
  

  آب 
  در آئينه 

 هاي خبري تيمطبوعات و سا

)27(  
  :كننده تهيه

 صادق حبيبي

  :اريخ انتشارت
 1398  بهمن



    

  
  

ی عا ه    باس

 
  

  

  آب
  در آئينه
  هاي خبري مطبوعات و سايت

)27(  

  
  

  

   1398 بهمن



    

  
  

  فهرست برگه
ــه مطبوعــات و ســا ــريتيآب در آئين ــهته/ 1398بهمــن)27(هــاي خب ــد ي وزارت : تهــران -.صــادق حبيبــي: هكنن

  . 1398ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي،  هاي برنامه جهادكشاورزي، مؤسسه پژوهش

  .)يرنگ( جدول، نمودار: .ص 184

  

  :ها نمايه

  /.منابع طبيعي/ كشاورزي/ سد/ سيل/ خشكسالي/ آبخيزداري/ آب 

  
  

  : مشخصات
  

    1398 بهمن) 27(هاي خبري  و سايت آب در آئينه مطبوعات :عنوان

   صادق حبيبي  :كننده تهيه

  مجتبي پالوج: ناظر فني

  اكرم بهاري :كارشناس هماهنگي نشر

 1398 :شارتان شماره/ سال

  5پالك  –خيابان رودسر  -جنوبي ) آبان(انتهاي خيابان شهيد عضدي  –كريمخان زند بلوار  –تهران :شانين

  42916000 :لفنت

  88896660 :مابرن

  
 .باشد ميارزشمند خوانندگان اين اثر ، اين مؤسسه پذيراي كليه نظرات، پيشنهادات و انتقادات سپاس با كمال

E-mail:aperi@agri-peri.ac.ir 

http://www.agri-peri.ac.ir 



    

  
  

   أ

  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

  
  

  :پيش گفتار
  :است و به گفته خداوند  ياتح يهآب ما  

    يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              
  .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

  
هاي خبري  جلد از سلسله گزارشات آب در آئينه مطبوعات و سايت هفتمينمجموعه حاضر بيست و 

ها فقط  و سايت ها باشد كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامه مي
هاي مسئولين و كارشناسان مرتبط با آب در  چه كه در قالب ارايه اخبار، آمار، مقاالت و مصاحبهآن

هاي خصوصي مردم نهاد صورت  هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه
ها و نشريات به صورت روزانه و هفتگي چاپ گرديده است را در اختيار  گرفته و در خبرگزاري

شناسان و محققين قرار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودها در بخش آب و كار
. گردد هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي. منابع طبيعي را نشان دهد

نظر  د كه صرفاي تنظيم شو مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 
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  01/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - هياروم اچهيدر بخش اتيح كهيه، آب بارحقاب
  

رونـد خشـك    هـا،  يحقابـه و بارنـدگ   صيدر كنار تخصـ  هياروم اچهيدر ياياقدامات ستاد اح -رنايا -زيتبر

كه  يشده است به طور اچهيدر نيتراز آب ا تيرا در سال گذشته متوقف كرد و موجب تثب اچهيدر شدن

  .شد يم لينمك تبد يمربع لومتريپنج هزار ك ابانيستاد منطقه به ب نيا يها مصوبه يبدون اجرا

 يو چـاره ا  رديـ مـورد توجـه مسـووالن قـرار بگ     ديـ اسـت كـه با   يموضوع هياروم اچهيحقابه در اختصاص

آب  يحقابـه نداشـته باشـد؛ رهاسـاز     يبه رهاساز يها، لطمه ا يكاهش بارندگ اي شيشود تا افزا دهيشياند

  . دارد ينقش موثر هياروم اچهيو نجات در يبخش اتياما در ح ستين شيب يا كهيگرچه آب بار

بسـته بـه   سـال گذشـته بـه طـور كامـل وا      نيدر چند يشرق جانيحقابه آذربا يمترمكعب ونيليم 273سهم  اما

  . كند فاينقش خود را ا اچهيدر يايمواقع كمتر توانسته در اح يو برخ شتريمواقع ب يها بوده و برخ يبارندگ

بـه   1406صورت گرفتـه و تـا سـال     ينيب شيساله نسبت به پ 1.5 ريبا تاخ هياروم اچهيدر ها، يزير برنامه طبق

 نـه يهز هيـ اروم اچـه يدر يايـ اح يبـرا  الير ارديليهزار م 90از  شيو تاكنون دولت ب شود يم ايطور كامل اح

  .ابدي يم انيپا يافزار سخت يكارها زين زانيم  نيدرصد ا 15كرده كه در ادامه با 

چـون   ياز آن اسـت؛ اقـدامات انسـان    يرمنطقـ يغ يبـردار  ها بهره ماحصل سال هياروم اچهيدر يكنون بحران

 يبـر  هزار هكتار، كاشـت محصـوالت بـا آب    500هزار هكتار به  300حوضه از  ركشتيز ياراض شيافزا

كـه   اچـه يدر زيـ هزار حلقـه چـاه در حـوزه آبر    88و وجود   يسدساز يطرح ها يباال مثل چغندرقند، اجرا

  .است دهيروند را سرعت بخش نياست، ا رمجازيتعداد غ نياز ا يمين

  

   هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 410 يرهاساز

سـهم اسـتان در حقابـه     نكـه يا انيـ استان با ب يايو عضو ستاد اح يشرق جانيآذربا يآب منطقه ا رعامليمد 
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ماه امسال  يدر استان تا اول د يبه علت كاهش بارندگ: مترمكعب است، گفت ونيليم 273 هياروم اچهيدر
 يطـول سـال آبـ    رشـده اسـت امـا د    يرهـا سـاز   هيـ اروم اچـه يمتر مكعب حقابه به طـرف در  ونيليم 2فقط 

  .شده است يآب نينگ نيمترمكعب آب وارد ا ونيليم 410) 97-98(گذشته
 شيگذشـته بـ   يدر سال آب يفراوان بودن بارندگ: اظهار كرد رنايغفارزاده در گفت و گو با خبرنگار ا وسفي

انجـام شـد،    يرهاساز اچهيبه سمت در يشرق جانياز سهم حقابه آذربا شياساس ب نياز حد نرمال بوده و بر ا
  .  دينما يدشوار م بهحقا يمترمكعب ونيليم 271تحقق  ،يبارندگ ريه علت كاهش چشمگاما امسال ب

 يبـه عنـوان اصـل    زيـ تبر يچـا  يآجـ  ياز رودخانه ها يشرق جانيدر آذربا هياروم اچهيحقابه در: افزود يو
 يچـا  انيدر ر،يعجب ش ي، قلعه چا)ملكان و مراغه( يمراغه، مردق چا يچا يرودخانه استان، صوف نيتر

  .  شود يم نيتام) زيتبر يچا ياز آج يبخش(يچا خينياسكو و س يگنبر چا ان،يشهر در
 جـان يمترمكعـب آب بـه عنـوان حقابـه از آذربا     ونيليم 61تنها  زين 96-97 يدر سال آب: ادامه داد غفارزاده

قـع سـال   شـده در آن سـال بـود؛ در وا    نيـي شده بود كه كمتر از سهم تع يرها ساز هياروم اچهيبه در يشرق
 يكـه بـه نـوع    خـت ير هيومار اچهيحقابه به در هياز سهم شيبود، ب يبه لحاظ بارندگ يگذشته كه سال خوب

  .  است امدهين شيپ يفرصت نيكمبود سال قبل تر آن را جبران كرد اما امسال هنوز چن
طـرح   قيـ از طر يآبـ  نينگـ  نيا ياياح يبرا هياروم اچهيآب در نيتام يدر خصوص طرح ها نيهمچن يو

 يكـ يزيف شـرفت يدرصـد پ  70 لـومتر يك 10طرح به طول  نيقطعه اول ا: گفت ز،يارسال پساب فاضالب تبر
  .  است دهيرس انيبه پا زيآن از طرف تبر لومتريك 7دارد و در واقع 

اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه بـه         الير ارديليم 110طرح  نيا يبرا زيامسال ن: اضافه كرد غفارزاده
  .  اد سه ساله خزانه استصورت اسن

  
  يشرق جانيبارش در آذربا يدرصد 32 كاهش

 يبـارش اسـتان در سـال آبـ     زانيـ م ر،ياخ يها يبه رغم بارندگ: گفت يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد
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  .است افتهيدرصد كاهش  32.2گذشته حدود  ينسبت به مدت مشابه سال آب يجار

 يلـ يم 80.3 يد 30از اول مهر تـا دوشـنبه    يجار يدر سال آب: زوداف رنايمهر در گفت و گو با ا يدولت يعل

 يلـ يم 118.4گذشته  يدر مدت مشابه سال آب يبارندگ زانيكه م يداد، در حال يدر استان رو يمتر بارندگ

  .متر بود

متـر معـادل    يلـ يم 15.8حـدود   زيـ نسبت به بلند مـدت ن  يجار يبارش در سال آب نيانگيم نكهيا انيبا ب يو

 يمتر بارنـدگ  يليم 96.1در بلندمدت حدود  نيانگيبه طور م: است، اظهار داشت افتهيدرصد كاهش  16.3

  .داد يدر استان رو

در  يمتـر بارنـدگ   يلـ يم 284.8گذشـته   يدر كل سال آب نكهيا انيبا ب يشرق جانيآذربا يهواشناس ركليمد

بارش استان  نيانگيدرصد از م 28.2 تاكنون حدود يجار ياز اول مهر سال آب: داده بود، گفت ياستان رو

  .شده است نيتام

 يلـ يم 111.7 زانيـ بـه م  ماقياز شهرستان چاراو يبارندگ نيشتريب يجار يدر سال آب: مهر، ادامه داد يدولت

 يبارنـدگ  زانيـ م. متـر گـزارش شـده اسـت     يلـ يم 55.7 زانيـ بارش از شهرسـتان اسـكو بـه م    نيمتر و كمتر

  .متر بود يليم 114متر و اسكو  يليم 169 پارسال يدر سال آب ماقيچاراو

در مـدت  : كرد يادآوريمتر بود،  يليم 65.1مدت  نيا يط زيدر تبر يبارندگ نيانگيم نكهيبا اشاره به ا يو

  .متر ثبت شده است يليم 116.8شهرستان  نيدر ا يبارندگ زانيگذشته م يمشابه سال آب

  . متر اعالم كرد يليم 279.7را  زيبركامل در ت يسال آب كيبارش  نيانگيمهر، م يدولت

  

  است يضرور هياروم اچهيحقابه در نيدر تام يجوامع محل مشاركت

 يزيـ از برنامه ر: گفت رنايبه ا زين هياروم اچهيدر زيحوضه آبر داريتوسعه پا تيريمد قاتيمركز تحق سيير

شـده،   نيمترمكعـب معـ   ردايـ ليم 15متـر و حجـم آب    1274كه  كيبه تراز اكولوژ دنيرس يبرا ايستاد اح
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را نجات  اچهيگذشته و اقدامات ستاد توانسته در يبارش ها در سال ها زانيم بياما به هر ترت م،يعقب هست

  .  دهد

تـا   ريـ بـرف اخ  ياما بـارش هـا   م،ينداشت يخوب يها يالبته امسال بارندگ: اظهار كرد يرمضان ميمحمدابراه

 اچـه ياز زاب بـه در  يمثل طرح آبرسان يآبرسان يطرح ها گريمشكل را رفع كرد؛ از طرف د نيا يحدود

 ديـ با اچهيبه در قابهدر حال انجام است، اما اختصاص ح رديگ يمترمكعب را دربر م ونيليم 600كه  هياروم

  .  به موقع و به اندازه مشخص شده آن اقدام شود

برخـوردار   يكـ يزيف شـرفت يپدرصد  84از  هياروم اچهيتونل انتقال آب زاب به در يحفار: شد ادآوري يو

  .مانده است يمتر باق 5184تونل،  نيا يبرا يمتر حفار 35668است و از 

 ديـ با زيـ ن يجوامـع محلـ  : افـزود  هيـ اروم اچهيدر زيحوضه آبر داريتوسعه پا تيريمد قاتيمركز تحق سيير

  .  انتظار اخذ شود الزم و مورد جهيطرح ها منافع داشته باشند تا نت نيشوند و از ا اياح يطرح ها ريدرگ

  

  مثبت شد يجار يدر سال آب اچهيتراز آب در 

 هيـ اروم اچـه يتـراز در : گفـت  رنـا يبـه ا  زيـ ن يشرق جانيآذربا يو منابع آب، آب منطقه ا هيمطالعات پا ريمد

و  افتـه ي شيمتـر افـزا   يسـانت  كيـ حدود  يجار يمتر است كه نسبت به اول سال آب يسانت 1271.31امروز 

  .مثبت شده است هياروم اچهيبار است كه تراز در نيستنخ يامسال برا

 شيسال گذشته افـزا  يمتر نسبت به هم سنج يسانت 68 هياروم اچهيارتفاع آب در: اظهار كرد ياقدس ليعق

  . دهد ينشان م

 يمتـر كـاهش نشـان مـ     3.32 زيـ نسبت به متوسط درازمـدت ن  هياروم اچهيتراز سطح آب در: ادامه داد يو

  .دهد

برآورد شده اسـت كـه نسـبت بـه      لومترمربعيك 2828.37شده حدود  اديدر تراز  اچهيوسعت در: افزود يو
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 يرييـ تغ يجـار  يبـا اول مهـر سـال آبـ     سـه يو در مقا افتهي شيمربع افزا لومتريك 689مشابه سال قبل حدود 

  .  ندارد

به مشـابه سـال قبـل    شود كه نسبت  يمترمكعب برآورد م ارديليم 3.43 اچهيحجم آب در: ادامه داد ياقدس

  .  دارد شيمترمكعب افزا ارديليم 1.73

آزاد ثبـت شـده    يمتر از سطح آب ها 1271.94 يدر سال جار هياروم اچهيتراز در نهيشيب رنا،يگزارش ا به

  .  است

 278هـزار و   كيـ متر تـا   274هزار و  كي نيب ،يديخورش 1372تا سال  1344از سال  هياروم اچهيدر تراز

كـاهش متوسـط    1393آغاز شد و تا سـال   اچهيتراز در يبه بعد روند كاهش خيتار نيد، اما از ابو ريمتر متغ

  .ديبه ثبت رس هياروم اچهيمتر از تراز در 8متر و در مجموع  يسانت 40ساالنه 

حوضـه در چهـار    يهـا  بارش رينداشتن چشمگ رييو با وجود تغ هياروم اچهيطرح نجات در بياز تصو پس

نشـان   نيـ همراه شد كـه ا  شياز روند گذشته با افزا ينسبت به تراز احتمال هياروم اچهيز درسال گذشته، ترا

  .است اچهيدر تيوضع تيو تثب يدهنده توقف روند كاهش

كشـور   ياصـل  زيـ حوضـه آبر  6از  يكـ ي لومترمربـع يك 876هزار و  51با مساحت  اچهيدر نيا زيآبر حوضه

  .است

  پاكزاد مانيپ: از گزارش
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 كشـور  يرو شيچالش پ 10؛ سراسر كشور عنوان شد يها اتاق يروسا يورادر نشست ش
  01/11/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -
  
در  رانيـ و آب اتـاق ا  يكشـاورز  يمطالعات راهبـرد  يمركز مل سيرئ ياز سو كه يگزارش:  اقتصاد يايدن

از آن دارد كـه   تيـ ارائـه شـده، حكا   رانيـ اتاق ا سهيرئ اتيسراسر كشور با ه يها اتاق يروسا رينشست اخ
بحـران آب،   يامـدها يبحران آب، فساد، پ. كند يچالش مهم دست و پنجه نرم م 10حاضر كشور با  درحال

 نـده، يدربـاره آ  ينگرانـ  ،يسـاختار  يهـا  يناهنجار ،ياعتماد عموم شيعملكردها، فرسا يرآمدبحران ناكا
 شياست كـه پـ   يچالش 10 تيدرباره عملكرد حاكم يو قضاوت افكار عموم يكاريب ها، يتيانباشت نارضا

  .كشور قرار گرفته است يرو
 رانيـ و آب اتـاق ا  يكشاورز يمطالعات راهبرد يمركز مل سيرئ عتمدار،يشر نينشست، محمدحس نيا در

 يحلـ  مـا را بـه راه   توانـد  يدر كشور نمـ  يجار ينكته كه رفتارها نيا انيها، با ب چالش نيضمن برشمردن ا
و عـدم   فتارهـا و ر نيدر مـورد مجموعـه قـوان    يسال گذشته گزارشـ : كرد حيبحران آب برساند، تشر يبرا

مربوط بـه   يها تيدر آن گزارش واقع. ميرسال كردقوه مقننه ا استير يآنها به حل مساله آب برا ييتوانا
تا  رنديدو سال در نظر بگ يرا برا يطرح مطالعات ميداد شنهاديپ تيو درنها ميمطرح كرد ليتفص بخش را به
 نيـ ا. ميكنـ  ييسال اجرا 10 يرا برا آمده تدس به جيمجلس انجام شود و نتا يها مركز پژوهش يبا همكار

