا در

و  يسال جـار  ينايپا يها در ماه ها البياحتمال وقوع س: اظهار داشت ميتسن يخبرگزار يخبرنگار اقتصاد

  .ماه وجود دارد نياسفندماه و فرورد ژهيبه و نده،يسال آ ييابتدا يها ماه

ها قبل مورد توجه ما قرار داشـته و بـا تعامـل مسـتمر بـا       از ماه وهايسنار يخصوص، تمام نيدر ا: افزود يو

 هـا  البيوقـوع سـ   نـه يبه تيريمهـار و مـد   نـه يانجام اقدامات موثر در زم يدر تالش برا ،يسازمان هواشناس

  .استاقدامات  نياز ا يكيمخازن سدها،  تياز ظرف ينگه داشتن بخش يو خال ميهست
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - باشد يطيمح ستيز ليمسا قيدق تيبا رعا ديانتقال آب خزر با
28/10/1398  

  

خـزر بـه    يايـ انتقـال آب در  نكهيا انيآب با ب قاتيموسسه تحق يدانيم شيپا يها پروژه ريمد -رنايا-تهران

غـرب بـه شـرق در     انيـ جر:دنبال شود، گفت يطيمح ستيو مقررات ز نيبا توجه به قوان دياستان سمنان با

  .دهد يم شيرا افزا ينقطه انتقال، امكان آلودگ

اسـت   يياز بحث ها يكيآب  يغلظت شور شيافزا: افزود رنايروز شنبه در گفت و گو با ا »ييبابا محمد«

كـم   ايـ در بيكه قرار است آب منتقل شود عمق و شـ  يدر آن سمت رايداشت ز يبه آن توجه جد ديكه با

  .آب از غرب به شرق است انياست و عالوه برآن جهت جر

 يچنانچه كم تـوجه  رايموضوع توجه شود، ز نيبا دقت و وسواس خاص به ا ديبا نيبنابرا: اضافه كرد يو

  .را به دنبال دارد يآلودگ شيانجام شود، احتمال افزا

 يايـ در بحـث انتقـال آب در   يطيمح ستيبه مقررات ز يكم توجه ايو  يتوجه يب:خاطرنشان كرد ييبابا 

  .به همراه داشته باشد يريتواند عواقب جبران ناپذ يخزر م

 ژهيـ كـه دارد، مـورد توجـه و    يتيحساسـ  ليـ خزر به اسـتان سـمنان بـه دل    يايطرح انتقال آب در: افزود يو

شـده،   بيطرح تصو نيهم برگزار شده، ا يتخصص يباره نشست ها نيآب است و در ا قاتيموسسه تحق

  در جامعه درباره آن وجود دارد ياديز ياما بحث ها

طـرح،   نيـ ا يدر اجـرا  عياز تسـر  زيبرپره ديآب ضمن تاك قاتيموسسه تحق يدانيم شيپا يها پروژه ريمد

 سـت يكند تا مانع از بروز مشـكالت ز  يطرح را دنبال م نيا ژهيو تيآب با حساس قاتيموسسه تحق: گفت

  .شود ندهيدر آ يطيمح

مورد مطالعه قرار  اياالنب خاتم يتوسط قرارگاه سازندگ 1388 -90 يها خزر در سال يايانتقال آب در طرح
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و  يرسـانه ا  يمجلس، موضوع انتقال آب خزر در فضـا  ندگانينما يشنهاديبا طرح پ 93گرفت و در سال 

بـه سـمنان    يجمهـور  سيـي سـفر ر  انيـ عموم مردم مورد تبادل قرار گرفت و سپس سال گذشـته در جر  نيب

  . مطرح شد

 رييـ ه استان سـمنان تغ كه به انتقال آب ب يخزر به فالت مركز يايو انتقال آب در يياز طرح نمكزدا هدف

  .استان سمنان است يبه شهرها آب متر مكعب ونيليم200و انتقال حداكثر  هيتصف ،يينمكزدا افت،ي

كـه صـادر    يا هيـ اول صيدرمجوز تخص. طرح در منطقه گوهرباران واقع است نيا يانتخاب شده برا منطقه

و صـنعت اسـت، انتقـال آب    و اسـتفاده در دو بخـش شـرب      بحـث گذاشـته شـده    نيا يبرا يشده، شروط

  .است بخش نيو مشاركت در ا يگذار هيسرما صنعت مشروط به

 سـات يتاس شـرفته، يپ سـات يتاس ه،يـ مترمكعب بـر ثان 15 تيبه ظرف اياز در يريپروژه شامل آبگ ياصل ياجزا

 ريپمپـاژ و مخـازن تعـادل و سـا     يهـا  سـتگاه يخطـوط انتقـال آب و مخـازن و ا    ،يينها ساتيتاس يينمكزدا

  .است ازيمورد ن ييااجز

  

  .برآورد شده بود96پروژه در سال  نيا ياجرا نهيتومان هز ونيليم100و  ارديليم پنج

 يمتـر مكعـب بـرا    ونيـ ليم 50متـر مكعـب آب،    ونيـ ليم 200اعالم شد، در طرح انتقال آب از  نياز ا شيپ

  .صنعت در نظر گرفته شده است يمتر مكعب برا ونيليم 150شرب و 

 ير ريانتقال آب قرار است از خط لوله نفت در مسـ : اعالم كرد نياز ا شيپ ستيز طيمح حفاظت سازمان

انتقـال لولـه    يشـنهاد يپ رياز مسـ  لـومتر يك 11از  شيباور است كه ب نيبر ا يعنكا انجام شود، اما منابع طبي –

  .د داشتخواه يدر پ لجنگ يبرا ياديز بيآن تخر يكه اجرا كند يعبور م يركانيه يها آب از جنگل
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  29/10/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ندهيدر آ ديجد يها  البياحتمال وقوع س
  
كشور پر اسـت   يدهاس تيدرصد از ظرف52از  شيدر حال حاضر ب دهد ينشان م ها يابيارز: اقتصاد  يايدن
 ارديليم 50 رانيا يمخازن سدها تيمجموع ظرف. است يكشور خال يمخازن سدها تيدرصد از ظرف 48و 
 هيـ پـر و بق  كعـب مترم ونيـ ليم 490و  ارديـ ليم 26رقم،  نيدر حال حاضر از ا. مترمكعب است ونيليم 500و 
  .است يكشور خال يمخازن سدها تيظرف

منـابع آب   تيريمـد  انيـ به متوسط درازمدت با رشد همراه بـوده امـا متول  نسبت  يجار يسال آب يها بارش
 يهـا  بزرگ حـوزه  يبه خصوص سدها ران،يا يمخازن سدها تياز ظرف ينگه داشتن بخش يكشور، با خال

ن مـاه آمـاده   ياسفندماه و فـرورد  ياحتمال يها البيس تيريمهار و مد يرا برا طيكرخه، دز و كارون، شرا
وگو  در گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد ها،يخصوص، محمد حاج رسول نيدر ا. كنند يم

 ييابتـدا  يهـا  و مـاه  يسـال جـار   يانيپا يها در ماه ها البياحتمال وقوع س: اظهار كرد ميتسن يبا خبرگزار
از  اوهيسـنار  يخصـوص، تمـام   نيـ در ا: افزود يو. وجود دارد ماه نياسفندماه و فرورد ژهيبه و نده،يسال آ

انجـام اقـدامات    يدر تالش بـرا  ،يها قبل مورد توجه ما قرار داشته و با تعامل مستمر با سازمان هواشناس ماه
مخـازن   تيـ از ظرف ينگـه داشـتن بخشـ    يو خال ميهست ها البيوقوع س نهيبه تيريمهار و مد نهيموثر در زم

  .اقدامات است نياز ا يكيسدها، 
  

  ليدر كنترل س يمخزن يسدها نقش
تـر و   بـزرگ  يهـا  البيسـ  دتر،يشـد  يهـا  بـارش  نـده يباعـث شـده اسـت كـه در آ     يمـ ياقل راتييـ تغ قوعو

نامناسب منـابع و مصـارف    تيريو با مد طيشرا نيدر ا. وندديبه وقوع بپ رانيدر ا تر يطوالن يها يخشكسال
و  يجـان  راتاو خسـ  افتهيمنابع آب كشور شدت  ريها و سا رودخانه ميكه تجاوز به حر ميا آب باعث شده

 يابيـ ارز يتخصصـ  تـه يكم سيرئـ  فـرد،  ييفـدا  يمصطف. ابدي شيافزا يصورت فاجعه بار به ها البيس يمال
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 راتييـ از وقـوع تغ  شيو پـ  نيشـ يپ يهـا  در دهـه  نكـه يمهر با اشـاره بـه ا   يوگو با خبرگزار در گفت البيس
آمـار و   يبررسـ : گفـت  ،تبوده اس بانيدست به گر يو خشكسال البيكشورمان با مشكالت س زين يمياقل

. دهه بـود  كياز  شيو عموما ب اديز اريبزرگ بس يها البيفواصل وقوع س دهد ينشان م البياطالعات س
بـا   ريـ بـزرگ و فراگ  يهـا  وقوع بارش م،ياقل رييتغ دهيپد ليو به دل رياخ يها است كه در سال يدر حال نيا

 يشـگرف سـدها   ريتاث نكهيبا اشاره به ا يو. ستا دهيتا دو سال به ثبت رس كيكوتاه  اريبس يفواصل زمان
كارون، دز و كرخه بـا   يمخزن يسدها: افزود ست،ين دهيپوش يبر كس البيس تيريبزرگ در كنترل و مد
را كنترل كرده و خسارات را به حداقل ممكـن   98نوروز  ريو فراگ ديشد يها البيمخازن بزرگ خود، س

گلستان، (موجود  يكوچك بودن مخازن سدها ليبه دل لستانگدر استان  البيس نيهم يول. كاهش دادند
است كـه سـد گلسـتان در     يدر حال نيا. نكردند فايدر كاهش خسارات ا يادي، نقش ز)ريبوستان و وشمگ

رودخانه گرگانرود  1380مرداد ماه  ديشد اريبس البيبودن مخزن آن، س يخال ليخود به دل يريآبگ نياول
چنانچـه در  . كـرد  يريجانبـه در اسـتان گلسـتان جلـوگ     فاجعـه همـه   كيـ و از  هدطور كامل كنترل كر را به
از وقـوع   شيو پـ  رفتيپـذ  يانجـام مـ   يمخزنـ  ياز سـدها  يتر مناسب يبردار بهره زين 98 نيفرورد البيس
 نيـ ا. شـد  يمحـدودتر مـ   اريبسـ  البيخسارات س شد، يم هياز آب مخازن سدها تخل يشتريب ريمقاد البيس

بـه   يكه بـه تـازگ  ( يسرن يسد مخزن يريآبگ نياول زيدر استان هرمزگان ن: كرد حيصرت البيكارشناس س
را مهـار كـرد و از    98مـاه   يد بيـ مه البيشد و س رياخ يها البي، همزمان با س)است دهيرس يبردار بهره

بـه   يريجلـوگ  ياديسد تا حد ز نيا دست نييو وارد آمدن خسارت به پا نابيدر دشت م البيرها شدن س
  .شد رهيذخ ياز باالدست به مخزن سد سرن يآب ورود يآورده و تمام لمع
 شيقـرار بـود افـزا    شيسال پـ  10و بلوچستان از حدود  ستانيدر س نيشيسد پ نكهيا انيمقام مسوول با ب نيا

در باالدسـت   كيـ در حـال سـاخت اسـت، سـد گابر     شيسال پـ  20چابهار از  ريسد كه: گفت ابد،يارتفاع 
 اكنـون هـم   زيـ دو ن ديسـد ماشـك   يكارگاه اسـت، اجـرا   زيل است كه در مرحله تجهسا 10جاسك حدود 

  . كمبود اعتبارات است ت،يوضع نيا ياصل ليمتوقف است كه دل
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ـ   نيعطش زم ار،يبا وجود خسارات بس بلوچستان و ستانيس لسي بـر   يرا فرونشـاند و مرهم
نشـريه   - چسـتان وبلو ستانيس يآب سدها رهيذخ يدرصد 178 رشد؛ شد يزخم خشكسال

  29/10/1398سبزينه مورخ 
  

مـواد   عيـ بـه انتشـار و توز   يجوامع به همراه دارد، ولـ  يبرا يو مال يجان اديخسارات ز البيبروز س هرچند

رطوبت مناسب خاك كـه پـس    نيهمچن. كند يكمك م يالبيس يها رسوبات در دشت عيو توز كيارگان

 ييهـا  دهيـ پد وزو بـر  ها ابانياز توسعه ب يريو جلوگ ياهيپوشش گ تيسبب تثب شود، يم جاديا ها البياز س

هـا   تاالب اتيح ديو تجد ينيرزميآب ز يها سفره تيسبب تقو ليس نيافزون بر ا. شود يم زگردهاير رينظ

 يو زادآور يگـذار  مهـاجرت، تخـم   رينظ يپرندگان آب اتيمهم ح يدر رخدادها بيترت نيو به ا شود يم