. نامه آن امضا خواهد شـد  هم تفاهم يزود به. آن انجام شد هيگرفت و اقدامات اولمورد توافق قرار  شنهاديپ
آب  يور از آنها مربوط بـه بهـره   يكيكه  ميها امضا كرد هم با وزارتخانه گرينامه د مدت سه تفاهم نيدر ا
در  يكـار نامـه هم  براساس اظهارات او تفـاهم . ميانجام داد يتفاهم را با وزارت جهادكشاورز نيا. شود يم

 تيريمـد  يسـاز  يخصوصـ  نيهمچنـ . منعقد شده است رويبا وزارت ن زين ينيرزميآب ز يبخش مورد تعادل
 يدر مـورد مسـاله آب دو نكتـه از سـو    . ميكـردن آن هسـت   ييو نهـا  يريگيكه درحال پ ميرا دار يمنابع آب
و  تيريمـد  ،يجو طيراچراكه براساس ش ديد يبخش را مل نيا دينبا نكهيمطرح شد؛ اول ا ها قاتا يروسا
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بخـش   نيـ ارائه مطالعات جـامع در ا  يبرا گريد ياز سو. است يا و منطقه يميبه موضوع آب اقل يدگيرس
  .ديوخاك را در كنار هم د مساله خاك را هم در نظر گرفت و آب ديبا

ت پرداخـ  يانجام شده در مـورد چگـونگ   يها نشست به تالش نيدر ا رانياتاق ا سيرئ ،يشافع نيغالمحس
توافـق   ميداشـت  يكه با مسووالن دولت ينشست يط: كرد حيبه دولت اشاره و تصر يخصوص بخش يها يبده

 يهـا  يهبـد  كيـ مـا تفك  گـر يخواسـته د . خردادماه فرصـت بدهنـد   انيمجدد تا پا 20ماده  ياجرا يشد برا
 يخصوصـ  بخـش  يبـده  زانيـ مشخص شد م كيبعد از تفك. ها بود شركت گرياز د يواقع يخصوص بخش

را  يخصوصـ  بخـش  يبده انيم نيدر ا. شود يم يخصولت يها مربوط به شركت ياندك است و مابق اريبس
كوچـك و   يهم بـه واحـدها   يو بخش شود يبزرگ م يها مربوط به شركت يبخش م؛يهم دو قسمت كرد

ر د. اوردين يدرخواست را نيبود اما ا گريكدياختصاص دارد كه درخواست ما جدا كردن آنها از  سطمتو
اشاره كرد  زيداشتند ن يمركز بانك سيكه با رئ يا به جلسه يشافع. درصد موافقت شد 18مورد بهره هم با 
 نياو همچنـ . موضـوعات خبـر داد   يتخصصـ  يمشـترك و بررسـ   تـه يدو تا سـه كم  ليتشك يو از توافق برا

 يشـورا  سيبـا رئـ   شيپـ  يرا چنـد  شـنهاد يپ نيـ ا: گفت اياتاق مشترك منطقه اوراس ليتشك شنهاديدرباره پ
اجـالس   نيكـه در اسـفندماه اولـ    ميكـرد  يمنظور اعالم آمادگ نيو به ا ميگذاشت انيدر م اياوراس ياقتصاد
كـه بـا    يا در جلسـه : ادامه داد رانيا تاقا سيرئ. ميرا در تهران برگزار كن ايمنطقه اوراس يبازرگان يها اتاق
نشست عنوان شد كه رونـد   نيدر ا. ميپرداخت ييداز به مساله مقررات ميمجلس داشت سيرئ ،يجانيالر يعل

در . دهـد  يرخ نمـ  ياتفـاق خاصـ   ميمنوال جلو برو نيكند بوده و اگر به هم اريدر كشور بس ييزدا مقررات
 يرونـد برگـزار   ياز واگـذار  يشـافع . مياستفاده كن يموفق جهان يها هكه از نمون ميداد شنهاديرابطه پ نيا

: كـرد  حيسـخن گفـت و تصـر    رانيـ تخـاب صـادركنندگان نمونـه بـه اتـاق ا     صـادرات و ان  يمراسم روز مل
 تـر  عيهرچـه سـر   ديـ با زيـ ن ياسـتان  يهـا  اتـاق . شـود  يمـ  ليتشك يزود نيمراسم به هم نيا يمركز رخانهيدب

  .كنند يرابطه انجام دهند و سازوكار آن را طراح نيا رخود را د هياقدامات اول
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ـ  يصندوق توسعه برا وروي ونيليم 50 /هستند يتنش آب رينفر درگ ونيليم 28 ـ  يب  -ي آب
  01/11/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

هزار  600و  ونيليم 28 تيشهر با جمع 233در حال حاضر  نكهيا انيبا ب يبا كم آب يكارگروه سازگار ريدب

 ياز محـل صـندوق توسـعه بـرا     وروي ونيليم 50مبلغ  يدر سال جار: قرار دارند، گفت ينفر تحت تنش آب

  .اختصاص داده شده است يتنش آب يها پروژه

  
  يآب يب يصندوق توسعه برا وروي ونيليم 50/ هستند يتنش آب رينفر درگ ونيليم 28

و   سوال كـه چـه برنامـه    نيفارس در پاسخ به ا يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد گفتدر  ييزهرا بنفشه

 50مبلـغ   يدر سال جـار : شده است، گفت ينيب شيپ ندهيشهرها در سال آ يكاهش تنش آب يبرا ياعتبار

 98بودجه سـال   ابعاز محل من الير ارديليم 2040در حدود  نياز محل صندوق توسعه و همچن وروي ونيليم

  .اختصاص داده شد يتنش آب يها پروژه يبرا
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 يدولـت و كمـك مجلـس شـورا     تيـ مبلغ را بـا حما  نيهم م،يدر تالش هست زين ندهيدر سال آ: افزود يو

  .مياخذ كن ياسالم

 يو ارتقـا  يآب، بازسـاز  نيتـام  تيـ ظرف شيمثل افزا ييها مبالغ صرف پروژه نيا نكهيبر ا ديبا تاك ييزهرا

آب شرب خواهد شـد،   تيفيك يشهرها، ارتقا نگير ،يعمران يطرحها لي، تكماحداث مخزن سات،يتاس

 يتـنش آبـ   ريهـزار نفـر تحـت تـاث     600و  ونيـ ليم 28 تيشهر با جمع 233در حال حاضر در : اظهار داشت

  .هستند

دالر از  ونيليم 500و  ارديليم  كيدر سه سال گذشته، مبلغ : كرد ديتاك يبا كم آب يكارگروه سازگار ريدب

مصرف آب در بخش  يور بهره شيتحت فشار و با هدف افزا يها ياريتوسعه آب يبرا يصندوق توسعه مل

  .است افتهي صيبخش تخص نيمصرف آب در ا تيريو مد يكشاورز
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ـ ليم 50/سـتان يدر س يزداريآبخ ياجرا جينتا :مقام مسئول اعالم كرد كي مترمكعـب   وني
  02/11/1398خبرگزاري مهر مورخ  - شد رهيآب ذخ

  

  شد رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 50/ستانيدر س يزداريآبخ ياجرا جينتا

انجـام شـده در    يزداريـ آبخ يروژه هـا پـ : كشـور گفـت   يزداريـ ها، مراتـع و آبخ  سازمان جنگل سرپرست

  .كرده است رهيمتر مكعب آب را در خود ذخ ونيليم 50حدود  يعيو بلوچستان، سطح وس ستانيس

خسـارت   زانيـ در رابطه بـا م  يخسرو شهباز ،يمهر به نقل از وزارت جهاد كشاورز يگزارش خبرگزار به

سـازمان جهـاد    سيبـا رئـ   يا جلسـه : داشـت و بلوچستان اظهـار   ستانيس ليدر س يزداريوارده به بخش آبخ

ل زده ياز منــاطق ســ نيو همچنــ ميو بلوچســتان داشــت ســتانياســتان س يعــيمنــابع طب ركليو مــد يكشــاورز

  .ميكرد ديهم بازد يپالن و اورك ،ياريدشت

منـاطق   يشده؛ اما در برخ بيدچار آس يانجام شده كم يطبق برآوردها يزداريآبخ يها پروژه: افزود يو

  .از منطقه وجود ندارد ديبرآورد خسارت و بازد يبرا يراه دسترس همچنان

در منطقه  يزداريآبخ يها ها و سازه پروژه: كشور ادامه داد يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سرپرست

ها وجود نداشـته   خسارات وارده به سازه نهيهز نهيدر زم يمشكل نيشده بود، بنابرا مهيو بلوچستان ب ستانيس

  .تمام خسارات را پرداخت خواهد كرد مه،يبو 

 ايـ گرگرو  نهيدر زم: كرد حيتصر ستان،يدر منطقه س يآب شيشده از فرسا جاديا يها در رابطه با خندق يو

را  يا جـاده  يشـده، دسترسـ   سـتان يدر منطقه س يطيمح بيكه باعث تخر ستانيشده در س جاديا يها خندق

هكتـار انجـام    ارهز 8در سطح  ياقدامات شود يم يكشاورز يها نيدر زم قيمختل كرده و باعث نشست عم

  .شد يدر منطقه م ليبود و مانع از فرونشست و س ياراض نيا بياز تخر يريشده بود كه در جهت جلوگ

 ونيـ ليم 50حـدود   يعيو بلوچستان، سطح وسـ  ستانيانجام شده در س يزداريآبخ يها پروژه: افزود يشهباز
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  .كرده است رهيذخمتر مكعب آب را در خود 

هسـتند،   ريـ در گ يچابهـار بـا فـرو نشسـت خنـدق      يهـزار هكتـار از اراضـ    130حدود  نكهيبا اشاره به ا يو

 بيـ كـامالً تخر  ن،يبر اثر فرو نشست زمـ  لياز وقوع س شيپ ياراض نيهزار هكتار از ا 20: خاطرنشان كرد

  .شده بود

در چابهـار   يزداريـ آبخ يابطه با طرح مطالعـات كشور در ر يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سرپرست

 يبه اعتبـار  ازين ليبا فرونشست پس از س ريدرگ يهزار هكتار اراض 130ما در سطح  يطرح مطالعات: گفت

  .ميكن تيمنطقه را تثب ياراض طيشرا ميتومان دارد تا بتوان ارديليم 600بالغ بر 

 ليـ از تقل يريدر جلـوگ  يزداريـ آبخ اتيـ را كـه عمل  مسئله نيو بلوچستان ا ستانيمردم منطقه س: افزود يو

  .كردند دييمؤثر بوده را تأ ليس بيخاك منطقه و تخر
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ـ بارش در بام ا يدرصد 51كاهش  روزنامـه   - همچنـان ادامـه دارد   يسـال  خشـك ؛ راني
  02/11/1398سبزينه مورخ 

  

رخ داد، امــا  ياريــدر چهارمحــال و بخت يقابــل تــوجه يهــا ياگرچــه بارنــدگ يجــار يســال زراعــ يطــ

  .استان همچنان ادامه دارد نيدر ا يسال ها را جبران نكرده است و خشك كمبود بارش ها يبارندگ نيا

وارد  يمختلفـ  يبارشـ  يهـا  تـاكنون سـامانه   يجـار  يسال زراع يابه نقل از مهر، از ابتد »نهيسبز« گزارش به

در سـطح اسـتان    يقابل توجه يها ها موجب بارش سامانه نياز ا ياريشد و بس يارياستان چهارمحال و بخت

  .شده است

 يها كـم بارشـ   فصل زمستان پس از سال لياستان در اوا نيبرف قابل توجه در شهرستان كوهرنگ ا بارش

  .شده است رهيشهرستان ذخ نيدر ارتفاعات ا يرخ داد و برف قابل توجه منطقه نيدر ا

اسـتان صـورت    نيـ مهرمـاه تـاكنون در ا   ياز ابتـدا  يخـوب  يهـا  بارش كه نيبا وجود ا دهد ينشان م آمارها

 دهـد  ينشان مـ  ها يبررس. استان نبوده نيدر ا ها يسال ها و خشك كننده كمبود بارش گرفته است، اما جبران

  .است داشتهدرصد كاهش  51نسبت به مدت مشابه سال گذشته  يجار يها در سال زراع شكه بار

 ها ينيب شيطبق پ يمانده است و از طرف ياستان حدود دو ماه باق نيفصل بارش در ا انيتا پا كه نيوجود ا با

  .مه دارداستان همچنان ادا نيدر ا ها يسال داشت، خشك ميسال نخواه انيتا پا زين يبارش قابل توجه

اسـتان اظهـار    نيـ در ا يجـار  يسال زراع يها يبا اشاره به بارش ياريچهارمحال و بخت يهواشناس ركليمد

  .ثبت شده است متر يليم 198 ياريچهارمحال و بخت يجار يسال زراع يبارندگ يوزن نيانگيم: داشت

سال  نيانگينسبت به م يرايچهارمحال و بخت يجار يسال زراع يبارندگ زانيم: پارسا اظهار داشت شاهرخ

  .درصد كاهش دارد 51گذشته  يزراع

بلند مدت دوره  نيانگينسبت به م ياريچهارمحال و بخت يجار يسال زراع يبارندگ زانيم: عنوان كرد يو
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  .درصد كاهش دارد 24مشابه 

محال و چهار يجار يسال زراع يبارندگ زانيم: ادامه داد يارياستان چهارمحال و بخت يهواشناس ركليمد

  .درصد كاهش دارد 66كامل  ينسبت به سال زراع ياريبخت

  .شود ينم ينيب شيپ يقابل توجه يها بارش يزمستان سال جار يط ها يطبق بررس: كرد ديتأك يو

در زمسـتان   ديكه با يو در حال ميرو هست روبه مياقل رييبا تغ ياريدر استان چهارمحال و بخت: كرد انيب پارسا

  .افتد يمهم اتفاق نم نيا رد،يصورت بگ يتوجهقابل  يها بارش

استان همچنان با كمبـود بـارش مواجـه اسـت و      نيا: عنوان كرد ياريچهارمحال و بخت يهواشناس ركليمد

  .استان جبران نشده نيها در ا كمبود بارش

 و يخـانگ  يهـا  در بخـش  ياتيـ مـاده ح  نيـ از ا نـه يدر مصرف آب و استفاده به ييصرفه جو: كرد انيب يو

  .رديمورد توجه قرار گ ديبا يكشاورز

   

  شده است ياريدر چهارمحال و بخت يموجب كاهش بارندگ مياقل رييتغ

سال است كـه   11حدود  ياريچهارمحال و بخت كه نيكارشناس ارشد حوزه منابع آب هم با اشاره به ا كي

  .اند داشته يتوجهسال كاهش قابل  11 نيا يها ط بارش: كرد انيمواجه شده است، ب يسال با خشك

از  يكـ ياكنـون بـه    هـم  يپـر بـارش كشـور بـوده، ولـ      يها از استان يكياستان  نيا: كرد انيمقدس ب نيافش

  .شده است ليخشك كشور تبد يها استان

 ياسـتان در پـ   نيـ ها در ا بارش: كرد انيب م،ياستان هست نيدر ا مياقل رييشاهد وقوع تغ كه نيبا اشاره به ا يو

  .كرده است رييتغ زيبارش ن يكمتر شده و الگو اريبت به گذشته بسنس مياقل رييتغ

هـا در   بارش از برف به باران سبب شده است كه منابع آب حاصل از بـارش  يالگو رييتغ: كرد انيب مقدس

  .ها از استان خارج شوند نشوند و توسط رودخانه رهيذخ ينيرزميمنابع ز
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 نيـ از ا ياريدر سطح استان رخ داد، اما بس يخوب اريبس يها در فصل بهار سال گذشته بارش: ادامه داد يو

 ينـ يزم ريـ منـابع ز  تيـ در تقو يرنگ نقش كم ها بارش نيها از استان خارج شد و ا توسط رودخانه يمنابع آب

  .استان داشت

   

  است يضرور يكشاورز يدر اراض نينو ياريآب زاتيتجه توسعه

امـر   نيبرخوردار است و ا ياريبس تيفصل زمستان از اهمبارش برف در سطح استان در : كرد انيب مقدس

  .شود يآب استان م ينيرزميمنابع ز تيموجب تقو

 يزداريآبخ اتيعمل ديبا: كرد انيبارش از برف به باران، ب يالگو رييكارشناس منابع آب با اشاره به تغ نيا

صل از بـارش بـاران را بـه سـمت     تا بتوان آب حا رديقرار گ ياستان مورد توجه جد نيدر ا يو آبخواندار

  .كرد تيهدا ينيرزميمنابع ز

اسـتان   نيدر ا ها يسال دار بودن خشك با توجه به ادامه ياز آب در بخش كشاورز نهياستفاده به: گفت يو

  .است يضرور

تر  با آب كم ديراندمان تول شيافزا يبرا يكشاورز يدر اراض نينو ياريآب زاتيتوسعه تجه: گفت مقدس