  .ها مؤثر است آن

نـد و كمبـود آب بـا    بود بـه يغر يهـا بـود كـه بـا بارنـدگ      و بلوچستان سال ستانيگفت مردم س ديادامه با در

شـده   جاديخطه از كشور ا نيدر ا اتيح هيما نيدر پس ا ياديز ييها و گره نيمنطقه عج نيمردم ا يزندگ

و  يكشـاورز  ،يلسـا  خشـك  ليـ دل سـاكن هسـتند و بـه    ييدر روسـتاها  اريـ د نيدرصد از مردمان ا 51. بود

  .از دست داده بودند يخود را تا حدود يدامدار

مواجـه كـرد، امـا اگـر از هـر مـرد و زن        يا دهيـ را بـا مشـكالت عد   اريـ د نيمردمان ااگرچه  رانگريو ليس

و مانـدگارتر از   تـر  شيبه مراتـب بـ   ها بارش نيها بركات ا كه از منظر آن ديد ديخواه د،يسوال كن يستانيس

هاست كه چشم بـه آسـمان و دسـت دعـا بـه درگـاه خداونـد         سال ده،يمردم رنج كش نيا. خساراتش است

  .زدوده شود نشانيو گرد و خاك از چهره سرزم يسال د تا خشكدارن

را  ييآسا ليس يها باران باره كيبه  كرد، يدست و پنجه نرم م يسال با خشك رياخ يها سال يكه ط ياستان

 هيـ هـا موجـب تغذ   باران  نيا يها را متحمل شده است، ول عمده خسارت يتجربه كرد؛ هرچند كه كشاورز
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در نقـاط   يبارندگ شياكنون افزا هم. منطقه خواهد شد نيدر ا يو رونق كشاورز ينيرزميآب ز يها سفره

 يخشك را فرونشـانده و مرهمـ   نيعطش زم يتا حدود يسال با خشك ريمناطق درگ ژهيو مختلف استان به

  .شده است يسال بر زخم خشك

   

  يساله اراض 20عطش  كردن فروكش

 ديـ در تول ياديـ ز يتوانمند اياز رطوبت در يريگ ستوا و بهرهبه خط ا يكيو بلوچستان به سبب نزد ستانيس

گواوا،  ا،يمنحصر به فرد از جمله انبه، موز، پاپا يها وهياز م يو بعض يريگرمس مهيو ن يريمحصوالت گرمس

  .دارد رهيانار، مركبات و غ ،يمحل تونيز ل،ينارگ ،يهندوانه آناناس

 نيمناطق ا يبرخ يها نين در طول سال رواج دارد و زمو بلوچستا ستانيدر س يمحصوالت كشاورز ديتول

  .دو بار محصول را دارند ديكنارك و چابهار در هر سال توان تول شهر، رانيسرباز، ا شهر، كياستان مانند ن

وجـود   شـهر  رانيـ بـردار در ا  هزار بهره 12از  شيبا ب يو باغ يزراع يكشاورز نيهزار هكتار زم 30از  شيب

و  يمـرز  تيبه جز ظرف زيشهرستان خاش ن. كند يبه بازار عرضه م يمحصوالت قابل توجهدارد و هر ساله 

بـا   يو زراعـ  يبـاغ  يهزار هكتار اراض 38افزون بر  رهيدر و غ كاروان رندگان،يا رگل،يتفتان، پ يگردشگر

 فـا يكشور ا استان و يازهاين نيدر تأم يهزار تن انواع محصول دارد و نقش مهم 300ساالنه افزون بر  ديتول

 يو بـاغ  يهزار تن محصوالت زراع167ساالنه  نيبرخوردار است؛ همچن يممتاز استان گاهيو از جا كند يم

را  ياراضـ  نيـ ا يسـال  هاسـت كـه خشـك    سال. شود يو به بازار مصرف عرضه م ديدر شهرستان چابهار تول

اكنون  قه شده است كه هممنط يكشاورز يها نيزم يموجب خشك زياز مناطق ن يو در برخ كند يم ديتهد

 نيعطـش زمـ   يتـا حـدود   يسـال  بـا خشـك   ريـ مناطق درگ ژهيو در نقاط مختلف استان به يبارندگ شيافزا

  .شده است يسال بر زخم خشك يخشك را فرونشانده و مرهم
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  شدن سدها زيلبر

 يسـدها  اسـت كـه   يبـردار  درحال بهره يا هيسد تغذ 23و  يو بلوچستان هفت سد مخزن ستانياستان س در

در مجمـوع دو   توان يهاست و م آن نيتر از مهم ها مهيو چاه ن ديماشك كلك، يش رآباد،يخ ردان،يز ن،يشيپ

  .كرد يساز رهياستان ذخ نيا يا هيسد تغذ 23و  يمترمكعب آب را در هفت سد مخزن ارديليم

و روانـاب در اسـتان،    ليسـ  شـدن  يبر جار يمبن يو هشدار سازمان هواشناس يسامانه بارش تيشروع فعال با

مسـتقر شـد و سـدها آمـاده      ريپـذ  بيدر نقاط آس ياز خسارات احتمال يريشگيپ يامكانات الزم برا يتمام

  .آب شدند يساز رهيذخ

 ريـ اخ يها يحجم با بارندگ نيدرصد برآورد شده بود كه ا 60استان  يحجم آب موجود در مخزن سدها 

 نيـ مترمكعـب آب در ا  ارديـ ليم 5/1اكنون حـدود  . ته استداش شيدرصد افزا 178قبل  ينسبت به سال آب

 ديـ با لبتـه شرب و صنعت استفاده خواهد شـد؛ ا  يو هم برا يكشاورز يشده كه هم برا يساز رهياستان ذخ

  .كرد تيريها را مد تا بتوان آن هيتخل ديبا ريسدها را ناگز نيآمد، ا يگريد البيمراقب بود كه اگر س

   

  انيدوباره جازمور جان

از حوضـه   يبخشـ  يبنـد  ميمربع، از لحـاظ تقسـ   لومتريك 600هزار و  69با وسعت  انيجازمور زيآبر حوضه

مربـع در جنـوب اسـتان     لومتريك 600هزار و  35آن به وسعت  يباختر مهيكه ن رود يشمار م  به رانيا يانيم

  .واقع شده است چستانو بلو ستانيمربع در استان س لومتريهزار ك 34آن به وسعت  يخاور مهيكرمان و ن

در شـرق تـاالب   (و بلوچستان  ستانيدر كرمان و رودخانه بمپور س رود ليرودخانه هل لهيبه وس يپهنه آب نيا

 زبانيدوباره م انيجازموز. كند يم رييمختلف سال وسعت آن تغ يها و در فصل شود يم هيتغذ) انيجازمور

شده در تاالب  يريعمق آبگ ناكنو و هم شود يگرت مو ا ييكاكا لياز پرندگان مهاجر از قب ياديتعداد ز

از  زيـ تـاالب ن  نيـ ا. وجـود دارد  زيـ ن يريـ آبگ نيـ ا شياست كه احتمـال افـزا   متر يسانت 70تا  10 نيب باًيتقر



    

  
  

161 

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

 7/21 رهايمسـ  شـدن  يالبيدر اسـتان و سـ   ريـ اخ يهـا  يبارندگ ينماند و در پ بينص يب يبركات رحمت اله

  .شد يريمترمكعب آبگ ونيليم

شده و  انيوارد تاالب جازمور انيهمچون دامن، بمپور، روستا و هود ييها آب از رودخانه ميحجم عظ نيا

بـه كـانون گـرد و     ريـ اخ يهـا  يسال خشك يدر پ انيتاالب داده است؛ چرا كه جازمور نيبه ا يا جان تازه

عمق . داشت نطقهوحش م اتيو ح ياهيپوشش گ يرو ينامطلوب ريشده بود و تأث ليغبار جنوب شرق تبد

وجـود   زيـ ن يريـ آبگ نيـ ا شياست كـه احتمـال افـزا    متر يسانت 70تا  10 نيب باًيتاالب تقر نيشده ا يريآبگ

  .دارد

   

  ها به قنات يزندگ بازگشت

كه رتبه ششـم كشـور در    يا گونه به شود، يكشور محسوب م زيخ قنات يها و بلوچستان جزو استان ستانيس

 327رشـته قنـات بـا دو هـزار و      925و  هـزار  كيـ . بـه آب قنـات دارد   يوابسـتگ تعداد و رتبه چهارم را در 

 شـهر،  كيـ خـاش، ن  يهـا  ها در شهرستان آن نيتر شيو بلوچستان وجود دارد كه ب ستانيطول در س لومتريك

 ياز منـاطق  يكـ يمتعدد  ينيزم ريآب ز يها استان با چشمه نيا كه نيقرار دارد؛ ضمن ا شهر رانيسراوان و ا

را  يمطلـوب  اريبسـ  يكشـاورز  توان يمنابع وابسته است و م نيخود را به ا يكه قسمت عمده كشاورزاست 

  .تبه نظاره نشس يدر مناطق كوهستان يمختلف آن حت يها در بخش

 ليـ در آن اسـت كـه بـه دل    ينـ يرزميز يغنـ  يهـا  دهنده سـفره  استان نشان نيمختلف در ا يها چشمه وجود

از حـد آب از   شيبرداشـت بـ   زيـ و ن رمجـاز يمجـاز و غ  يهـا  چاه اديتعداد زاز اندازه و وجود  شيمصرف ب

از  يتعـداد  بيـ تخربا وجود  ها باران نيحال ا. اند داشته يريافت چشمگ ريها در چند سال اخ چاه نيا قيطر

كشـاورزان مضـاعف كـرده و مـردم      يها ها شده و خنده و شعف را بر لب ها، موجب زنده شدن قنات چاه

  .خوشحال هستند گرياز مردم د شيب كنند، يم هيكه آب مورد نظر خود را از قنات باالدست تهشهر ساوان 
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  زگردهاير نشست 

خود به سـر   يميدوران اقل نياز نامساعدتر يكيكشور در  گرياز مناطق د ياريو بلوچستان مانند بس ستانيس

 زگردهـا يمسـأله ر  انيـ جازمورهـامون و   اچـه ياز رودها و در ياريبس يخشك ،يمتماد يسال خشك. برد يم

صـورت عـدم توجـه     ركـه د  يطيخود قرار داده بود، شـرا  يستيز طيشرا نيتر ياز بحران يكيمنطقه را در 

  .منطقه قرار خواهد داد نيرا در انتظار ا يا كننده نگران اريبس ندهيآن آ يا شهيو حل ر يجد

شـده بـود،    ليتبد يبحران مل كيبه  يانمنطقه كه زم يزگردهايموجب شد تا ر رياخ يآسا ليس يها باران

بـه   بيمنطقه سبب شده بود تا شدت آس نيا يميو اقل ييايجغراف تيموقع. سپرده شود يبه فراموش يتا مدت

 يجـد  يمنـابع آب بـود؛ ضـعف    تيريضعف مد ليدل باشد كه به تر يو جد تر شيمناطق كشور ب رينسبت سا

و  ينـ يرزميز يهـا  آب تيريعـدم مـد   ،يسـطح  يهـا  آب تيريمد يبرا ييكه عالوه بر عدم امكان و توانا

 يو عدم توانمنـد  يدر بخش كشاورز يمنابع آب دياتالف شد ق،يعم مهيو ن قيعم يها چاه هيرو يب شيافزا

 يطـ . كـرده بـود   ليتبـد  يآبـ  منابعزده به لحاظ  منطقه بحران كيمنطقه را به  نيآب، ا يپلماسيدر بحث د

در محافـل   يبحث جد كيبه  ليو تبد افتي يتر يجد اريمنطقه نمود بس نيدر ا زگردهاير رياخ يها سال

فرامـوش   يمنطقه تا مـدت  يزگردهايموجب شد تا ر رياخ يآسا ليس يها باران يشده، ول يا و منطقه يمحل

  .شود
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ـ ليم 144بـه   يجو يها زشيحجم ر خبرگـزاري ايرنـا مـورخ     - ديمتـر مكعـب رسـ    اردي
30/10/1398  

  

تـا  ) 99وريتـا آخـر شـهر    98مهرمـاه (يجار يسال آب يكشور از ابتدا يجو يها زشيحجم ر -رنايا-تهران

  .ديمتر مكعب رس ارديليم 144.4آذرماه به  انيپا

آذرماه نشان  انيتا پا) 1399 ورماهيتا آخر شهر 98مهرماه(يجار يكل كشور در سال آب يها يبارندگ آمار

پـنج  ) 98وريشـهر  انيـ تا پا1397مهرماه (پارسال يها نسبت به مدت مشابه در سال آب بارش زانيم دهدكه يم

  .تساله كشور اس10از شيب يتداوم آثار خشكسال انگرياست كه ب افتهيدرصد كاهش 

گزارش شـده كـه    متريليم 87.6 يآذرماه درحال انيتا پا يارج يكل كشور در سال آب يها يبارندگ زانيم

در  هـا  يبارندگ زانيحال م نيرخ داده بوده است، درع يبارندگ متريليم 92.1 يبازه زمان نيپارسال و درهم