  . رديقرار گ تر شيرد توجه بمو ديبا
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ـ از م شتريدرصد ب40امسال  يها بارش :روين ريوز خبرگـزاري   - دراز مـدت اسـت   نيانگي
  02/11/1398ايرنا مورخ 

  
در ) 99وريشهر انيتا پا 98مهرماه( يجار يآب  سال يكه از ابتدا ييها بارش: گفت روين ريوز -رنايا -تهران

  .است شتريدرصد از متوسط دراز مدت ب 40كشور رخ داده حدود 
بـارش هـا حـدود    : اران افزوددولت در جمع خبرنگ اتيجلسه ه هيروز چهارشنبه در حاش »انياردكان رضا«

  .هم بود باالتر است يچهار تا پنج درصد نسبت به پارسال كه سال تر
در كشـور و   يسـال خشكسـال   12 يالـ  10وجـود  : هـا افـزود   بارش يبرا يزيو برنامه ر يدرباره آمادگ يو

نداشـته   بـارش هـا وجـود    نيا يبرا يكرده كه آمادگ جاديا يرا در برخ تيذهن نيا رياخ يسپس بارش ها
  .ستين حيمطلب صح نيكه ا
 نيتـام  يبـرا  يشـتر يماه امسال باعث شد تا توجهات ب نيدر فرورد ليوقوع س: دولت ادامه داد اتيه عضو

  .گذار بود ريهم تاث ياديرودخانه ها شود  كه تا حدود ز يو مهندس يروبيال يطرح ها يمنابع مال
بـود كـه    نيو بلوچستان رخ داد ا ستانيه در منطقه سك يعيوس البينكته قابل توجه در س: گفت انياردكان
صورت گرفته  يها و تالش ها يشد اما امسال در اثر آمادگ يمشاهده م يتلفات جان يقبل يها البيدر س
  .رخ نداد يخود مردم تلفات جان يهمكار زيو ن
اكنـون  : ه شـود، افـزود  ها حداكثر اسـتفاد  البيس نيوجود دارد تا از ا يآمادگ نياكنون ا نكهيا انيبا ب يو

مـردم در   يو بـا همكـار   ميرونـد جلـو بـرو    نياست و اگـر بـا همـ    يخوب يليخ تيسدها در وضع تيوضع
  .داشت ميرو خواه شيرا در پ يمصرف، تابستان آرام

  گذاران هيسرما يارز يها يبده هيتسو يهمزمان برا تالش
 ديـ از تول يبخشـ  يبـده  هيتسـو  يق بـرا از درآمد حاصل از صادرات بر يدرباره اختصاص بخش انياردكان

تعهـدات   رويـ وزارت ن: دارند، گفت يبه صندوق توسعه مل يارز يبرق كه بده يكنندگان بخش خصوص
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 يصـنعت بـرق دارد؛ درآمـدها    يبه خانواده بزرگ چند صد هـزار نفـره فعـال در بخـش خصوصـ      يعيوس
  .ها دارند در باز پرداخت به بانك رياخكه ت يخانواده است نه گروه نيا يمتعلق به همه اعضا روين توزار
وزارت : مواجه شده اند، اضـافه كـرد   ينرخ ارز با مشكالت جد رييدر واقع آنها در اثر تغ نكهيا انيبا ب يو
خـود   ياقساط وام ها دياست كه با يگذاران هيگروه از سرما نيدر صدد رفع مشكل ا شياز چند ماه پ روين

  .دبازپرداخت كنن يرا به صورت ارز
موضـوع بـه    نيـ موضوع از كانال خودش دنبال شود؛ وصل كردن ا نيشود ا يتالش م: ادامه داد انياردكان

مـردم هـم متوجـه     ندگانيو نما ستين ياز صادرات برق كار كارشناسانه ا يناش يارز يموضوع درآمدها
  .موضوع هستند نيا

  
  شوند يم يياجراسال  انيتا پا »رانيا -ب -هر هفته  الف« شيپروژه طرح پو 227
سـاخت هـا در    ريـ ز نيتام يبرا ينيسنگ اريبس تينقش مهم و مسوول رويوزارت ن: دولت گفت اتيه عضو

 ارديـ ليبـا بودجـه دو هـزار م    عيطرح توز 300بخش برق دارد، چنانكه روز گذشته در همدان چهار هزار و 
 ،يانگدر بخـش خـ   ديـ ك جدهـزار مشـتر   720آنهـا   يافتتاح شد كه از محـل اجـرا   يگذار هيتومان سرما

  .در شهرها و روستاها اضافه شد يصنعت و كشاورز
 يگـذار  هيطرح بزرگ صنعت آب و برق كشور با سـرما  227سال هر  انياساس و تاپا نيبرا: ادامه داد يو

  .رسد يم يبردار به بهره الير ارديليهزار م 330
  رمنديحق آبه ه يبا دولت افغانستان برا يهمكار
دارند و  يقانون نديفرا كيها  حق آبه: گفت رياخ يها يبا توجه به بارندگ رمنديرباره حق آبه هد انياردكان

  .ندارد يبستگ يو خشك سال يلزوما به ترسال
  . حق آبه ها برقرار است ليمسا يريگيپ يبا دولت افغانستان برا يخوب يهمكار: افزود روين ريوز
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  05/11/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - امسال از سال گذشته يها بارش گرفتن يشيپ
  

 35 يرشـد  ،يجـار  يروز نخسـت سـال آبـ    122بـارش در   متـر  يلـ يم 136/ 3بـا ثبـت   :  ميتسـن  يخبرگزار

نسـبت بـه    يدرصـد  7 يمشـابه درازمـدت و رشـد    يهـا  دوره نيگانيها نسبت به م بارش زانيدر م يدرصد

 بمنـابع آ  هيـ دفتـر مطالعـات پا   يبر اساس آمار رسـم . است دهيمدت مشابه سال قبل به ثبت رس يها بارش

تـا  ) 98اول مهـر  ( يجـار  ياز آغاز سال آبـ  يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد

نسـبت   يمقدار بارنـدگ  نيا. است متر يليم 136/ 3بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 122(ماه  دوم بهمن

 يبه دوره مشابه سال آب سبتو ن شيدرصد افزا 35) متر يليم 101/ 2(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگيبه م

  .دهد يرا نشان م يدرصد 7 يرشد) متر يليم 127/ 3(گذشته 

  

  كشور يها استان نيتر پربارش  

اسـت كـه    نيـ استان كشور نشان دهنـده ا  31 نيدر ب يجار يسال آب يها آمار بارش يبررس گريد يسو از

ها  استان يبرخ ن،يب نيدر ا. بارش است متر يليم 502با ثبت  النيتا امروز استان گ رانياستان ا نيتر پربارش

 نيدر بـ  يجـار  يل آبـ سا يها رشآمار با يبررس. اند كمتر از آن، بارش داشته زين يرقم و برخ نياز ا شيب

 502بـا ثبـت    النيتـا امـروز اسـتان گـ     رانيـ اسـتان ا  نيتر است كه پربارش نياستان كشور نشان دهنده ا 31

/ 5بـارش و مازنـدران بـا     متر يليم 337/ 1با  راحمديو بو هيلويكهگ يها استان نيهمچن.بارش است متر يليم

بـا   زيـ ن زديـ استان . پربارش كشور تا امروز هستند يها استان نيو سوم نيدوم بيبارش، به ترت متر يليم 334

  .استان كشور  بوده است نيتر بارش كم ،يجار يسال آب ييروز ابتدا 122بارش در  متر يليم 40ثبت 
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 سـتان يدشت س يطرح انتقال آب به اراض اهداف :موسسه جهاد نصر اعالم كرد رعامليمد
  05/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -
  

 يبـه كشـاورز   يابيرا دسـت  سـتان يدشـت س  يطرح انتقال آب به اراضـ  تيموسسه جهاد نصر اهم رعامليمد

  .اطق دانستمن نيدر ا تيجمع تيو تثب ياريبهبود راندمان آب دار،يپا

 يكـه بـرا   ييها يريگيبا پ ازدهميدولت : اظهار كرد يدر نشست خبر نژاد يمحمدجواد صالح سنا،يگزارش ا به

از منـابع صـندوق    يمقام معظم رهبـر  ژهيو تيدر بخش آب و خاك انجام داد و با عنا ييربنايانجام خدمات ز

كشـور، خوزسـتان،    غـرب غرب، شـمال   يبخش كشاورز يها رساختيز يبرا يمبالغ قابل توجه ،يتوسعه مل

  .مياقدامات هست نياز ا يخوب يكه امروزه شاهد دستاوردها افتيو بلوچستان اختصاص  ستانيو منطقه س الميا

قرار  بيمورد تصو 93دولت در سال  اتيدر سفر ه ستانيدشت س يطرح انتقال آب به اراض: ادامه داد يو

واقـع در شـمال اسـتان     سـتان يدو دهه گذشـته در دشـت س   يطكه  يسخت يمياقل طيبا توجه به شرا. گرفت

استان بـود كـه    نمسئوال شنهاداتيدشت از پ نيا يو بلوچستان حاكم بود، طرح انتقال آب به اراض ستانيس

 اتيـ و عنا يجمهـور  استيو ر يوزارت جهاد كشاورز يها يريگيدولت قرار گرفت و با پ بيمورد تصو

 نيـ بـه ا  يدالر از محـل صـندوق توسـعه ملـ     ونيليم 500منطقه مبلغ  نياموافقت شد در  يمقام معظم رهبر

  .طرح اختصاص داده شود

 يبـرا  زيـ دالر ن ونيـ ليم 100و  يوزارت جهـاد كشـاورز   يمبلغ برا نيدالر از ا ونيليم 400: اضافه كرد يو

  .در نظر گرفته شد رويوزارت ن

 150هـزار هكتـار اسـت كـه      200بالغ بـر   نستايمساحت دشت س نكهيا انيموسسه جهاد نصر با ب رعامليمد

در كشور  رمندياز رودخانه ه ستانيآب دشت س نيمنابع تام: دارد، گفت يكشاورز تيهزار هكتار آن قابل

سه دهه گذشـته   يط كهيبطور. مختلف متفاوت است يها سال يها ط رودخانه نيافغانستان است كه آورد ا
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  .ميا كعب داشتهاز آمار صفر تا حدود شش، هفت هزار متر م

  

  ستانيدر دشت س مهيچهار چاه ن وجود

. رديگ يصورت م يفصل يها منطقه و رودخانه نيا يها از رودخانه ستانيآب دشت س يورود ،يگفته و به

وجـود   سـتان يدر دشـت س  مـه يچهـار چـاه ن  . شود يم رهيذخ مهيبه نام چاه ن يآورده در مخازن نياز ا يبخش

 150از  شيبـ در سـال  . اسـت  افتـه ي صيتخصـ  سـتان يآب شـرب منطقـه س   نيامت ياز آنها برا يكيدارد كه 

چـاه   تيـ و بطـور كـل ظرف   شود يدر نظر گرفته م يدنيآب آشام يبرا 3 مهيمتر مكعب آب از چاه ن ونيليم

  .متر مكعب است ونيليم 460و  ارديليم كيحدود  ها مهين

 800از  شيب 4 مهيمتر مكعب و چاه ن ونيليم 600مجموعا  3و  2، 1 يها مهيچاه ن: كرد حيتصر نژاد يصالح

سـخت   يمياقل طيشرا ليها به دل آب نياز ا يا عمده يبخش. كند يم رهيمتر مكعب آب در خود ذخ ونيليم

  .دارد انهيسال ريتبخ متريليم 4000از  شيب كهيبطور شود، يم ريمنطقه تبخ

 ريـ آب سـطح ز  يورود زانيبود و بسته به م داريطرح ناپا نيا يمنطقه تا قبل از اجرا يكشاورز: افزود يو

متر مكعـب آب   ونيليم 400 ستانيدشت س يطرح انتقال آب به اراض نيقرار است با ا. شد يكشت انجام م

  .بخش مصرف شود نيا يبرا 4، 2، 1 يها مهياز چاه ن

  دارد يتيو امن ياجتماع ،ياقتصاد ،يفن تياهم ستانيدشت س يانتقال آب به اراض طراح

كـرد و   حيرا تشـر  سـتان يدشـت س  يموسسه جهاد نصر در ادامه اهداف طرح انتقال آب به اراض املرعيمد

 سـتان يس تيجمع تيتثب ياز طرف. بود ياريو بهبود راندمان آب داريپا يهدف از انجام طرح كشاورز: گفت

 ينظـر اجتمـاع  از  يو اقتصاد يفن هاتيطرح عالوه بر توج نيا يعني. كشور مهم است يبرا يتياز لحاظ امن

  .دارد ياريبس تيهم اهم يتيو امن

آبـه   حـق  يكه دارا يبود كه به تمام كسان نيالزام اول ا م،يطرح دو الزام داشت نيدر ا: ادامه داد نژاد يصالح
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هزار  46به  ميتوانست يبود كه تنها م نيا گريو الزام د مياند آب منتقل كن هستند و پراكنده ستانيدر دشت س

  .ميهكتار آب ده

را بـه صـورت    سـتان يدشت س يها يبود كه پراكندگ نيطرح ا نيدر ا تيحائز اهم گريموضوع د نيهمچن

كـه در دشـت    يهمه كسـان  يبرا ميخواست ياگر م رايز رد،يصورت گ عيآب درآورده و تجم هم يها گروه

 نيـ اقدام در ا نيلجهت او نيبه هم. ميداشت ازين ياديز ارياعتبار بس م،يحوضچه قرار ده كيپراكنده بودند 

  .طرح بود ياجتماع وستيو پ يطرح توجه به نظام بهره بردار

 نيـ در ا زيـ ها ن شكل گرفت و محل حوضچه ستانيآب در دشت س گروه هم 2080از  شيب: اضافه كرد يو

  .هكتار است 20تا  18 نيب زيآب ن مساحت هر گروه هم نيهمچن. شد نييها تع گروه

سـطح مربـوط    نيشتريشد كه ب ميدر پنج شهرستان تقس يعمران هيناح 16به  ستانيكل دشت س ،يگفته و به

 بيـ اسـت و بعـد از آن بـه ترت    يعمران هيهكتار در چهار ناح 400هزار و  12به شهرستان هامون با مساحت 

هكتار در  7700 مساحتبا  مروزيشهرستان ن ،يعمران هيهكتار در چهار ناح 90هزار و  12 رمنديشهرستان ه

و شهرستان زابل با مساحت  يعمران هيهكتار با سه ناح 7400شهرستان زهك با مساحت  ،يعمران هيسه ناح

  .است يعمران هيهكتار در دو ناح 6200

 زيـ به اجرا رفـت و مـدت آن ن   94دوم سال  يها مهيطرح در ن نيا: موسسه جهاد نصر اظهار كرد رعامليمد

دالر  ونيـ ليم 350آن صورت گرفت و  يبرا ياعتبار ليتكم 97در سال  ياز طرف. شد ينيب شيچهار سال پ

در خصـوص   تاسـت كـه اقـداما    نيـ ا الميـ خوزسـتان و ا  يها طرح با طرح نيتفاوت ا. به طرح اضافه شد

  .است يپمپاژ بر عهده وزارت جهاد كشاورز يها ستگاهيو ا يو فرع ياصل يها شبكه

  

  من ماهبه انيشبكه تا پا قياز طر يهزار هكتار اراض 27 ياريآب

طـرح در دو بخـش    نيـ ا: داشته است، گفت يكيزيف شرفتيدرصد پ 96از  شيطرح ب نيا نكهيا انيبا ب يو
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اسـت كـه منصـوبات     يپـنج هكتـار   يهـا  ها انتقال آب تا محل حوضچه بخش نياز ا يكي. صورت گرفت

عبارت  هب. شود ياريشبكه آب قيهزار هكتار از طر 22هزار هكتار آماده شده است و قرار است  22از  شيب

هـزار هكتـار    22روز بـه   40هكتـار در كمتـر از    3000از  ميتوانست ن،يمشاور مانكاران،يپ يبا همكار گريد

هـزار   46 زيسال ن انيشود و تا پا ياريشبكه آب قيهزار هكتار از طر 27بهمن ماه  انيو قرار است تا پا ميبرس

  .ميكن يارياز شبكه آب ستانيهاره را در دشت سو كشت ب ميبرسان يهكتار آب را تا قطعات پنج هكتار

از  شيراستا مطالعات ب نيداخل مزرعه است و در ا ياريطرح مربوط به آب نيبخش دوم در ا: ادامه داد يو

  .صورت گرفته است زيلوازم ن نيهزار هكتار انجام شده است و تام 46هزار هكتار از  12

اشاره كرد و  زيغرب و شمال غرب كشور ن يها رودخانه تيموسسه جهاد نصر در ادامه به وضع رعامليمد

و دوازدهم مورد توجه قرار  ازدهميكه در دولت  يبخش كشاورز ييربنايز يها از طرح گريد يكي: گفت

 يشـد، اجـرا   اراعتبـ  نيتـام  زيـ ن يهمراه شد و از صندوق توسـعه ملـ   يمقام معظم رهبر اتيگرفت و با عنا

 يعنـ ي. غرب و شمال غرب كشور بود يها رودخانه ياصل يها اظر با شبكهمتن يو زهكش ياريآب يها شبكه