  .دهد يرا نشان م  يدرصد41بوده كه رشد  متريليم 62.3دوره بلند مدت نيانگيم

آن اسـت كـه ارتفـاع     انگريـ ب رويـ اطالعـات و آمـار وزارت ن   يرمنتشـر از دفتـر فنـاو    يآمارهـا  نيتـر  تازه

 39.3 يمتريليم 33.3بود نسبت به ماه آبان با بارش  متريليم 46.4كل كشور در ماه آذرماه كه  يها يبارندگ

  .رشد دارد متريليم

 نزايـ م نيكه ا دهيمترمكعب رس ارديليم 77.6به رقم  يكل كشور در آذرماه درحال يجو يها زشير حجم

  .دارد يمترمكعب ارديليم 44.2متر مكعب بوده و نشان از رشد ارديليم 53.8در ماه آبان 

  

  آذرماه انيكشور تا پا يسدها تيوضع

متـر   ونيـ ليم 203و  ارديـ ليم 26آذرماه امسال به رقـم   انيتا پا يكشور در حال يآب موجود در سدها حجم

را  يدرصـد  3.2مترمكعب بـود كـه رشـد     ونيليم 391و  ارديليم 25رقم در آبان ماه  نيكه ا دهيمكعب رس
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  .دهد ينشان م

 930و  ارديـ ليم كيـ كل كشور در آذرمـاه نسـبت بـه مـاه آبـان كـه        يمخزن يبه سدها يآب ورود حجم

  .روبه رو شده است يدرصد 70.1متر مكعب بوده با رشد  ونيليم

  

  يدرحال مطالعه، اجرا و بهره بردار يسدها تعداد

 32متر مكعب در دست مطالعه،  ونيليم 421و  ارديليم 6سد با مخزن  31خزر يايدر زيردر حوزه آب اكنون

سـد بـا حجـم مخـزن هشـت       51مترمكعـب در دسـت اجـرا و     ونيليم 171و  ارديليسد با حجم مخزن سه م

  .وجود دارد يمترمكعب در حال بهره بردار ونيليم 630و  ارديليم

 439حـال سـه سـد بـا حجـم       نيدرعـ  سـت يدر دست مطالعـه ن  يسد چيطرح ه هياروم اچهيدر زيآبر حوزه

در  يمتر مكعبـ  ونيليم 662و  ارديليم كيسد با حجم مخزن 12 زيمترمكعب در دست اجرا دارد و ن ونيليم

  .است يحال بهره بردار

متر مكعـب   ونيليم 633و  ارديليم 22سد با حجم مخزن  52عمان اكنون  يايفارس و در جيخل زيآبر حوزه

متـر مكعـب در حـال اجـرا      ونيـ ليم 426و  ارديـ ليم 14سد با حجم مخزن 56 نيمطالعه دارد همچن در دست

  .دارد 

سـد بـا    66شود درحـال حاضـر   يكشورمان محسوب م ياصل زيآبر ياز حوزه ها يكيكه  زيحوزه آبر نيا

  .داده است يدرخود جا يمتر مكعب درحال بهره بردار ونيليم 754و  ارديليم33مخزن 

متـر   ونيـ ليم 331سـد بـا مخـزن     6 ديآ يبه حساب م ياصل زيآبر يهم كه از حوزه ها رنيا يكزمر فالت

 يسـد كـه دارا   34متر مكعب در دسـت اجـرا و    ونيليم 488سد با حجم مخزن  9مكعب درحال مطالعه و 

  .دارد يدرحال بهره بردار يمترمكعب ونيليم 285و  ارديليمخزن پنج م

 238در دست مطالعه، دو سـد   يمترمكعب ونيليم 21 يدو سد با حجم مخزن  يدارا زيسرخس ن زيآبر حوزه
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متـر مكعـب در حـال     ونيـ ليم 383و  ارديليم كيسد با حجم مخزن  10در دست اجرا و  يمتر مكعب ونيليم

  .است  تيفعال

 دارد و عالوه يمترمكعب در گام مطالعات ونيليسد با حجم مخزن پانزده م كيشرق  يزمرزيحوزه آبر در

 ونيـ ليم 590و  ارديليم كيسد با حجم مخزن  6 زيمترمكعب در مرحله اجرا و ن ونيليم 169برآن دو سد با 

  .دارد يمترمكب درحال بهره بردار
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و  سـتان يهـا در س  بـارش  يهـزار درصـد   3از  شيب رشد :رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا
  30/10/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - بلوچستان

  

و بلوچسـتان نسـبت بـه     ستانيها در استان س بارش زانيم: گفت روين ريوز يمعاون آب و آبفا -رنايا -تهران

  .ستداشته ا يدرصد 300پارسال رشد سه هزار و 

هـا در كشـور    روند بـارش : افزود رنايبا ا ياختصاص يروز دوشنبه در گفت و گو »يزاده خامس يتق قاسم«

تـا  ) 99وريشـهر  يتـا انتهـا   98مهرمـاه (يجـار  يسال آب يرخ داده از ابتدا يها يآن است كه بارندگ انگريب

را تجربـه   يكمـ  يهـا  يگهسـتند و منـاطق پـرآب بارنـد     ريـ درگ يبوده كه با كم آب يدر مناطق شتريكنون ب

  .اند كرده

و بلوچسـتان   سـتان يگونـه اسـت كـه در اسـتان س     نيرخ داده در پنج استان به ا يها يبارندگ: ادامه داد يو

اسـت و در اسـتان هرمزگـان رشـد      يدرصـد 300رشـد سـه هـزار و     يها نسبت به پارسال دارا بارش زانيم

فـارس و   يهـا  درصـد و در اسـتان   135 ين جنوبدرصد، خراسا 239درصد، در استان كرمان  520ها  بارش

 يبـا كـم آبـ    شتريها ب استان نياست كه ا يدرحال نيدرصد رشد بارش دارند و ا11و  100 بيبه ترت زدهمي

  .هستند ريدرگ

بـه   يآبـ  تيكـه از وضـع   ييهـا  در اسـتان  هـا  يبارندگ زانيم: خاطرنشان كرد روين ريوز يآب و آبفا معاون

 57 يكـه در اسـتان خراسـان شـمال     يا روبـرو شـده اسـت بـه گونـه      يبا رشد منف برخوردارند ينسبت بهتر

و  هيـ درصـد، كهكلو 41 يشـرق  جـان يدرصـد، آذربا  54 ياريـ درصد، چهارمحال و بخت 54درصد، گلستان 

 51درصد و خوزستان 45 يغرب جانيدرصد،  آذربا 48درصد، كردستان 51درصد، كرمانشاه 46 راحمديبو