را به منظور مهار  يو فرع ياصل يها متعهد شدند كه شبكه يو وزارت جهاد كشاورز رويهمزمان وزارت ن

  .انجام دهند يغرب ياز مرزها يخروج يها آب ميو تنظ

از  يريجلـوگ  ،يياشـتغالزا  قيكشور از طرمناطق غرب  تيطرح در واقع حفظ امن نيهدف ا: ادامه داد يو

و  يكشـت محصـوالت بـاغ    ريـ سطح ز شياز منابع آب و خاك كشور و افزا يور بهره شيمهاجرت، افزا

مناسب در  يربردا نظام بهره جاديا ،يا متراكم و گلخانه يها كشت يالزم برا يها رساختيز جاديا ،يزراع

  .بود يخش كشاورزب داريو توسعه پا يور باال بردن بهره يراستا

هـزار   227شـد و سـطح    يـي اجرا زين 94مصوبه دولت و از سال  93طرح در سال  نيا: اضافه كرد نژاد يصالح

 تـا يمتر مكعب آب مهار شود كـه نها  ارديليبود كه هفت م نيا هيهدف اول قتيطرح در حق ييهكتار ابالغ نها

  .اختصاص داده شد يمتر مكعب به بخش كشاورز ارديليم 5.6 نيشد و ا ييمتر مكعب از آن نها ارديليم 5.6
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  يآب يبه اراض ميد يهزار هكتار اراض 162 ليتبد

 ياز دسـتاوردها  يكـ ي: طرح اشاره كرد و گفت نيا يموسسه جهاد نصر در ادامه به دستاوردها رعامليمد

 نيهمچنـ . شـد  يآبـ  يبه اراض ليهزار هكتار تبد 162 ميد يهزار هكتار اراض 227بود كه از  نيطرح ا نيا

تـن   ونيلياز سه م شيب طرح نيا يشد و با اجرا ينيب شيپ دارياشتغال پا زيهزار نفر ن 200 يطرح برا نيدر ا

  .داشت ميخواه يمحصوالت كشاورز ديتول

  

  



    

  
  

25 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

تاالب  ياياح؛ ميرا ندار ياز تاالب انزل »يبردار نمونه«اجازه  يحت: ستيز طيمعاون مح
  05/11/1398رگزاري ايسنا مورخ خب - »يميوجيبا«به روش  يانزل

  

  
  

 يوجميطرح با تيوضع نيبا اشاره به آخر ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

در حال حاضر  يول ميهست يوجميطرح با يعدم اجرا ايدرباره اجرا  ييما منتظر دستور مقام قضا: گفت

  .شود يبه ما داده نم شاتيانجام آزما يبرا يبردار اجازه نمونه يحت

 طيت محها كه در سازمان حفاظ تاالب يروز جهان يزاده در نشست خبر جانياحمد اله سنا،يگزارش ا به

طرح  يو اجرا يتاالب انزل تيوضع نيبر آخر يبرگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبن ستيز

و بر  استمهم ما در شمال كشور  يها از تاالب يكي يتاالب انزل: تاالب اظهار كرد نيدر ا يوجميبا
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 نياست اما ا هزار هكتار ثبت شده 25تاالب حدود  نيمساحت ا رويوزارت ن يبند پهنه نياساس آخر

تاالب در  يهكتار به عنوان محدوده اكولوژ 600هزار و  19و تنها  ستيدر حال حاضر قابل وصول ن زانيم

 تيهزار هكتار قابل 12حداكثر  يتاالب انزل زيدر حال حاضر ن. ثبت شده است ستيز طيسازمان مح

  .را ندارد يريبگآ تيو تعرض قابل يرسوب گذار لياز آن به دل ياديدارد و بخش ز يريآبگ

 جاديپر شده است و امكان ا يگذار رسوب ليبه دل ياز تاالب انزل ياديحجم ز نكهيبا اشاره به ا يو

 ستيمشكالت ز گرياز د: كرد حيتاالب وجود دارد، تصر نيكم در اطراف ا يها يبا بارندگ البيس

 كيبود  قراركه  يوجميطرح با رو نياز ا. تاالب است نيمهاجم به ا يها ورود گونه يتاالب انزل يطيمح

از  يميتاالب در نظر گرفته شد و ت يستيرفع مشكالت ز يتاالب باشد برا يبرا يستيز ييطرح خود پاال

  .خود را آغاز كرده است يقاتيوزارت علوم كار تحق يمحققان با معرف

مورد  يوجميرح باط يدر مزارع پرورش ماه ييها شيدر ابتدا با انجام آزما: اضافه كرد زاده جانياله

 يشيصورت آزما طرح به نيا يهكتار از تاالب انزل 50قرار گرفت و پس از آن قرار شد كه در  شيآزما

ها و با  سمن يرخو ب يدانشگاه دياز اسات يتعداد تيبا شكا يروز كار پژوهش 14اجرا شود اما پس از 

  .متوقف است زيمتوقف شد و همچنان ن يوجميطرح با ييحكم قضا

در  ييما منتظر دستور مقام قضا نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح نمعاو

با دادستان تهران و  يمكاتبات نهيزم نيدر ا: گفت م،يهست يوجميطرح با يعدم اجرا ايارتباط با اجرا 

اجازه  حاضردر حال  يحت ميهست جهيو منتظر اعالم نت ميا كل كشور انجام داده يسازمان بازرس

  .ميرا ندار ها شيانجام آزما ياز تاالب كه در آن طرح اجرا شده است برا ييها از قسمت يبردار نمونه

 نهيزم نيدر ا يمتعدد يها است و دستگاه يبرنامه فرابخش كيها  تاالب ياياح يطور كل به: افزود يو

 نهيدر زم تواند ينم هم ستيز طيخود عمل نكنند سازمان حفاظت مح فينقش دارند كه اگر به وظا

مجاز  ريغ يها منحصر به چاه يدر حال حاضر مشكل تاالب گاوخون. ها موفق عمل كند تاالب ياياح
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ما از . است يقانون ريشده است كه كامال غ جاديا يدر بستر رودخانه گاوخون ييبندها متاسفانه آب. ستين

  .كند يريگيپ هيقضائ قوه قيموضوع را از طر نيتا ا ميا درخواست كرده رويوزارت ن

 يها در خوزستان از زمان: كم آب كشور گفت يها در استان يكار ضمن اشاره به برنج زاده جانياله

به  رياخ يها سال يرقم ط نياما متاسفانه ا شد يانجام م يكار هزار هكتار برنج 12حدود هشت تا  ميقد

اما االن  شد يم يكار برنج يدور در مقاطع انيسال يط زيدر استان اصفهان ن. است دهيهزار هكتار رس 200

رود  ندهيزا زيو در حوضه آبر رديگ يصورت م يكار آن برنج يزراع يهزار هكتار از اراض 21تا  18در 

  .است افتهي شيافزا يكار دو تا سه برابر برنج 70نسبت به دهه 

موضوع هفته گذشته ستاد  هنكيا انيدر ادامه با ب ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 يدگيدچار خشك انكالهيهزار هكتار از غرب تاالب م 10هشت تا : بود، گفت انكالهيها تاالب م تاالب يمل

 نيما از ا يج نمونه بردارينتا نيهمچن. به كانون گرد و غبار شود ليتبد ندهيدر آ تواند يشده است كه م

از  شتريمانند ازت و فسفر از غرب به شرق تاالب ب يدو ورود موا يشور زانيكه م دهد يتاالب نشان م

 نيهمچن كند يم ديكود و سموم در منطقه تاك تيريموضوع بر ضرورت مد نينقاط است كه ا ريسا

  .در نظر گرفته است ژهيو يتيريمد رنامهب انكالهيكشاورزان غرب تاالب م يبرا زين يوزارت جهاد كشاورز

 يالملل نيب يها يمطالعات آژانس همكار: خود اظهار كرد يها حبتاز ص يگريزاده در بخش د جانياله

 يبرا يا ساله 10برنامه  2020و قرار است كه از سال  دهيبه اتمام رس يدرباره تاالب انزل) كايجا(ژاپن 

 نيهمچن. بود اهندآن خو يمكلف به اجرا النياستان گ يشود كه مجموعه نهادها نيتدو يتاالب انزل

  .است يها، تاالب انزل تاالب ياياح ياد ملست يموضوع بعد

شده بود كه  بيتومان بودجه تصو ارديليم 90ها حدود  تاالب يبرا 98در سال  نكهيا انيدر ادامه با ب يو

ها  تاالب يتومان بودجه برا ارديليم 100 زين 99سال  يبرا نيهمچن. است افتهي صيدرصد آن تخص 50

  .شده است ينيب شيپ
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ها در غرب كشور  با توجه به كاهش بارش هياروم اچهيدر تيوضع نير ادامه درباره آخرد زاده جانياله

است اما  افتهيكاهش  م،ياستثناء داشت يها در غرب كشور نسبت به سال گذشته كه بارش بارش: گفت

رب بتواند در غ ها سال بارش انيكه تا پا ميدواريما ام. ندارد يبلندمدت تفاوت چندان نيانگينسبت به م

 كيتراز اكولوژ. وارد نشود يخسارت زين هياروم اچهيمنظر به در نيكشور در محدوده نرمال باشد تا از ا

. ديرس 1271.31به رقم  زين 98بهمن سال  4بود و در  1207.64، 97بهمن سال  4در  هياروم اچهيدر يآب

  .است دهيمربع رس ومترليك 2835به  زيبود و امسال ن لومتريك 2162، 97در سال  زين اچهيوسعت در

و  نينو يها يها قرار است كه از فناور تاالب يفيو ك يكم شيپا يبرا نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

 يها از تاالب ييها بخش يفيو ك يكم شيدر حال حاضر پا: كرد حيمدرن استفاده شود، تصر يپهپادها

  .است تيو هامون در اولو ميهورالعظ انكاله،يم ،يانزل

بر اساس  نكهيا انيبا ب - رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد - يارواح ينشست عل نيدامه اا در

در حال : كنند، اظهار كرد يط يروند بهبود ديكشور با يبحران يها درصد تاالب 20برنامه ششم توسعه 

در  يتيريبرنامه مد زين گريتاالب د 17 يابالغ شده است و برا يتيريتاالب كشور برنامه مد 17 يحاضر برا

  .ميازمنديجامعه محل ن يو همراه يها به مطالبات اجتماع برنامه نيا  ياجرا يبرا. است نيحال تدو

 اجرا داريپا يسازگار با منابع مانند كشاورز يها وهيبه مدت شش سال ش هياروم اچهيدر در يگفته و به

  .استفاده از سموم است يدرصد 40مصرف آب و كاهش  يدرصد 35آن كاهش  جهيشده  و امروز نت
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غرب  غرب و شمال يها آب«طرح  يدرصد 95 شرفتيپ :مقام مسئول خبر داد كي
  05/11/1398خبرگزاري مهر مورخ  - »كشور

  

  »غرب كشور غرب و شمال يها آب«طرح  يدرصد 95 شرفتيپ

 يها در سال ييربنايز يها كه از طرح» غرب كشور غرب و شمال يها آب«طرح : مقام مسئول گفت كي

  .داشته است يكيزيف شرفتيدرصد پ 95از  شيبوده، ب رياخ

با اشاره  يدر نشست خبر) 98بهمن  5شنبه (صبح امروز نژاد يگزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صالح به

و دوازدهم مورد توجه قرار  ازدهمي يها كه در دولت يبخش كشاورز ييربنايز يها از طرح يكي نكهيبه ا

 ،يمعظم رهبر ممقا ژهيو تيبا عنا: بود، اظهار داشت» غرب و شمال غرب كشور يها آب«گرفته، طرح 

متناظر با  ،يو زهكش ياريآب يها شبكه يااعتبار شد و اجر نيتأم يطرح از محل صندوق توسعه مل نيا

  .غرب و شمال غرب كشور در دستور كار بوده است يها رودخانه ياصل يها شبكه

 يغرب ياست، مرزها يخروج يها آب ميطرح به منظور مهار و تنظ نيا نكهيمقام مسئول با اشاره به ا نيا

 جاديمحصوالت، ا ركشتيو سطح ز يور بهره شياز مهاجرت افراد، افزا يريجلوگ: شد، افزود نيتدو

طرح  ياجرا فاهدا گريبخش، از جمله د داريو توسعه پا يا گلخانه يها كشت يالزم برا يها رساختيز

  .بود

آغاز  94آن از سال  يياجرا اتيعمل: مصوب شد، گفت 93طرح در سال  نيا نكهيا انيبا ب نژاد يصالح

  .بودآن  ييهزار هكتار ابالغ نها 227شده و در سطح 

  

  يمترمكعب آب مرز ارديليم 7 كنترل

: كرد حيبوده، تصر يمترمكعب آب مرز ارديليم 7طرح، كنترل  ياز اجرا هيهدف اول نكهيبا اشاره به ا يو
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مترمكعب از آن، به  ارديليم 1.8شد كه  يينها يمرز يمترمكعب مهار آبها ارديليم 5.6هدف  ت،يدر نها

  .ابدي ياختصاص م يبخش كشاورز

 الم،يا يها طرح در سه حوزه غرب كشور شامل استان نيا: مؤسسه جهاد نصر ادامه داد عاملريمد

شده  ييهكتار اجرا 244هزار و 112بود كه در مساحت  يغرب جانياز آذربا يكرمانشاه، كردستان و بخش

  .است

 جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يها رودخانه ارس كه شامل استان زيدر حوضه آبر: اضافه كرد نژاد يصالح

هكتار  885هزار و  10در سطح ) غرب و شمال غرب كشور يها طرح آب(طرح  نيبود، ا ليو اردب يغرب

 خراسان ،يرضو شامل گلستان، خراسان يشرق يها رودخانه اترك كه محدوده استان زيو حوضه آبر

بوط به استان مر زيسطح ن نيشتريهكتار اجرا شد كه ب 4200بود، در سطح  يو خراسان جنوب يشمال

  .هزار هكتار بود61از  شيب يبا سطح يغرب جانيآذربا

 يآن بر عهده وزارت جهاد كشاورز يكه اجرا يفرع يها طرح در بخش شبكه نيا: خاطرنشان كرد يو

  .ميهست رويوزارت ن يآب از سو صيداشته است و منتظر تخص يكيزيف شرفتيدرصد پ 95از  شيبوده، ب

 يهزار هكتار46طرح  ياز سخنان خود، با اشاره به اجرا يگريدر بخش د مؤسسه جهاد نصر رعامليمد

 ستانيمنطقه س يافغانستان به سو رمنديكه از رودخانه ه ييها طرح، آب نيدر ا: اظهار داشت ستانيس

پمپاژ  يبه مزارع كشاورز ان،يو به منظور استفاده آب شرب روستائ رهيذخ ها، مهين شده، در چاه ريسراز

  .شود يم

  

  ها مهين آب از چاه تريل ونيليم 150 پمپاژ

پمپاژ  انياستفاده آب شرب روستائ يبرا ها مهين مترمكعب آب از چاه ونيليم 150 نكهيبا اشاره به ا يو

  .رساند يو به آنها آب شرب م دهد يروستا را تحت پوشش قرار م 800اقدام  نيا: گفت شود، يم
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هزار هكتار از 46در سطح  داريپا يانجام كشاورز يكعب آب برامترم ونيليم 400: ادامه داد نژاد يصالح

  .شود يپمپاژ م ستانيس ياراض

و بلوچستان در  ستانيدولت به س ئتيطرح مذكور در سفر ه نكهيمؤسسه جهاد نصر با اشاره به ا رعامليمد

  .استادامه داشته  زيآغاز شده و تاكنون ن 94طرح از سال  نيا ياجرا: شد، گفت بيتصو 93سال 

: افزود شد، يكشت م ستانيس يها نيهزار هكتار زم 70گذشته حدود  يها در سال نكهيا انيبا ب يو

انجام آن وجود  يبرا يبوده و آب كاف داريطرح، به صورت ناپا يمنطقه قبل از اجرا نيدر ا يكشاورز

قرار  رزانكشاو اريمطمئن از آب را در اخت نيهزار هكتار زم46طرح مذكور  ينداشته است؛ اما اجرا

  .دهد يم

قبل از نوسانات نرخ ارز بوده  ازيمورد ن زاتيتجه نيطرح، تأم نيا ينكته مهم در اجرا: گفت نژاد يصالح

  .شود ييجو صرفه ها نهيدرصد در هز 25تا  20 نيكه موجب شده ب

شاره كرد و ا ستانيدر منطقه س» آب هم يها گروه«برنامه  يبه اجرا نيمؤسسه جهاد نصر همچن رعامليمد

باعث شد كه  نيو ا كنند يمعبر آب استفاده م كيكشاورز از  نيطرح، چند نيا يبا اجرا: اظهار داشت

  .ميده ليآب در منطقه تشك گروه هم 2000از  شيب

بر عهده وزارت جهاد  كنند، يكه در طرح مذكور كار م يپمپاژ يها ستگاهيا تيمسئول ،يگفته و به

  .است هيمترمكعب بر ثان 14.2 تيبا ظرف ياصل ستگاهيسه ا يدارا ها هستگايا نياست و ا يكشاورز
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - آب كشور چقدر است؟ نياز تام ينيزم ريسهم منابع ز
05/11/1398  

  

 نيوابسته بوده كه سهم آب شرب از ا ينيرزميكشور به منابع ز يآب ازيدرصد ن 57 نيتام -ارنيا -تهران

 نيتام يسطح يها از آب هيمنابع و بق نيدرصد مصارف شرب از ا 65كه  ياست به طور شتريمنابع ب

  .شود يم

 442ر و هزا 733كشورمان هستند كه در مجموع  ينيرزميز يها منابع آب نيقنات و چشمه مهمتر چاه،

آب  نيحلقه قنات تام 11هزار و  41چشمه و  452هزار و  173 انيم نياز ا   شوند، يرشته را شامل م/ حقله

  .كنند يرا انجام م يشرب و كشاورز يبخش ها ازيمورد ن

حلقه چاه مجاز  116هزار و  416آذرماه   انيكه تا پا يآب هستند به طور ينيرزميمنابع ز گريها از د چاه

آب  نيحلقه هم تام 490هزار و  52حلقه در بخش صنعت و  353پنجاه هزار و  ،يكشاورز در بخش

  .شرب را برعهده داشته اند

در  روياطالعات و آمار وزارت ن يگزارش دفتر فناور نيتر كشور بر اساس تازه ينيرزميمنابع آب ز تعداد

 يصدم درصد كيشته بوده، از رشد ر/حلقه 341هزار و  733ماه امسال كه  آذرماه امسال نسبت به آبان

  .برخودار شده است

هزار و  102در آذرماه نسبت به تعداد آن در آبانماه امسال كه  يدنيبخش صنعت و آشام يچاه ها تعداد

  .برخودار شده است يدهم درصد كيحلقه بوده از رشد  843

صدور  81آذرماه امسال تعداد  دهد ينشان م روياطالعات و آمار وزارت ن يگزارش دفتر فناور نيتر تازه

صادر شده ) و صنعت و خدمات ييو روستا يآزاد، شهر يدر دشت ها(آب  نيتام يمجوز حفر چاه برا

  .داشته است يدرصد15 يمجوز صادر شده بود رشد منف 95ماه كه  است كه نسبت به آبان
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مخازن به  نيا ينون كسراك: گفته بود شتريپ رويوزارت ن يمعاون آب و آبفا »يزاده خامس يتق قاسم«

  .بكشاند يرا به ورطه نابود يرانيو ا رانيا تواند يو تداوم آن م دهيمتر مكعب رس ارديليم 130از  شيب

منابع  تيريشركت مد ينيرزميمنابع آب ز يسرپرست دفتر حفاظت و بهره بردار »يفارسان يفاضل عبداهللا«

 نهيزم ريسال اخ20در  ينيرزميز يسفره ها آب يمترمكعب ارديليم 130 يمعتقد است كسر رانيآب ا

و تداوم آن  هكشور را فراهم كرد ييروستا تينفر از جمع ونيليم 20به  كينزد ينينش هيمهاجرت و حاش

  .خطرناك باشد تواند يم

 قاتيمنابع آب در موسسه تحق يو تعادل بخش ايطرح اح يبررس يدر نشست تخصص شيپ يچند يو

 يمهم داتيتواند تهد يبه آن م يتوجه ياست كه ب يچالش مهم ينينش هيمهاجرت و حاش: آب، افزود

  .كشور به همراه داشته باشد يبرا

صورت  نيا ريكرد، در غ ينيرزميبه منابع آب ز يو تعادل بخش اياح يبرا يفكر ديبا: ادامه داد يفاضل

  .منابع دور از انتظار نخواهد بود نيا ينابود
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 1400 ازمنديغرب كشور ن ياريشبكه آب طرح :م كردموسسه جهاد نصر اعال رعامليمد
  05/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - تومان ارديليم
  

 يو زهكش ياريآب يطرح شبكه ها ياجرا ياكنون برا: موسسه جهاد نصر گفت ملرعايمد - رنايا - تهران

آن در مدت  نيدارد كه با تام يمنابع مال يتومان كسر ارديليم 400هزارو  كيغرب و شمال غرب كشور 

  .خواهد شد ييپروژه نها نيا ندهيتا هشت ماه آ 6

دهه مبارك فجر در  دنيمناسبت فرارسخود به  يروز شنبه در نشست خبر» نژاد يمحمد جواد صالح «

كه  يسالجار يبخش كشاورز ييو اشتغالزا ييربنايو ز يفن يها و برنامه ها تياهم فعال حيخصوص تشر

 ياغرب و شمال غرب كشور در دولت ه يو زهكش ياريموسسه برگزار شد افزود طرح آب نيدر محل ا

اعتبار شد و  نيتأم يمحل صندوق توسعه ملطرح از  نيو دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و ا ازدهمي

غرب و شمال غرب كشور در  يها رودخانه ياصل يها متناظر با شبكه ،يو زهكش ياريآب يها شبكه ياجرا

  .دستور كار قرار گرفت

 203از   شيشروع شده و تاكنون ب 94هكتار از سال  330هزارو  227طرح در سطح  نيا: اضافه كرد يو

  .است شرفتيدرصد در حال پ 85در سطح  يانجام شده و مابق يفرع يشبكه هاهزار هكتار در بخش 

وزارت  يبا همكار: غرب و شمال غرب كشور اظهارداشت يو زهكش ياريآب يطرح شبكه ها يمجر

  .رفته است يمحصوالت كشاورز ركشتيهزار هكتار ز 54 زانيم نيمنطقه، از ا نيآب ا نيو تام روين

غرب و شمال غرب كشور حفظ ،  يو زهكش ياريآب يطرح شبكه ها ياجرا هدف از نكهيا انيبا ب يو

 227هزار نفر در سطح  200 ياشتغال برا جاديطرح ا نيا ياجرا: كشور است، گفت يآبها ميمهار و تنظ

  .دارد يهزار هكتار را در پ

 يبه اراض ميد يهزار هكتار اراض 165سطح  ازيآب مورد ن نيبا تام نيهمچن: كرد حينژاد تصر يصالح



    

  
  

35 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .شده است ليتبد يآب

 شيپ: مترمكعب آب است گفت ارديليطرح، كنترل هفت م نيا ياز اجرا هيهدف اول نكهيبا اشاره به ا يو

  .مهار آبها صرف شود يمترمكعب برا ارديليم 5.6 زانيم نيشده  از ا ينيب

 ير مكعب به بخش كشاورزمت ارديليم 5.6 زانيمترمكعب از م ارديليم 1.8رقم : شد ادآورينژاد  يصالح

  .افتياختصاص خواهد 

 الم،يا يها غرب كشور شامل استان زيطرح در سه حوزه آبر نيا: موسسه جهاد نصر گفت رعامليمد

هكتار، در حوضه رودخانه  244هزار و   112در سطح   يغرب جانياز آذربا يكرمانشاه، كردستان و بخش

و در   هكتار 800هزار و  110در سطح  ليو اردب يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يها ارس شامل استان

و  يخراسان شمال ،يرضو شامل گلستان، خراسان يشرق يها رودخانه اترك شامل استان زيحوضه آبر

  .شده است ييهكتار اجرا 200بود، در سطح چهار هزارو  يخراسان جنوب

  .هزار هكتار است 61از  شيدر سطح ب يبغر جانيسطح اجرا مربوط به استان آذربا نيشتريب ،يگفته و به

  دو سال گذشته يخوزستان ط يكشاورز داتيتول يتن ونيليم 3.5 شيافزا

هزار هكتار  550در سطح  الميخوزستان و ا يدشت ها يايطرح اح: موسسه جهاد نصر گفت رعامليمد

 يه به بهره بردارهزار هكتار  سال گذشت 295شده بود كه فاز نخست آن  در سطح  بيدر دو مرحله تصو

 الزمهزار هكتار اقدامات  255مرحله دوم طرح در سطح  ياجرا يبرا يجار يو در سال زراع  ديرس

  . كند نيتام ديآن را با ازيآب مورد ن رويصورت گرفته و وزارت ن

 از شيبرنج خوزستان به ب ديطرح در تابستان امسال تول نياز ا يبخش يبا اجرا: كرد حينژاد  تصر يصالح

  .كرد نيطرح را تام يها نهيكه هز ديهزارتن  رس 500

خوزستان و  يدشت ها ياياح: طرح ها گفت نيا يموسسه جهاد نصر با اشاره به دستاوردها رعامليمد

را  ديتول شيهزارتن افزا 500و  ونيليم 3ها تاكنون  البيو س يخشكسال رغميدو سال گذشته عل يط الميا
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  .داشته است يدر پ

 شيتن افزا ونيليم 9از  شيب ،يهزار هكتار 550طرح  نيبه طور قطع با اتمام كامل ا: افزود نژاد يصالح

از  شيداشت كه در افق طرح ب ميخواه ميرمستقيو غ ميمستق ييهزار اشتغالزا 300و  يكشاورز داتيتول

  .دارد يدرآمد كشاورزان را  در پ شيتومان افزا ارديليهزار م 16

  

  يسالجار انيتا پا ستانيدشت س يزار هكتار اراضه 46نصب تجهزات  اتمام

 97 ستانيدشت س يهزار هكتار از ارض 46طرح انتقال آب به : گفت ستانيدشت س ياريطرح آب يمجر

  .دارد يكيزيف شرفتيدرصد پ

طبق : هزار هكتار نصب شده است افزود 22 زاتيطرح در دست اجرا،  تجه زانيم نياز ا نكهيا انيبا ب يو

هزار  46سال  انيتا پا  ميهزار هكتار برسد و تالش  دار 27به  زاتيبهمن ماه نصب تجه انيتا پا ديبرنامه با

  .مجهز شوند ياراض نيهكتار از ا

و با توجه  يهكتار 5است كه انتقال آب را در قطعات  نيطرح ا نيتالش ما  در ا: نژاد ادامه داد يصالح

از  شيكه تاكنون مطالعت ب يبه طور ميكن ييمزارع اجرا را  در ياريآب نينو يها ستميبه تقاضا نصب س

  .شده اند نييتع يمانكارانيهزار هكتار در داخل مزارع صورت گرفته و پ 12

انجام شده است و  ياريآب نينو يها ستميس ياز چهار هزار هكتار اجرا شيب نيبنابرا ،يگفته و به

  .نصب شود ياريآب نينو يها تمسيمردم در داخل مزارع س يتقاضا شيبا افزا ميدواريام

طرح استفاده  نيهزار بهره بردار از ا 65 ستانيطرح س يبا اجرا: موسسه جهاد نصر اضافه كرد رعامليمد

  .منطقه به همراه خواهد داشت نيا يرا برا تيجمع تيتثب داريو  اشتغال پا ديخواهند كردكه عالوه بر تول

 تيفعال مانكاريكننده و پ ديدر بخش مشاور، تول يبوم يروهايدرصد ن 90از  شيب: نژاد اضافه كرد يصالح

 ياريآب ينفر، در شبكه ها 700هزار  و  9از  شيها ب تيكه در دشت خوزستان در اوج فعال يدارند به نحو
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افراد  ستانيدرصد و در طرح س 87از  شينفر ب 300غرب و شمال غرب كشور از هفت هزارو  يو زهكش

  .ددارن يسهم عمده ا يبوم

 ياقتصاد يبه كشاورز يشتيمع ياز كشاورز ميتوان يمزبور م يطرح ها يباور است كه با اجرا نيبرا يو

  .برخوردار است ييباال تياز اهم يدر مناطق مرز تيجمع تيكه تثب م،يمراجعت كن

  الميدشت خوزستان و ا ياياح ستان،يدشت س ياريهكتار آب 330هزارو  823در مجموع   رنا،يگزارش ا به

هزار  550  زانيم نيحوزه غرب و شمال غرب كشور در دستور كار قرار دارد كه از ا يو زهكش ياريو آب

هزار هكتار دشت  46 الم،يدشت خوزستان و ا يو زهكش ياريآب يشبكه ها يهكتار مربوط به اجرا

  .غرب و شمال غرب كشور است يهكتار مربوط به  رودخانه ها 330هزار و  227و  ستانيس
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 -  استان هرمزگان يها رودخانه يبرخ انيطغ علت؛ مطرح شد سنايدر گفت وگو با ا
  06/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

در  نكهيبا اعالم ا يزداريمنابع آب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخو توسعه  يدرولوژيگروه ه سيير

منطقه از  نيتومان خاك در ا ارديليم 140استان هرمزگان، فقط  جيرودخانه سد هيحاش هياول يبرآوردها

ورود  ش،و شدت بار زانياستان را عالوه بر م نيا يها رودخانه يبرخ انيدست رفته است، علت طغ

  .ها دانست رودخانه نيا ميكشاورزان به حر

در  يزداريو توسعه منابع آب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يدرولوژيگروه ه سييقرمزچشمه، ر باقر

كرد و  حيو بلوچستان و هرمزگان را تشر ستانيس يها در استان ليوقوع س ياصل ليدال سنا،يوگو با ا گفت

شدت بارش در  رايمناطق است، ز نيو شدت بارش در ا زانيم ل،يوقوع س ياصل لياز دال يكي: گفت

  .عمان كم سابقه بوده است يايدر يضلع شرق

  

   يزراع يها به اراض رودخانه هيحاش ياراض ليتبد

بارش : هستند، گفت ليدر بروز س گريموثر د ليدال زين ياهيو پوشش گ يعوامل انسان نكهيا انيبا ب يو

 يفرع يها و رودخانه نيجگ ك،يگابر ج،يدس يها رودخانه انيدر ارتفاعات و باالدست باعث طغ ديشد

اند و  كرده تجاوزها  رودخانه نيا ميكشاورزان به حر نيعالوه برا. است  در استان هرمزگان شده گريد

در . اند داده رييتغ زيآنها را ن يمورفولوژ يشده و تاحدود يزراع يبه اراض ليها تبد رودخانه هيحاش ياراض

 تيو در نها انياز عوامل طغ يكيها  انتقال آب در بستر رودخانه تيگفت كاهش ظرف توان يم قتيحق

ها قرار  رودخانه يكه رو ييها پل ينامناسب و كم دقت برخ يطراح ياز طرف. شده است ليوقوع س

كنند  رهيها همچون سد عمل كرده و آب رودخانه را در پشت خود ذخ پل نيگرفته بودند باعث شده بود ا
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طور مثال  به. كرده بود بيپل و مناطق اطراف را تخر ياديشده آب با فشار ز رهيحجم ذخ تيكه در نها

نامناسب و  يطراح ليبه دل يجاده ساحل ريدر مس جيرودخانه سد يدر دو پل سمت چپ و راست پل اصل

  .جاده وارد شد نيبه ا ياديو خسارات ز بيبه سمت آنها، هر دو پل تخر جيرودخانه سد انيطغ

  

  است شيحساس به فرسا جنوب كشور خاك

خاك مناطق : حساس است، گفت شيخاك مناطق جنوب كشور به فرسا نكهيچشمه با اشاره به ا قرمز

) شيحساس به فرسا اريبس( يو لس) از خاك يا گونه(زده از نوع مارن  ليمناطق س ژهيكشور به و يجنوب

 نيمتركنش آب با ك يرويبل ندر آنها، در مقا ادياندك و وجود امالح ز يرينفوذپذ لياست و به دل

 ،ياريمنطقه دشت ژهيمناطق به و يكه در برخ يبه طور ابند؛ي يم شيشده به سرعت فرسا جاديرواناب ا

 نيساعت توانسته باشد ا 24آب در كمتر از  انيجر شود يشده و تصور نم جاديا يبزرگ يها خندق

ود چهار متر خاك شسته شده و رودخانه تا حد يمزارع چندهكتار يدر برخ يحت. كند جاديها را ا خندق

  .آورده است ديپد يو شال

 يكشور دارا يخاك مناطق جنوب: ها را نفوذ آب به شكاف خاك دانست و گفت خندق جاديعلت ا يو

ها را  قرار گرفته و خندق ها پيشكاف ها و پا نيدر داخل ا ياز بارندگ ياست و آب ناش پيشكاف و پا

  .كرده است جاديا

  

  بارش در شمال و جنوب كشور متفاوت است يالگو

 ايآ نكهيدر پاسخ به ا يزداريوتوسعه منابع آب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يدرولوژيگروه ه سيير

و كاهش خسارات  ليدر شمال كشور نتوانست به كنترل س ماه نيفرورد ليتجارب به دست آمده در س

. و نوع بارش در جنوب كشور متفاوت است لير سرفتا: كرد انيمناطق كمك كند؟ ب نياز آن در ا يناش
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در  كهيو با شدت باال بود؛ در حال) ساعت 24حدود (ها به صورت كوتاه مدت  در جنوب كشور بارش

نوع خاك در شمال و جنوب كشور  يحت. ها بعضا تا چند روز ادامه داشت بارش نيشمال و غرب كشور ا