  .داشته اند يته كاهش بارندگدرصد نسبت به سال گذش

بعد بهتر خواهد  يدر استان خوزستان به طور معمول در ماه ها يبارندگ تيوضع يزاده خامس يگفته تق به
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  .استان چگونه خواهد شد نيا تيوضع ندهيآ يها در ماه ديمنتظر ماند و د ديبود البته با

  

  هياروم اچهيدر زيبارش در حوضه آبر كاهش

از  يكـ يخبر داد و آن را  هياروم اچهيدر زياز كاهش بارش ها در حوزه آبر روين ريوز يمعاون آب و آبفا 

  .دانست كه در كشور به وجود آمده است مياقل رييتغ يامدهايپ

خـود   يها برنامه رويوزارت ن: گفت اچهيدر نيسطح مناسب آب در ا ينگهدار يدر باره برنامه ها برا يو

تـوان قاطعانـه    يسد ها را همچنان در دسـتور كـار دارد ضـمن آنكـه نمـ     آب از مخازن  يبر رها ساز يمبن

  .حوضه چگونه خواهد بود نيا يبارندگ تيبعد وضع يگفت در فصل ها

در  اچـه يمترمكعـب آب دارد، حجـم آب در   ونيـ ليم 430و  ارديـ لياز سـه م  شياكنون ب هم هياروم  اچهيدر

  .است  افتهي شيكعب افزامترم ونيليم 700و  ارديليم كيبا سال گذشته  سهيمقا
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توجـه   يو آبخواندار يزداريبه آبخ ديكه با دهد ينشان م 90در دهه  ليهزار س 2وقوع 
نشـريه   -ي آبخوانـدار  ستگاهيا 37مكعب آب از  متر ارديليم 2/4 استحصال؛ شود يتر شيب

  30/10/1398سبزينه مورخ 
  

  تن خاك در هر هكتار 16/4ساالنه  شيفرسا

ن تـا كرمـان و   از گلسـتان و لرسـتا   د؛يامسال از نقاط مختلـف كشـور بـه گـوش رسـ      ليدلخراش س آهنگ

 ياديـ مشـكالت ز  ليسـ . بـر سـرش آوار شـود    البياست كه س وبلوچستان ستانيخوزستان و حاال نوبت س

از رسـوب،   دسـت  نييپـا  يخواهـد مانـد؛ پـر شـدن سـدها      يها برجا كه تبعات آن تا سال آورد يوجود م به

فراوان بـه   يها و واردشدن خسارت يكشاورز ياراض رفتن نيخاك، ازب شيفرسا ،ياهيپوشش گ بيتخر

 تـوان  يمطرح كرد، امـا چگونـه مـ    توان ياست كه م يموارد يمسكون يو واحدها ها رساختيز سات،يتأس

منـابع   حيصـح  تيريمـد  يمناسـب بـرا   يهـا  از روش يكـ ي يزداريـ ها را گرفـت؟ آبخ  خسارت نيا يجلو

سـال از   70بـه   كيتر مورد توجه قرار گرفته و با گذشت نزد است كه متأسفانه دركشور ما كم وخاك آب

 يخـوب  و ضـرورت آن بـه   تيـ در كشور، هنوز ابعاد اهم يزداريگرفته در حوزه آبخ اقدامات صورت نياول

شـاهد   چنـان هم ر،ياخ يها گرفته در سال و اقدامات صورت افتهي صيروشن نشده و با وجود اعتبارات تخص

. كـامالً مشـهود اسـت    ريـ خا يهـا  البيدر سـ  يتـوجه  يبـ  نيـ تبعـات ا . ميمنابع آب و خـاك هسـت   بيتخر

تنهـا   رود، يمـ  ليـ آن تحل يروز منـابع آبـ   به كشورمان كه روز يباشد برا يفرصت توانست يكه م ييها بارش

را حفظ كنـد،   وخاك آب يعني هيمنابع پا تواند يم يزداريآبخ اتيعمل. و خسارت است بيتخر اش جهينت

وابسته است، بـا   ياهيابع آب، خاك و پوشش گبه من ميرمستقيو غ مياقتصاد كشور كه مستق گريد ياز سو

 نيو مسائل مربـوط بـه آن و همچنـ    زيشناخت بخش آبخ ن،يبنابرا رسد؛ يم يداريبه پا يزداريآبخ لتيعمل

 نيـ در ا ريانكارناپـذ  اتياز ضـرور  يكي رموجود در كشو يها تيمتناسب با ظرف يزداريآبخ يبند تياولو
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تـر،   منابع آب و خاك پرداخت و از همه مهـم  يايروش به اح نيز اا حيحوزه است تا بتوان با استفاده صح

  .رفت ييزا ابانيب دهيو پد يآب  و كم يسال به جنگ با خشك

   

  لياز س يريدر جلوگ يزداريموثر آبخ نقش

شـكل   اسـت كـه بـه    ييدادهايـ از رو يكـ ي ليس كه نيا انيو آب و خاك با ب يزداريپژوهشكده آبخ سيرئ

 يعـ يبـه عوامـل طب   ليسـ  يگـاه : گفـت  افتد، ياتفاق م خشك مهيخشك و ن ميبا اقل نرايا عتيدر طب يعيطب

 زيـ ن ياهگـ . دهـد  يرخ مـ  البيسـ  رود، يها از مقـدار متوسـط بـاالتر مـ     كه بارش يو مواقع شود يمربوط م

از منـابع   يبـردار   كه عمـدتاً بـا نحـوه بهـره     شود يمنجر م ليبه وقوع س يعيطب يها بشر در عرصه يدستكار

  .در بخش زراعت ارتباط دارد يورز خاك يها حفظ جنگل و مرتع و روش  ،ياهيپوشش گ ،يعيطب

بـا  : افـزود  البياز سـ  يريدر جلوگ يزداريبا اشاره به نقش آبخ »نهيسبز«وگو با  در گفت يكام كين داوود

و  يزداريـ آبخ ،يعـ يالزم است به موضـوع منـابع طب   م،ييرو است با آن روبه يكه چند سال يطيتوجه به شرا

در . شـود  يمـ  تـر  شيبـ  زيـ ن اه حوزه قطعاً خسارت نيبه ا يمهر يشود، چراكه با ب يا ژهينگاه و ستيز طيمح

و  شـود  يمـ  سـتم ياكوس طيزدن شـرا  باعـث بـرهم   يزداريـ بـه موضـوع آبخ   ينگـر  عـدم جـامع   يفعل طيشرا

  .كند يم جاديرا ا ياديمشكالت ز

 كيـ و هر شود يطور كامل اجرا نم به زيجامع حوضه آبخ تيريمتأسفانه در كشور ما علم مد: ادامه داد يو

و  شـود  ياعتبـار داده مـ   يا مستقل عمل كنند؛ مثالً هنگام ساخت سد به وزارتخانـه  خواهند يها م از دستگاه

مشـكل  ... سـطح زراعـت و   نو بـاالبرد  يكشـاورز  نـه يدر زم يحت. ندارند يمرتبط دخالت يها دستگاه يباق

 هياروم اچهيدر رفتن نيها، ازب دارد كه باعث شده اكنون شاهد خشك شدن تاالب وجود يا رهيعملكرد جز

 يها تيبراساس ظرف يزداريآبخ يها اگر پروژه كه يدرصورت م؛يباش يطيمح ستيز يها گونه رفتن نيو ازب

برنامـه   كيها در قالب  و هركدام از بخش ودش يزير مردم برنامه شتيو مع يموجود در آب، خاك، اراض
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  .نخواهد آمد شيپ يخود را انجام دهند، مشكل فين و براساس شناخت و با مطالعه وظاكال

كـه   مينـ يب ياجرا نشده، لذا مـ  ديطور كه با آن زيجامع در حوضه آبخ تيريبحث مد: اضافه كرد يكام كين

ه كـ  شـود  يمـ  دسـت  نييدر باالدسـت و پـا   يرانـ يو و يباعث خراب رد،يرا بگ ليس يجلو كه نيا يجا سد به

 يزداريـ آبخ اتيعمل دنانجام نش ليدل به م؛يهرمزگان و كرمان شاهد آن وبلوچستان، ستانيامروز در س نيهم

و  ليهـا بـه هـرزآب و روانـاب تبـد      بـارش  ،ينيرزميز يها به آب وستنينفوذ آب در نقطه فرود و پ يجا به

  .شود يم يباعث خراب

   

  عتيدر طب يبا مداخالت انسان يستيتنوع ز رييتغ

 90تـا   40از دهـه   هـا  ليسـ  يبررس: شده، افزود يستيتنوع ز رييباعث تغ يمداخالت انسان كه نيا انيبا ب يو

 عيتعـداد وقـا   70و  60، 50 يهـا  رخ داده و در دهـه  ليواقعـه سـ   193، 40است كه در دهه  نيدهنده ا نشان

و در  ليواقعـه سـ   346 و هـزار  كيـ ، 80در دهه  نيهمچن. بوده است 226و  هزار كيو  440، 251 بيترت به

موضــوع  نيــا. رخ داده اســت لياســت، تــاكنون دوهــزار واقعــه ســ دهيكــه هنــوز بــه اتمــام نرســ 90دهــه 

در  متـر  يلـ يو تعـرق پـنج م   ريكاهش و تبخ متر يليم 1/1ها هر سال  بارش زانياست؛ چراكه م زيبرانگ تعجب

 يزداريـ بـه آبخ  يتـوجه  يو بـ  ياهيـ گ شپوش رفتن نيموضوع ازب نيا ليو تنها دل كند يم دايپ شيسال افزا

  .است

 يزداريآبخ: گفت شود، يها م سازه نينبودن ا ديو مف يزداريآبخ يها كه به سازه يدر پاسخ به انتقادات يو

 شيو كاهش فرسـا  لياز بروز س يريجلوگ يدو روش برا ونيو گاب بند ليمانند س زيآبخ يها و سازه يعيطب

و  دهيفا ينشوند، قطعاً ب ختهمناسب سا يبراساس مطالعه نباشد و در جاها  سازه نياگر ساخت ا. خاك است

مطالعـات و اقـدامات    ديـ با نيبا سـد نخواهـد داشـت؛ بنـابرا     يمواقع هم فرق ياست و در برخ ياضاف نهيهز

كـرد؛ چراكـه    يزداريمختلف آبخ يها و سازه بند ليانجام شود و پس از آن شروع به ساخت س يكارشناس
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  .ها الزم است سازه نيطق استفاده از امنا يدر برخ

   

  در كشور يآبخواندار ستگاهيا 37 جاديا

از اقـدامات مـا در    يكـ ي: صورت گرفته، ادامه داد يزداريكه در حوزه آبخ يبا اشاره به اقدامات يكام كين

ا هـ  هـزار هكتـار اسـت كـه آبخـوان      63استان و در سـطح   22در  يآبخواندار ستگاهيا 37 جاديپژوهشگاه ا

ها  آبخوان نياز ا مكعب متر ارديليم 4/2سال گذشته  22در . دهند يرا انجام م ها البيپخش آب س اتيعمل

  .باشد وستهيپ ينيرزميز يها از آن به آب يمين شود يآب استحصال شده كه برآورد م

و چوب  علوفه ديمختلف مانند تول ديبر فوا عالوه: و آب و خاك اضافه كرد يزداريپژوهشكده آبخ سيرئ

 جـاد يا يوبودجه برا كه سازمان برنامه يگردوغبار با مبالغ يها خاك و بروز كانون شياز فرسا يريوجلوگ

 نيـ البته ا. نه شده استيهز الير 280هر مترمكعب آب   يگفت برا توان يداده، م صيتخص ها ستگاهيا نيا

 نيشـده بـود؛ بنـابرا    يگذار متيتومان ق 500و  هزار كياست كه هر مترمكعب آب  96سال  يمحاسبه برا

شـد   ليبه آب سالم و پاك تبد نهيهز نيتر شود، با صرف كم يباعث خسران و نابود توانست يكه م يليس

  .شود م،يروزها شاهدش هست نيكه ا نيمانع فرونشست زم تواند ياست و م يبردار بهره كه قابل

ر سه نقطه پلدختر، معمـوالن و كوهدشـت   شد، د ليس ريسال كه لرستان درگ لياوا: اضافه كرد يكام كين

 يبـا مشـكل حـاد    الب،يپخـش سـ   ستگاهيا جاديا ليدل اما در كوهدشت به م،يها بود بارش نيتر شيشاهد ب

  .ميمواجه نشد

است  ييكشور ما ازجمله كشورها: گفت ياهيو حفظ پوشش گ تيدر تثب يزداريبا اشاره به نقش آبخ يو

كشـور در هـر    يخاك در اراضـ  شيفرسا زانيو براساس برآوردها مخاك را دارد  شيفرسا نيتر شيكه ب

در هـر   نسـاالنه حـدود شـش تـ     ايرقم در اروپـا و آسـ   نيا كه يتن است، درحال 4/16هكتار ساالنه معادل 

  .هكتار است
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اطـراف آن   كـه  يدرحال م؛يهست ياهيآبخوان شاهد حفظ پوشش گ ستگاهيا 37 نيدر هم: افزود يكام كين