آمده از  دستبارش متفاوت باعث شد تجارب به  يها يوو الگ رهايمتغ نيدارد و ا ياديز يها تفاوت

  .كشور باشد يكامل كاهش خسارت در مناطق جنوب ينتواند راهگشا يسال جار نيفرورد يها ليس

  .  بودند را تجربه نكرده  ييها بارش نيكشور تاكنون چن يمناطق جنوب نياز ا يبرخ يگفته و به

  

  م شدهانجا يرداريدرصد آبخ 10كل كشور حدود  در

انجام شده است؟  يدار و آبخوان يزداريكشور اقدامات آبخ يدر مناطق جنوب ايآ نكهيدر پاسخ به ا يو

در  يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل ،يزداريبراساس اعالم سازمان جنگلها، مراتع و آبخ: اظهار كرد

در كشور  هنوزعلم  نيگفت كه ا توان يم يبه طور كل. ها انجام شده است درصد از حوضه 10حدود 

و  يزدارياگر آبخ رايداشته باشد، ز نهيزم نيدر ا يا ژهياهتمام و ديدولت با ديجوان است و شا

و   يكيولوژيب ،يكيمكان اتيآبها در سرشاخه ها با عمل روان شد، يبه موقع و مناسب انجام م يدار آبخوان

 لياز س يخسارات ناش اهشدر ك تتوانس يامر م نيو هم شدند يم تيريمد يكيومكانيبا ژهيبه و

  .شود ينيزم ريز يآبها تيآبخوان و تقو هيباشد و باعث تغذ ارموثريبس

  

  ليمهار س يبرا ادگاري يسنت يها ازحوضچه استفاده

استفاده  ليمهار س يبرا يها وهيدر جنوب كشور از چه ش نكهيپژوهشگر منابع آب در پاسخ به ا نيا

. كنند ياستفاده م يسنت يها روش گريد اياز دگارها  ليمهار س يبرا يتمردم به صورت سن: گفت شود؟ يم

آب  يآنها به نوع جاديكه با ا يدارند؛ به طور زين يگريد يكابردها الب،يدگارها عالوه بر پخش س نيا

 يمصارف كشاورز ياز آب باران برا ل،يو بعد از فروكش كردن س رهيذخ ياستخر مانند يها در محفظه
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  .شود ياستفاده م

به شدت قابل شست وشو بوده ) خاك يا گونه(مارن  نكهيبا اشاره به ا شيها قرمز چشمه در ادامه صحبت 

البته . برخوردار است ييباال تيمناطق از اهم نيدرا يرداريآبخ: دارد، اظهار كرد ييو حجم رسوب باال

 ازين يدارند كه گاه يخوب تايمنطقه تجرب انيبوم رايز رد،يبا مشاركت مردم صورت گ يستيكار با نيا

مناطق  نيهاست در ا هستند كه قرن يتجارب موفق زيدگارها ن ياز طرف. به روز شوند اتيتجرب نياست ا

بعضا در  رايشوند، ز اياح يستيدارند اما با يسازگار ديشد يو با روان آبها رنديگ يمورداستفاده قرار م

  .اند هشد بيدگارها به علل مختلف تخر نيمناطق ا يبرخ

كم بهره  يها وام يستيبودجه آن، با شيو افزا يرداريگفت عالوه برآبخ ديبا قتيدر حق: اضافه كرد يو

. الزم داده شود يها آموزش زيو به مردم ن رديمناطق تعلق گ نيدگارها به ا ياياح يبدون بهره برا اي

  آمده  به دست اندو است در هر يزداريو آبخ يعيتوسط ادارات كل منابع طب يخوب اتيتجرب نيهمچن

 اريها توانسته بودند نقش بس سازه نيمناطق است كه ا يدر برخ ريگ ليس يبندها زيآنها ن يها نمونه. است

 يبند خاك اي رمانيد كينزد يبه بند خاك توان يبه عنوان نمونه م. داشته باشند البيس تيريدر مد يمناسب

  .خارك اشاره كرد

  

  از استان هرمزگان يب خاك در بخشمترمكع ونيليم 10 شيفرسا

 دياستان هرمزگان در بازد جيرودخانه سد هيكه در حاش هيبرآورد اول: كرد حيتصر انيچشمه در پا قرمز

است   داده شيمترمكعب خاك را فرسا ونيليم 10حدود  ليصورت گرفت، مشخص شد كه س ييصحرا

منطقه كوچك فقط  كيرفته شود، در هزار تومان در نظر گ 14خاك در كشور  يو اگر ارزش اقتصاد

 يمسئوالن كشور غافل مانده؛ در حال ديموضوع از د نيتومان خاك از دست رفته است و ا ارديليم 140

  .ستين ميبدانند خاك ازدست رفته قابل ترم ديكه آنها با
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روزه  120 گزارش؛ شد يبررس يو استان زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيوضع
  06/11/1398وزنامه دنياي اقتصاد مورخ ر -ي آب ريذخا

  

در  يجو يها شزيارتفاع ر نيانگيم يابيارز. شد ميكشور ترس يآب ريروزه ذخا 120 ريتصو: اقتصاد  يايدن

 يزمان مشابه سال آب ها نسبت به مدت بارش يدرصد5، از رشد )98-99( يجار  يسال آب ييچهارماه ابتدا

رشد  ،يجار يسال آب تروز نخس 120بارش در  متر يليم 2/134طبق آمارها با ثبت . دارد تيگذشته حكا

 دهيساله به ثبت رس 51 نيانگيه منسبت ب يدرصد 36ساله و رشد 11 نيانگيها نسبت به م بارش يدرصد 50

 ديشد يها امسال از بارش يها بارش زانيم دهد ينشان م ها يروزه بارندگ 120كارنامه  بيترت نيبه ا. است

  .سال گذشته سبقت گرفته است

  

  يآب ريروزه ذخا 120 گزارش

ها از  سال بارش كي. هستند رييها سال به سال و فصل به فصل در حال تغ بارش دهد ينشان م ها يابيارز

 انيم نيدر ا. رسند ياز راه م نيسهمگ يجو يها زشيو سال بعد، ر ترند نييپا اريبس ها يمتوسط بارندگ

 يتا چه اندازه جد هيفرض نياما ا. نسبت داد مياقل راتييبه تغ ديرا با ها يمدل بارندگ نيمعتقدند ا يبرخ

 رييبه تغ توان يرا نم ينيتقد است هر بارش سنگمع يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سياست؟ رئ

در  مياقل رييگفت تغ توان يو درصورت تكرار م ستيتك رخداد ن يبررس مياقل رييتغ راينسبت داد، ز مياقل

  .نسبت داد مياقل رييبه تغ توان ينم تيقطع بارا  رياخ يها رو بارش نياز ا. آن نقش دارد

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

) يجار يسال آب ييروز ابتدا 120( ماه يد ام يتا س) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشير

گذشته  يمشابه سال آب رهدو نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم نيا. بوده است متر يليم  2/134بالغ بر 
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درصد رشد و نسبت به  50) متر يليم 6/89(ساله  11 نيانگيدرصد رشد، نسبت به م 5) متر يليم  3/127(

  .دهد يدرصد رشد را نشان م 36) متر يليم 6/98(ساله  51 نيانگيم

امسال، تنها سه حوضه  ماه يد 30اعالم شده، از اول مهر تا  ياما مطابق با آمارها ها يوجود رشد بارندگ با

 يها بارش. اند تجربه كرده 97-98 يها را نسبت به مدت زمان مشابه سال آب رشد بارشكشور  ياصل زيآبر

 بيترت به» قوم قره«و  »يزفالت مرك«، »شرق يمرز« كيدرجه  يها از آن دارد كه حوضه تيحكا يتجمع

وضه ح. اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده يجار يرا در سال آب ها يرشد بارندگ نيشتريب

 4/14(گذشته  ينسبت به مدت زمان مشابه سال آب يبارندگ متر يليم 4/71با ثبت » شرق يمرز« زيآبر

 زانيبا م »يفالت مركز«مطابق با آمارها حوضه  نيهمچن. را ثبت كرده است يدرصد 396، رشد )متر يليم

گذشته  يابه سال آبنسبت به مدت زمان مش ،يجار يروز نخست سال آب 120در  متر يليم 8/88 يبارندگ

 زانيرشد م نيشتريدوم را از لحاظ ب گاهيرا در كارنامه خود ثبت و جا يدرصد 37رشد ) متر يليم 7/64(

 رييتغ نيكه در رتبه سوم» قوم قره« زيحوضه آبر. دست آورده است همدت ب در دوره كوتاه ها يبارندگ

روز، نسبت به  120در  يبارندگ متر يليم 5/87قرار گرفته است، طبق آمارها با ثبت  ها يمثبت در بارندگ

اما در سه . را در كارنامه خود به ثبت رسانده است يدرصد 15گذشته، رشد  يمدت زمان مشابه سال آب

اند، چه گذشته است؟  را تجربه كرده ها يكه افت بارندگ ييها حوضه ستيكه در ل ياصل زيحوضه آبر

» عمان يايو در فارس جيخل«و » خزر يايدر« ،»هياروم اچهيدر« زيآبر يها حوضه ها يابيبراساس ارز

 ربهنسبت به مدت مشابه سال قبل تج يجار يروز نخست سال آب 120را در  ها زشيافت ر نيشتريب بيترت به

را به ثبت رسانده و  يبارندگ متر يليم 5/110 يدر مدت زمان مورد بررس »هياروم اچهيدر«حوضه . اند كرده

در دو  يبارندگ زانيم. را تجربه كرده است يدرصد 42، افت )متر يليم 4/189(گذشته  ينسبت به سال آب

روز نخست سال  120به  نسبتهم » عمان يايو در فارس جيخل«و » خزر يايدر«شامل  ياصل زيآبر  حوضه

 يتراييساله با چه تغ 11 نيانگيدر م ها ياما بارندگ. داشته است يدرصد 2و  يدرصد 24گذشته افت  يآب
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، در مدت »خزر يايدر«و  »هياروم اچهيدر« ياصل زيدو حوضه آبر ها، يمواجه شده است؟ براساس بررس

را  يبارندگ يدرصد 7و  يدرصد 18افت  بيرتت ، به)امسال يد ام يمهر تا س كمي( يزمان مورد بررس

نسبت به  ها يبارندگرشد  ،ياصل زيآبر يها حوضه رياما در سا. اند ساله تجربه كرده11 نيانگينسبت به م

فالت « ،يدرصد 222با رشد » شرق يمرز« يآمار يها مطابق با داده. ساله ثبت شده است11 نيانگيم

 63با رشد » عمان يايو در فارس جيخل«و  يدرصد 72رشد  اب» قوم قره« ،يدرصد 74با رشد  »يمركز

  .اند سر گذاشتهساله پشت 11 نيانگيرا نسبت به م يجار يروز نخست سال آب 120 ،يدرصد

ساله 51 نيانگينسبت به م ياصل يها ، در حوضه98-99 يروز نخست سال آب 120در  ها يبارندگ زانيم اما

 ،يدرصد 138با رشد » شرق يمرز« زيبراساس آمارها چهار حوضه آبر. همراه بوده است يراتييهم با تغ

با رشد  »قوم قره«و  يدرصد 41شد با ر» عمان يايو در فارس جيخل« ،يدرصد 51با رشد  »يفالت مركز«

كه  ياصل زيآبر يها تنها حوضه انيم نيدر ا. اند را تجربه كرده يها زشير نيشتريب بيترت به ،يدرصد 40

 نيبه ا. اند بوده» خزر يايدر«و  »هياروم اچهيدر«اند  ساله را ثبت كرده 51 نيانگينسبت به م ها يافت بارندگ

 ،يجار يروز نخست سال آب 120هستند كه در  ييها ضهتنها حو» خزر يايدر«و  »هياروم اچهيدر« بيترت

ساله افت 51 نيانگيبا م سهيساله و هم در مقا11 نيانگيگذشته، هم نسبت به م يهم نسبت به سال آب

نسبت به  هياروم اچهيدر حوضه در ها يافت بارندگ زانيم. اند ها را در كارنامه خود به ثبت رسانده بارش

ساله 51 نيانگيخزر نسبت به م يايدر حوضه در ها يافت بارندگ زانيو م رصدد12ساله معادل 51 نيانگيم

  .درصد است2

 ييها درجه دوم هم، نام حوضه زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيجداول وضع انيدر م گر،يد يسو از

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

تعادل در  نياما ا. دارد تيساله حكا51ساله و 11 نيانگيها نسبت به م نسبتا متعادل حوضه تياز وضع 2

براساس . شود ينم دهيگذشته د ينسبت به سال آب 98-99 يروز نخست سال آب 120 يها يبارندگ نيانگيم
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 16نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در  يجار يروز نخست سال آب 120 يها يبارندگ ها، يابيارز

كل، مهران و «، »و خنج انيكار مند،«، »كوچك يها رود و رودخانه حله«، »سو هراز و قره«حوضه 

 ريكو«، »طشك، بختگان و مهارلو«، »بلوچستان يها رودخانه« ،»جيبندرعباس، سد«، »جنوب يها ليمس

 ،»ريدرانج ريكو« ،»نيزر گير اهكوه،يس ريكو«، »لوت ريكو« ،»انيهامون، جازمور« ،»رجانيابرقو، س

نكته . ثبت شده است ها ي، رشد بارندگ»قوم قره«و » ليهامون، مشك« ،»رمنديهامون، ه«، »پترگان، خواف«

نسبت به دوره مشابه سال  »ليهامون، مشك«و » بلوچستان يها رودخانه«است كه  نيتوجه در آمارها ا قابل

 يها در حوضه ها يبارندگ دهد ياما آمارها نشان م. اند را ثبت كرده يبارندگ بقهسا يگذشته رشد ب يآب

تر بوده  متعادل يساله كم51ساله و 11 نيانگينسبت به م يجار ينخست سال آب هدرجه دوم، در چهارما

 ساله11 نيانگينسبت به م 2درجه  زيحوضه آبر 22 يدر مدت زمان مورد بررس ها يابيمطابق با ارز. است

 ،»ازو هر دروديسف نيب يها رودخانه«، »ارس« زيحوضه آبر 8 انيم نياند و در ا ها را تجربه كرده رشد بارش

ها  افت بارش »يگاوخون«و  »هياروم اچهيدر«، »كارون بزرگ«، »غرب يمرز«، »اترك«، »سو و گرگان قره«

افت  يجار يروز نخست سال آب 120نسبت به  زيهفت حوضه آبر زيساله ن51 نيانگيدر م. اند را ثبت كرده

 زيآبر يها حوضه انيم نيا رد. اند را از سر گذرانده ها يرشد بارندگ گريد زيحوضه آبر 23ها و  بارش

در  »يگاوخون«و  »هياروم اچهيدر«، »كارون بزرگ«، »غرب يمرز«، »اترك«، »سو و گرگان قره«، »ارس«

  .اند ها را به ثبت رسانده ساله افت بارش51 نيانگياند كه نسبت به م قرار گرفته ييها حوضه ستيل

  

  ها ها و استان روز حوضه به آمار

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

 يسال آب ييروز ابتدا 124(ماه  تا چهارم بهمن) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشير

 يمشابه سال آب ورهد نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم نيا. بوده است متر يليم 5/146بالغ بر ) يجار
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درصد رشد و  58) متر يليم 5/92(ساله  11 نيانگيدرصد رشد، نسبت به م 15) متر يليم 3/127(گذشته 

 يها در استان ها يبارندگ اما. دهد يدرصد رشد را نشان م 40) متر يليم 7/104(ساله  51 نيانگينسبت به م

 يجار يسال آب ييروز ابتدا 124استان كشور در  31ها در  آمار بارش يكشور چگونه بوده است؟ بررس

پس . بوده است متر يليم 4/337با ثبت  »راحمديو بو هيلوياستان كهگ«ها،  كه ركورددار بارش دهد ينشان م

استان پربارش كشور و بوشهر با ثبت  نيدوم متر يليم 6/335مازندران با ثبت  راحمد،يو بو هيلوياز كهگ

گذشته  يهم كه نسبت به سال آب ييها استان. رود يشمار م كشور به ربارشاستان پ نيسوم متر يليم 6/293

درصد رشد، استان  3/601شامل استان هرمزگان با  بيترت اند به را تجربه كرده ها يرشد بارندگ نيشتريب

  .اند درصد بوده 9/285و بلوچستان با  ستانيرشد و استان سدرصد  6/290كرمان با 

 نيتر بارش كم ،يجار يسال آب ييروز ابتدا 124بارش در  متر يليم6/44با ثبت تنها  زدياستان  انيم نيا در

و  متر يليم 9/54 بيترت با ثبت به »يخراسان شمال«و » سمنان« يها پس از آن استان. استان كشور بوده است

. اند بارش لقب گرفته استان كم نيومو س نيدوم ،يجار يسال آب ييروز ابتدا 124بارش در  متر يليم 8/58

را  ها ياستان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت بارندگ 22 دهد، ينشان م ها يابيارز نيهمچن

نشان  ها يبررس گر،يد ياز سو. اند را به ثبت رسانده يجو يها زشياستان هم رشد ر 9و   تجربه كرده

ها را در  بلندمدت افت بارش نيانگينسبت به م ،يرساستان كشور در مدت زمان مورد بر 10 دهد يم

  .اند را داشته ها يبارندگ شيها افزا استان رياند و سا كارنامه خود ثبت كرده
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ابرها در وقوع  يبارور نقش جمهور؛ سيبه رئ رياخ يها البيس ييارسال گزارش نها
  06/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - رد شد اه البيس
  

هور در خصوص جم سيسوال رئ 110به  يياز ارسال پاسخ نها ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيه سيير

 نيابرها در وقوع ا يبارور ريتاث: كشور خبر داد و گفت 98سال  ليو اوا 97اواخر سال  يها البيس

  .رد شد ها البيس يبررس اتيدر كارگروه ه ها البيس

 البيامروز كه به منظور ارائه گزارش س يدر نشست خبر ياحمد آباد يليدكتر محمود ن سنا،يگزارش ا به

پاسخ  نكهيبر ا ديبرگزار شد، با تاك) 98و  97سال  يها البيجمهور درباره س سيرئپاسخ به سواالت (

 ليس تيروا يكه به نوع البيگزارش س نياول: جمهور امروز ارسال شد، گفت سيسوال رئ 110به  يينها

جمهور توسط  سيسوال رئ 110 يها پاسخ زيجمهور ارسال شد و امروز ن سيرئ يبرا شيبود چند ماه پ

 يبررس اتيالبته خود ه. جمهور ارسال شد سيو به رئ هيسال ته لياوا يها البيس يبررس اتيه

به مجموع  گريد السو 17 يكارگروه آموزش و منابع انسان ليتشك ليدر عمل به دل رياخ يها البيس

  .سوال پاسخ داده شد 127جمهور اضافه كردند و در مجموع  سيسواالت رئ

گزارش  هيپژوهشگران و دانشمندان در ته ،يعلم اتيه ينفر از اعضا 708 كهنيبر ا ديدر ادامه با تاك يو

 249 ات،يها و ه كارگروه نيجلسه در ب 430در مجموع : اند، اظهار كرد كرده يهمكار رياخ يها البيس

 يحت. انجام گرفته است البيگزارش س هيبه منظور ته زين يدانيم ديبازد 78مختلف و  يها جلسه با سازمان

مورد  رياخ ليدر س اتيه نيا يها افتهيو  ميرا اعزام كرد ياتيه زيو بلوچستان ن ستانيس رياخ ليسدر 

  نه؟ ايداشته باشد  تياهم تواند يم ها افتهي نيا ايآ مينيقرار گرفت تا بب يبررس

 310جمهور  سيارائه شده به رئ ييگزارش نها: كرد ديتاك ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيه سيير
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 ندهيصفحه است كه در آ 7600حدود  اتيه نيا يها كارگروه يليالبته كل گزارش تفص. استصفحه 

گزارش پاسخ به سواالت  يكرد كه محتوا ميگزارش منتشر خواه نياز ا زين ييگزارش نها كي كينزد

  .رديامور قرار بگ اريدر اخت يتر بر آن اضافه خواهد شد تا مطلب روان زين ياضاف يها ليتحل يول اشد،ب

نشست با  كي ،يالملل نيما دو نشست ب رياخ يها البيگزارش س هيدر ته: خاطرنشان كرد يلين دكتر

 يالملل نيدو نشست ب نياز ا يخوب جيكه نتا ميبا اسكاپ برگزار كرد زينشست ن كيو  WHOسازمان 

  .حاصل شد

از  يكي زيرا ن رياخ يها البيس ييگزارش نها هيدر ته نينو يها يدانشگاه تهران استفاده از تكنولوژ سيرئ

 اتياطالعات ه يمستندساز يبرا كپارچهي ستميس كيما : گزارش عنوان كرد و گفت نيا يها تيمز

 تيريمد ستميس نيها در ا ركورد در آن ثبت شد و گزارشات تمام دستگاه 5000از  شيكه ب ميداد ليتشك

اطالعات آنها در  دهند ياجازه م ايكه آ ميمختلف مكاتبه كرد يها با دستگاه يشد و حت يدانش بارگذار

  .كه اغلب با انتشار آن موافقت شد رديعموم قرار بگ ارياخت

موضوع سواالت و  قيدق يا شبكه ليبا دقت، وسواس و تشك رياخ يها البيس يبررس اتيه: ادامه داد يو

بر  يشد كه مبتن ارسال جمهور سيگزارش امروز به رئ نيكرد و ا يرا بررس ليمربوط به س يها بحث

و به جز  ميكرد افتيها در است كه از دستگاه ياز اطالعات موارد ياريبس ياست و مبنا قيدق يها افتهي

از  اتيه يافتيانجام داد، در اطالعات در يدر سطح مل يشيمايكه پ يو فرهنگ يكار كارگروه اجتماع

 تيو در نها ميكن ييآزما يرا راست اطالعات نيا ميكرد يوجود داشت كه ما سع ييها ها تفاوت دستگاه

  .قابل قبول بود شتريب يسازمان گاهيكه از جا ميرا انتخاب كرد يآمار

 اتيه نيگزارش ا ميمطمئن شو نكهيا يما برا: كرد حيتصر ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيه سيير

گزارش  نيا يعلم يدهاها و نها جمهور به همه دستگاه سيرا دارد، قبل از ارسال به رئ ها يكاست نيكمتر

با  يگزارش ارسال لذاارسال شد و  زياز موارد ن يكه البته برخ ميكرد افتيآنها را در اتيرا ارسال و نظر
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از  كيهر  يها افتهيخالصه  اي يتيرينوشته شده است و گزارش امروز خالصه مد شتريب نانياطم

جمهور پاسخ داده شود و در ادامه  سيشده به همه سواالت رئ ياست كه سع اتيمستقل ه يها كارگروه

  .كند، مد نظر قرار داده است نبالرا د ها افتهي شدن يياجرا تواند يموضوع را كه چگونه م نيا اتيه زين

ها  دستگاه يرا از سو ييها و نقص ها يكاست ها البيس ييگزارش نها هيما در ته: خاطرنشان كرد يلين دكتر

گزارش منتظر نظر  نيا يآن را ندارم، اما در خصوص انتشار عموم كه البته قصد عنوان ميكرد افتيدر

 نكهيضمن ا. دانشگاه تهران ايمنتشر شود  يجمهور استير يگزارش از سو نيكه ا ميجمهور هست سيرئ

 ست؛يعنوان ن چيها به ه ها و كوچك كردن قوت ضعف ييو بزرگنما يريگ گزارش هدف ما مچ نيدر ا

  .مالك قرار گرفته است ليس رينظ يكشور در موضوع يآور تاب شيبلكه هدف افزا

 رياخ يها البيس يبررس اتيه يها افتهي نيبه مهمتر نيهمچن ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيه سيير

و در  مينگرفت ياست كه ما آن را جد مياقل رييتغ ها افتهي نيا نياز مهمتر يكي: اشاره كرد و گفت

 مياقل رييتغ دهيجهان امروزه با پد كه يدر حال. د توجه قرار نگرفته استموضوع مور نيما ا يها يزير برنامه

است كه در  يضرور نيبنابرا. ها منجر شود شدت بارش يحت ايو  يبه خشكسال تواند يمواجه است كه م

  .رديمورد توجه قرار بگ مياقل رييما بحث تغ يها يگذار استيس

بحران كشور در سطوح  تيريو توجه به اقتدار مد گاهيجا يارتقا: دانشگاه تهران خاطرنشان كرد سيرئ

به عنوان  ديو بعد از وقوع بحران با نيدر موضوعات بحران از جمله در سه دوره قبل، ح ژهيو مختلف به

است  نيآنچه كه در حال حاضر وجود دارد، ا. ردياز موضوعات مهم مورد توجه مسئوالن قرار بگ يكي

اما كم كم  شوند؛ يافتاده حساس م بعد از آن همه نسبت به موضوع اتفاق يكه در زمان وقوع بحران و كم

بحران محصول عملكرد ما قبل از وقوع است و  كه يدر حال. شود يسپرده م يموضوع به فراموش نيا

  .شود يها كار نادرست ما منجر به وقوع بحران م حاصل سال

و  يعيبود كه اگر منابع طب نيا ها البيس يسبرر اتينظر ه ديشا رياخ البيدر حادثه س: ادامه داد يو
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 يدر حال نيا. ديرس يبه حداقل م ها البياز س ياز مشكالت ناش ياريبس شد، يمهم شمرده م ستيز طيمح

  .داد شيافزا زيرا ن البيس يبياثر تخر ستيز طيمح بياست كه تخر

ها در  دستورالعمل نيت و همچنو مقررا نيقوان يساز و بهنگام يساز دانشگاه تهران بر لزوم شفاف سيرئ

اجرا  يكه به درست ميدار ينياز موارد و موضوعات قوان يما در برخ: كرد و گفت ديتاك زيكشور ن

 نيدر ا ياساس يساز شفاف ديبا نيبنابرا. ميمواجه هست نيبا كمبود قوان زيموارد ن يو در برخ شود ينم

 ،ياعتماد عموم جاديا ،يمل يهمبستگ تيتقو ،ياجتماع هيسرما ميترم نكهيضمن ا. رديصورت بگ نهيزم

آن  يها بيو كاهش آس ها البيمردم در بحث س تياز ظرف يريگ و بهره يعموم يسطح آگاه يارتقا

  .مهم است اريبس

تومان از بودجه پنج  ارديليچهار م نكهيبر ا ديبا تاك نيهمچن ها البيس يگزارش مل ژهيو اتيه سيير

 ميتا بتوان ابديب صيتخص زين ماندهيبودجه باق ميدواريام: شده است، گفت افتيدر ها البيس يتومان ارديليم

  .ميگزارش را پرداخت كن نيا يبررس يها نهيهز

: رد شد، گفت رياخ يها البيس  اتيه يابرها در بررس يبارور ريتاث نكهيبر ا ديدانشگاه تهران با تاك سيرئ

 رگذاريتاث 98سال  لياوا يها البيابرها در وقوع س يارورباور كه ب نيبر ا رياخ يها البيس يبررس اتيه

  .است دهينرس يخاص جهيبوده، به نت
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  06/11/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - آب كشور نياز تام ينيزم ريسهم منابع ز
  

 شتريمنابع ب نيوابسته بوده كه سهم آب شرب از ا ينيرزميكشور به منابع ز يآب ازيدرصد ن 57 نيتام:  رنايا

  .شود يم نيتام يسطح يها از آب هيمنابع و بق نيدرصد مصارف شرب از ا 65كه  يطور است؛ به

 442هزار و  733وع كشورمان هستند كه در مجم ينيرزميز يها منابع آب نيتر قنات و چشمه مهم چاه،

آب  نيحلقه قنات تام 11هزار و  41چشمه و  452هزار و  173 انيم نياز ا. شوند يرشته را شامل م/ حلقه

آب هستند؛  ينيرزميمنابع ز گريها از د چاه. دهند يرا انجام م يشرب و كشاورز يها بخش ازيمورد ن

حلقه  353پنجاه هزار و  ،يز در بخش كشاورزحلقه چاه مجا 116هزار و  416آذرماه  انيكه تا پا يطور به

  .اند آب شرب را برعهده داشته نيحلقه هم تام 490هزار و  52در بخش صنعت و 

در  روياطالعات و آمار وزارت ن يگزارش دفتر فناور نيتر كشور بر اساس تازه ينيرزميمنابع آب ز تعداد

 يصدم درصد كيرشته بوده، از رشد /حلقه 341هزار و  733ماه امسال كه  آذرماه امسال نسبت به آبان

ماه  آن در آبان داددر آذرماه نسبت به تع يدنيبخش صنعت و آشام يها تعداد چاه. برخوردار شده است

گزارش  نيتر تازه. برخوردار شده است يدهم درصد كيحلقه بوده از رشد  843هزار و  102امسال كه 

 نيتام يمجوز حفر چاه برا 81آذرماه امسال تعداد  دهد يشان من روياطالعات و آمار وزارت ن يدفتر فناور

ماه كه  شده است كه نسبت به آبان ادرص) و صنعت و خدمات ييو روستا يآزاد، شهر يها در دشت(آب 

  .داشته است يدرصد15 يمجوز صادر شده بود، رشد منف 95
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 گرگان جيخل يگذار رسوب نرخ گرگان؛ جيخل يبخش عالج يراهكارها يعلم يبررس
خبرگزاري  - اديوسعت ز ليبه دل يروبيبودن ال رممكنيغ/اهايدر ريسا نيانگيبرابر م 100

  06/11/1398ايسنا مورخ 
  

  
 جيخل نيبه ا يمنته يرودها قياست كه از طر يآب طيمح نيرسوبات ا شيگرگان افزا جيخل ياصل چالش

راهكار  ييايدر يشناس و به اعتقاد محققان حوزه رسوب شود يخزر وارد آن م يايدر نيو همچن

 يها تله قياز طر توان يم ياست؛ ول رممكنيه وسعت آن غبا توجه ب جيخل نيا يروبيال يبخش نجات

در  يگذار گرگان را كاهش داد، ضمن آنكه نرخ رسوب جيرسوبات واردشده به خل زانيم يريگ رسوب

نرخ  نيانگيبرابر م 100خزر و حدود  يايدر يمناطق ساحل يگذار برابر نرخ رسوب 10 باًيآن تقر

  .است ها اچهيو در اهايدر ريسا يگذار رسوب
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 يو گسترش شرق يشرويخزر است كه بر اثر پ يايدر جيخل نيگرگان بزرگتر جيخل سنا،يگزارش ا به

در  "خزر" جيو تنها خل  شده ليخزر تشك يايدر يدر جنوب شرق انكالهيم رهيشبه جز يرشته ساحل

در (زاغمرز  يو لپو انكالهيبه همراه تاالب م 1354در سال  جيخل نيا. است رانيا ييايمحدوده جغراف

 يها جهان در فهرست تاالب يالملل نيمجموعه تاالب ب نيبه عنوان نخست) گلستان و مازندران يها استان

 رهياطراف آن شامل شبه جز يبلكه نواح ج،يخل نيتا ثابت شود نه فقط ا ديرامسر به ثبت رس ونيكنوانس

. است يطيمح ستيز رزشمندموعه امج كي شانيگُم يالملل نيو تاالب ب) وحش اتيپناهگاه ح( انكالهيم

  .شود يمحسوب م انكالهيوحش م اتياز پناهگاه ح يگرگان بخش جيخل

 جيخل نيكشور ا يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم نيپژوهشكده علوم زم سيگفته دكتر لك، رئ به

ار مردم در اطراف توسعه بنادر و استقر ليامروز به دل يهمواره با چالش ورود رسوب مواجه بوده است، ول

  .شده است ليامر به چالش تبد نيخزر، ا

  
مطرح شده كه به گفته محققان حوزه  انكالهيم رهيگرگان و جز جيخل يطرح جامع مل زين راياخ

 نيا يقاتيتحق ميمربوط به رسوب است، در ت جيخل نيكه چالش امروز ا يياز آنجا ييايدر يشناس رسوب

  .حضور ندارند ييايدر يسشنا از حوزه رسوب يطرح محققان
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و  يعلم يها افتهياستفاده از  ازمندين يآب طيمح نيا يبرا يهر طرح جامع يلك معتقد است اجرا دكتر

 يكوتاه مدت برا شنهاداتياخذ پ نيها و مشاغل و همچن دانشگاه يبا استفاده از توانمند نيشيمطالعات پ

  .گرگان است جيو خل انكالهيحفاظت از تاالب م

  

  گرگان است جيكه به ضرر خل يعيطب يها انيجر

كشور در  يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم نيزم پژوهشكده علوم سيلك، رئ هيراض دكتر

در حال  "گرگان جيخل": گفت انكاله،يم رهيگرگان و جز جيخل يها با اشاره به چالش سنا،يوگو با ا گفت

 نياآن  ليو دل شود يبه شمار م يآب طيمح نيا ياصل يها از چالش يكيامر  نيخشك شدن است و ا

  .رود يبه سمت عقب م ايكه در يمعن نيبه ا كند، يم يشرويپ جياست كه ساحل به سمت خل

الگون و  يرسوب طيمح كي يرسوب طياز لحاظ مح "انكالهيم"گركان تاالب  جيخل نكهيا انيبا ب يو

 يها باالنس آب و رسوب توسط كانال ييها طيمح نيدر چن: هستند، اظهار كرد) يا سد ماسه( تيراسپيبر

  .شود يباز است، برقرار م يايكه رابط الگون و در يا شده در سطح سد ماسه جاديا يعيطب

كه غالبا از ارتفاعات  جيخل نيبه ا يمنته يها فارس عالوه بر رودخانه جيمنشا رسوب خل: شد ادآوري لك

ضمن آنكه  شود، يوارد م جيخل نيهست كه به ا زين خزر يايرسوبات سمت در رند،يگ يالبرز سرچشمه م