  .دارد ريتأث زيخاك ن تيتثب يكه مسلماً رو ستين يهايپوشش گ چيه

كـه   جانيده نـو هنـد   يدر روستا يجمهور استير يمعاونت توسعه فناور يبا همكار راًياخ: ادامه داد يو

 ليمنطقـه كـه هـر سـال سـ      نيدر ا. ميكرد جاديرا ا البيپخش س ستگاهيبود، ا زگردير يها از كانون يكي

آب  ميتوانسـت  يزداريـ مختلف آبخ يها با استفاده از روش خت،ير يس مفار جيو به خل شست يخاك را م

منطقـه مملـو از    نيـ منطقه استفاده شـد و اكنـون ا   يبوم اهانيگ ياريآب يآب برا نيكه از ا مياستحصال كن

شـده، خـود را    بـا اسـتفاده از آب استحصـال    اهـان ينـدارد و گ  يازيـ هـم ن  يارياست و به آب ياهيپوشش گ

الزم بـه  . ستيكانون گردوغبار ن گريدمنطقه  نيو اكنون ا دارنديپا اهانيگ نيدر ضمن ا. دكنن يم يبازساز

كـه بـه    ميا كرده هيو الگو ته يزير آن برنامه يكشور را مطالعه و برا زگردير يها ذكر است كه تمام كانون

  .دارد ازياجرا ن

اسـت و   يافـزار  و نرم يتيريلم مدع يزداريآبخ كه نيا انيو آب و خاك با ب يزداريپژوهشكده آبخ سيرئ

بودجـه سـال   : دارد، گفـت  يبـه عـزم ملـ    ازيدارند، ن تيحوزه فعال نيكه در ا ييها گرد هم آوردن دستگاه

هـا گـرد هـم     دسـتگاه  ماگر تما. افتيكاهش  وروي ونيليم 150امسال به  يدالر بود، ول ونيليم 200گذشته 

در برنامـه ششـم توسـعه    . بخـش خواهـد داشـت    نيـ بـه ا كـالن   يسازمان برنامـه و بودجـه هـم نگـاه     ند،يآ

  .اجرا شود ميدواريدرنظر گرفته شده كه ام نهيزم نيدر ا ياصالحات

مطالعـه و در   يزداريـ آبخ نـه يدارد در زم فـه يو آب و خـاك وظ  يزداريـ پژوهشكده آبخ: افزود يكام كين

و بـه آن عمـل كنـد     رديـ بگ دهياكه بخش اجرا از آن  ييالگوها جاديا يعنيآن تالش كند؛  ياجرا يراستا

جـامع را   تيريمـد حـوزه   نيـ مسئوالن ا دوارميام. دارد يبستگ يياجرا رانيبه اعتبارات و همت مد نيكه ا

  .كنند تيحوزه فعال نيو براساس آن در ا رنديبگ يجد
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  يزداريآبخ يها طرح يمردم در اجرا مشاركت

ادارات  يهـا  برنامـه  نيتـر  از مهـم  يكـ ي يزداريـ آبخ يها طرح كه نيا انيبا ب زين يزداريكارشناس آبخ كي

  منابع

. است نيتعادل در سرزم جاديمنظور ا به زيحوضه آبخ ستمياكوس تيريمد ،يزداريآبخ: است، گفت يعيطب 

شـده؛   عـت يطب يختگـ ير هم بشر باعث به ياما دستكار ده،يرس يسال به تعادل نسب ها ونيليدر طول م عتيطب

متأسـفانه بشـر بـه    . برسـاند را بـه تعـادل    عـت يطب توانـد  يعلم، فن و هنر مـ  كيعنوان  به يزداريآبخ نيبنابرا

باعـث   نياستفاده كرده و همـ  يو مرتع يجنگل يها مانند عرصه ينيشكل ممكن از منابع زم نيتر رحمانه يب

 عـت يبشـر بـا طب   يها ياز نامهربان يبخش تواند يم يزداريآبخ اتيعمل. شود ليتبد ليشده رحمت خدا به س

و  ليو مانع وقـوع سـ   شود يو كاهش خسارات منجر م ها البيها به مهار س برنامه نيا ياجرا. را جبران كند

 يبرجـا  ياديـ ز يو گاه جـان  يو خسارات مال افتد ياتفاق م يخواهد شد كه هرازگاه رانگريو يها البيس

  .گذارد يم

 ريها، انحراف مسـ  و رودخانه ها ليردن مسك يبا پلكان يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل: افزود اتيب اصغر

و  يبتنـ  يهـا، احـداث بنـدها    جنگـل  يايـ اح ،ياهيـ توسعه كاشت پوشش گ ر،يگ ليها و ساخت س رودخانه

كنـد كـه    جـاد يا را يطيشرا تواند يدام در مراتع م يو چرا ياز توسعه كشاورز تيحما تيو در نها يخاك

 ،ينـ يرزميز يهـا  شـدن سـفره   رابيبـر سـ   كند و عـالوه  به دل خاك نفوذ ياز بارندگ يناش يجار يها آب

  .ابديكاهش  يتوجه قابل زانيم به يمقدار آب جار

و  يناگهـان  يهـا  از بـاران  يناشـ  يهـا  البيمقابله با س يروش برا نيبهتر يزداريآبخ اتيعمل: ادامه داد يو

 يكيومكانيو ب يكيولوژيب ،يكيمكان اتيكوه، اعم از عمل يها كه در دامنه يچراكه با اقدامات آساست؛ ليس

و از وقـوع   تيهـا هـدا    مـازاد آن را بـه آبراهـه    تـاً يضمن باال بردن جذب آب در خـاك، نها  دهد، يانجام م

  .كند يم يريجلوگ البيس
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 يبـرا  يبر اعتبارات صندوق توسعه مل هيبا تك يزداريدر حوزه آبخ يعياقدامات منابع طب  :اضافه كرد اتيب 

اسـت تـا در باالدسـت     ليازجملـه سـ   يازجمله روستاها در مقابل خطـرات احتمـال   يجوامع محل يتوانمند

 ياز اهـداف اجـرا   يكـ يدرواقـع  . حـوزه انجـام شـود    نيـ الزم در ا يهـا  تيروستاها با مشاركت مردم فعال

و  يملـ  يها داشته تيحفاظت و تقو يبرا يبوم يروهاياستفاده از مشاركت مردم و ن يزداريآبخ يها طرح

  .شود يها اجرا م آن يو همراه يمردم بوم يبا تقاضا يزداريآبخ يها تيفعال تر شيو ب است يعيطب
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