  .حجم از رسوبات اضافه كرد نيبه ا ديبا زيرا ن يرسوبات با منشا باد

در  جيخل نيا: خزر است، خاطرنشان كرد ياياز سطح آب در يگرگان تابع جيآب خل كه نيا انيبا ب يو

با  يمواز يها انياست كه بر اثر جر يا به گونه ايدر نيا يها انيخزر بوده و جهت جر يايدر يانتها

 جيرسوبات به داخل خل نياز ا يمقدار يسمت شرق يو در انتها برند يساحل، رسوبات را به سمت شرق م

  .شود يگرگان وارد م

برگردند؛  توانند يو آرام است، رسوبات نم "الگون" طيگرگان، مح جيكه خل يياز آنجا: اضافه كرد يو
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رسوب در  شيچرخه موجب افزا نيا. افتد يبه تله م طيمح نيدر ا ج،يخل نيبه ا رو رسوب واردشده نياز ا

 نيو عدم بازگشتن ا ابدي يم شيافزا شترياحتمال وارد شدن رسوبات ب يروبيو در صورت ال شود يم جيخل

  .شود شتريب جيخل نيبحران ا ،يروبيممكن است با ال يوجود دارد و حت زيگرگان ن جيرسوبات از خل

از  ياز توان ما خارج است؛ ول جيخل نيكنترل نوسانات آب ا ،ييايشناس در محقق رسوب نيته اگف به

مقابله با خشك شدن آن و كاهش سطح  يپارامتر برا نيگرگان مهمتر جيكنترل عمق خل گريد يسو

  .خواهد بود ريتبخ

  
  گرگانرود زيدر محدوده حوزه آبخ نيفرونشست زم نرخ

  

  شتريب مخاطرات و مطالعات كاهش

پرسش كه چگونه  نيكشور با طرح ا يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم نيزم پژوهشكده علوم سيرئ
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 يتاكنون عمده راهكار ارائه شده برا: داد، افزود شيافزا ايگرگان را حفظ كرد و  جيعمق خل توان يم

بوده است،  ركزمتم "دهآشورا"و  "يچپاقل" يعيطب يها كانال يروبيال يگرگان بر رو جيرفع چالش خل

 ايداد و  شيرا افزا جيعمق خل توان يو م شود يگرگان رفع م جيدو كانال مشكل خل نيا يروبيبا ال اياما آ

آرام و  طيو به تله افتادن رسوبات در مح جيبه سمت خل اياز سمت در شتريممكن است با آورد رسوب ب

  شود؟ شتريمشكل آن ب ج،يخل يالگون

 يبرابر نرخ رسوب گذار 10 باًيو تقر رمتعارفيگرگان غ جيدر خل يگذار رسوبگفته لك، نرخ  به

  .است ها اچهيو در اهايدر ريسا يگذار نرخ رسوب نيانگيبرابر م 100خزر و حدود  يايدر يمناطق ساحل

 يايدر يدر بخش شرق اناتيجر يگرگان الگو جيعلت باال بودن نرخ رسوبات در خل كه نيا انيبا ب يو

 ليمشكل وجود نداشت، دل نيچرا تاكنون ا نكهيا: شد ادآوريگرگان است،  جيخل يالگون طيحخزر و م

  .خزر نسبت داد يايبه نوسانات سطح آب در ديآن را با ياصل

در زمان باال بودن : كشور ادامه داد يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم نيزم پژوهشكده علوم سيرئ

 يشرويبه سمت ساحل پ ايدر جهيو در نت رود يباال م زيگرگان ن جيخزر، سطح آب خل يايسطح آب در

ساحل به  رود، يم نييگرگان هم پا جيخزر سطح آب خل يايرفتن سطح آب در نييو در زمان پا كند يم

  .شود يم دهيخشك شدن سواحل د دهيپد جهيو در نت كند يم يشرويپ ايسمت در

سو و گرگانرود قبل  قره يها ت از ورود رسوب رودخانهممانع يها طرح ياجرا: استاد دانشگاه گفت نيا

به منظور  انكالهيم رهيعمود بر ساحل شبه جز ايدر در ياحداث موانع نيخزر و همچن يايبه در دنياز رس

 قياز طر جيخل بهكاهش رسوب وارده  جهيو در نت انكالهيم رهيشبه جز يكاهش رسوب وارده به انتها

رسوب  ريگ نصب تله ايو  ها نلتيا يسمت جنوب يها و مخروط افكنه) الگون و ايدر نيكانال ب( ها نلتيا

مدت و مؤثر در  كوتاه يگرگان از جمله راهكارها جيورود آب به خل يهمان دهانه اصل اي ها نلتيدر ا

  .گرگان است جينجات خل
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  گرگان جيمطالعات رسوبات حوزه خل

و  قيمطالعات دق ،يبحران تيوضع نيگرگان از ا جيلارائه راهكار بلندمدت نجات خ يبرا: اضافه كرد يو

 يشناس و رسوب يستمياكوس دگاهيگرگان از د جيچند صد ساله خل خچهيمطالعات تار ژهيبه و يكارشناس

 جياز بستر خل يكيزينخورده و ژئوف  دست يرسوب يها مغزه قيمهم با مطالعات دق نياست كه ا يضرور

  .ممكن است

  

  ييايشناسان در بدون حضور رسوب جيخل يبخش تبرنامه جامع نجا نيتدو

مطرح  جيخل نيا ينجات بخش يكه برا ييراهكارها نكهيا انيبا ب ،ييايشناس در متخصص رسوب نيا

اعتقاد : شد ادآوريگرگان دانست و  جيخزر با خل يايرابط در يها جيخل يروبيشده، معموال معطوف به ال

 جيتر وارد شود تا مشكل خل گرگان راحت جيبه خل تواند ير مخز يايآب در ،يروبياست كه با ال نيبر ا

 ياست، ول يعال اريكنند كه بس يروبيگرگان را ال جيكل خل توانند يافراد م نيگرگان مرتفع شود و اگر ا

  .در آن وجود ندارد يروبياست كه امكان ال عيوس يا به اندازه جيخل نيا

خاطر نشان  م،يدار يشتريبه مطالعات ب ازين جيخل نيات به اكاهش ورود رسوب يبرا نكهيبر ا ديبا تاك لك

كاهش  جيخل نيكه مقدار رسوب وارد شده به ا ميدار ييبه راهكارها ازيكه ن دهد يمطالعات نشان م: كرد

 جيخزر و خل يايدر انيم يارتباط يها كانال يرا جلو يرسوب ريراستا اگر بتوان تله گ نيو در ا ابدي

 جيراهكار هم از ورود رسوب به خل نيا. كرد يرسوبات را جمع آور توان يم م،يگرگان قرار ده

  .بحران را تا حد امكان كاهش خواهد داد نيو هم ا كند يم يريجلوگ

مطالعات در خصوص نوسان  ازمنديما عالوه بر آن ن: اضافه كرد نيهمچن نيپژوهشكده علوم زم سيير

نوسان  نيگرگان نسبت به ا جيكه رفتار خل مينيبب ديها با هداد نيو بر اساس ا ميخزر هست يايسطح آب در

  .چگونه بوده است
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 يقرار است از سو: گفت انكاله،يم رهيجز گرگان و شبه جيخل يبرا يطرح جامع نيبا اشاره به تدو يو

 نيها ا ها و پژوهشگاه و دانشگاه يو جهاد كشاورز روين يها وزارتخانه يبا همكار ستيز طيسازمان مح

در  نيو ا هنشد دهيد ييايدر يشناس متخصصان حوزه رسوب قات،يتحق نيدر ا يشود، ول نيتدو طرح

  .است ييايگرگان رسوبات در جياست كه عمده مشكل خل يحال

آنچه  يول: متصل است، افزود جيخل نيخزر به ا يايآب در نكهيبر ا ديبا تاك نيپژوهشكده علوم زم سيير

 نيا نيتدو يشده برا نييتع يها ميرسوب وارد شده به آن است و در ت كند، يم ديرا تهد جيخل نيكه ا

  .حضور ندارند ييايدر يطرح، متخصصان حوزه رسوب شناس

گرگان  جيخل ينجات بخش يبرا يروبيروش ال نكهيبر ا ديبا تاك ييايدر يشناس محقق حوزه رسوب نيا

 ييايمتخصص حوزه در زيكه خودش ندر مذاكره به استاندار استان گلستان : گفت ست،ين يروش مناسب

كردم  عالما شانيموثر بوده است و من به ا "يخور موس"مانند  يروش در مناطق نياست، عنوان شد كه ا

و در زمان  شود يرو در زمان مد رسوب وارد آن م نيجزر و مد غالب است؛ از ا انيجر يدر خورموس

وجود  يو مد يجزر يها انيگرگان جر جيخل در يول شوند؛ يخارج م طيمح نيرسوبات از ا نيجزر، ا

  .ندارد

رسوبات وجود  نيخارج كردن ا يبرا ييروين چيه يول شود، يم جيخل نيرسوب وارد ا ،يگفته و به

  . ندارد

  

  گرفته شد دهيسال قبل ناد 15كه  ييهشدارها

 نيدر ا نكهيا انيگرگان، با ب جيخل تيسال قبل درخصوص وضع 15با اشاره به مطالعات انجام شده در  يو

ما با مطالعات : داد حيباره توض نيدر ا م،يارائه كرده بود جيخل نيدر خصوص ا ييمطالعات ما هشدارها

خزر،  يايدر يشرق بو جنو ياز بخش شرق يكه چه مساحت ميمشاهده كرد يتكرار يا ماهواره يها داده
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  .آمدند رونياز آب ب "يچپاقل"و كانال  انكالهيم رهيشبه جز

  

  
  گرگان جيخل تياز وضع يا ماهواره يها ادهد

  

 يول: همواره وجود داشته است، ادامه داد جيخل نيدر ا يمساله رسوب گذار نكهيبر ا ديبا تاك لك

 زانيم نيخزر به ا يايدر هيحاش تيجمع شيچون افزا يليمسا افتاد، يامر اتفاق م نيگذشته كه ا يها زمان

 يو شهرها افتهيش يافزا تيمنطقه احداث شده و جمع نيدر ا يهمدر حال حاضر بنادر م يحاد نبود، ول

  .است دهيگرگان انجام جيموضوعات به حادتر شدن چالش خل نياند و ا در آن مستقر شده ياديز

روش امكان  نياز ا: دانست و گفت جيخل نيا ينجات بخش يراهكارها گريرا از د يريمغزه گ يو

 يول ميا را انجام داده يريگ ما مغزه. گرگان فراهم خواهد شد جيلسرمنشا رسوبات وارد شده به خ يبررس

  .آن كامل نشده است جينتا
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  جيشدن خل تر ميدر وخ ها البيس نقش

باره در  كياز رسوبات به  ياديحجم ز ها البيدر وقوع س نكهيا انيبا ب نيپژوهشكده علوم زم سيير

از  ياديگرگان است؛ چون حجم ز جيه ضرر خلب ها البيرو وقوع س نياز ا: گفت شود، يم تيتثب جيخل

 يايو در گانگر جيخل يعني ينقطه حوزه رسوب نيبه آخر البيو به همراه س دهند يم شيرسوبات را فرسا

  .شوند يخزر وارد م

  
  استان گلستان ليخطر س نقشه

  

چرا كه : كرد ديندارد، تاك البيبه س يفارس ربط جيبحران امروز خل نكهيبر ا ديحال با تاك نيدر ع يو

  .گرگان وجود داشته و هشدارها داده شده بود جيبحران خل ها، البيقبل از وقوع س
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خبرگزاري  - خورند يرا م هياروم اچهيدرصد از آب شرق حوضه در 65كه  يمحصوالت
  06/11/1398خ روايسنا م

  

چهار محصول : گفت زيآب دانشگاه تبر يگروه علوم و مهندس يعلم ئتيعضو ه يشرق جانيآذربا/سنايا

درصد از كل آب  65مترمكعب آب معادل  ونيليم 650و چغندرقند ساالنه حدود  بيونجه،سيگندم، 

  .كنند يرا مصرف م اچهيشرق حوضه در يكشاورز

كاهش سطح  ليدال نيتر از مهم ،يآب در بخش كشاورز ي هيرو يمصرف ب شيافزا ريچند سال اخ يط

طبق گزارش  شود، يحوزه مصرف م نيمترمكعب آب در ا اردهايليبوده است؛ ساالنه م هياروم اچهيآب در

ود ش يكسب م يكشاورز قيصرفاً از طر يو غرب يشرق جانيدرصد درآمد كشاورزان در آذربا 90فائو، 

 نيانگياز م يبا وجود توسعه كشت آب يو غرب يشرق جانيدرآمد كشاورزان آذربا زانيحال م نيبا ا يول

  .تر است درآمد كشاورزان كشور كم

 ديو تول يتوسعه كشاورز يبرا ديو اشتغال دارند، با ديدر تول يكشاورزان سهم موثر كه نيتوجه به ا با

 هياروم اچهيدر زيشناخته و عمل كنند، كشاورزان حوضه آبر يخود را به خوب ياجتماع تيمسئول دار،يپا

 يها نسل يرا برا ستيز طيبتوانند مح ديدر كنار آن با يبه آب دارند ول ازيثروت ن ديتول ديتول يبرا زين

  .حفظ كنند زين يبعد

 ديصرف تول هياروم اچهيحوضه در يبخش كشاورز ياز آب مصرف يحال حاضر درصد قابل توجه در

منطقه، موجب  نيآب در ا اديز اريمصرف بس شود، يگندم و چغندرقند م ب،يس ونجه،يمحصول  چهار

و  بيبه س زين هياروم اچهيحوضه در ياكثر محصوالت باغ نيشده و همچن يدر منابع آب يبروز مشكالت

  .رود يباال به شمار م يآب ازيبا ن ياختصاص دارد كه محصوالت نگورا

:  خصوص گفت نيدر ا سنا،يوگو با ا در گفت زيآب دانشگاه تبر يو مهندس گروه علوم يعلم ئتيه عضو
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 ديرتبه نخست در تول يدارا زين يغرب جانيو آذربا ونجهيعلوفه  ديرتبه اول در تول يدارا يشرق جانيآذربا

حوضه  يقها در بخش شر كشت و مصرف آب آن ريچغندر قند در كشور است، با احتساب سطح ز

مترمكعب آب  ونيليم 650چهار محصول حدود  نيساالنه ا ،يشرق جانياقع در آذرباو هياروم اچهيدر

  .شود يم اچهيشرق حوضه در يدرصد از كل آب كشاورز 65كه شامل  كنند يمصرف م

 توان يچهار محصول نم نيدر خصوص ا تيوضع نيبا اطالع از ا: ادامه داد سيهر يمجنون ابوالفضل

ها در  و اثربخش نبوده است، معتقدم توقف كاشت آن ياقدامات كاف نيا يانجام نشده ول يگفت اقدام

  .ستيحوضه تنها اقدام موثر ممكن ن

معضالت است،  نياز ا گريد يكي زين اچهيتوسعه گسترده كاشت چغندر در حوضه در كه نيا انيبا ب يو

 نيو ا ودش يانجام نم تيكارخانجات قند، با موفق يدارا يشهرها يكشت چغندر در برخ: افزود

 يرو ورآن به منطقه شمالغرب كش نيتام يبا مشكل مواجه شده و برا هيمواد اول هيته يكارخانجات برا

  .آوردند

چغندر قند در  شتريكشور، باعث كشت ب يشهرها ريسا يچغندر از سو اديمقدار ز ديخر: ادامه داد يو

از  يول كند ياقتصاد منطقه كمك م و شتيموضوع به مع نيشده است، قطعا ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 ازينسبت به ن ديرو كشاورزان منطقه با نيمنطقه را از تعادل خارج كرده است، از ا يمنابع آب گريد يسو

صادر  يبه صورت مجاز نياز ا شيرا كشت كرده و آب منطقه را ب اهيگ نيكارخانجات شمالغرب ا

  .نكنند

  شود يمصرف م ونجهيكشت  يبرا اچهيمترمكعب آب شرق حوضه در ونيليم 380 حدود

 ليدل: است، گفت افتهيگسترش  اريبس يو غرب يشرق جانيدرآذربا ونجهيكشت  كه نيا انيبا ب يمجنون

است،  ونجهي يمنطقه و پرمحصول طيدام، سازگار بودن با شرا يبرا يخوش خوراك ونجه،يكشت  شيافزا

 رشبه شدت در منطقه گست يمتول يها نسازما يطيمح ستيعدم دغدغه ز ليمحصول به دل نيكشت ا



    

  
  

63 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ونجهيكشت  قياز طر اچهيمترمكعب آب شرق حوضه در ونيليم 380حدود  كه ياست، به طور افتهي

كم مصرف مانند ماشك  يا علوفه اهانيكشت گ رينظ يمناطق، اقدامات يهرچند در برخ شود، يمصرف م

  .تسين يآن، كار راحت ينيگزيجا يول شود، يانجام م ديگل سف

كم آب بر  اهيگ كيگندم  كه نيا انيبا ب زيآب دانشگاه تبر يگروه علوم و مهندس يعلم ئتيه عضو

 يمصرف باال ه،ياروم اچهيهزار هكتار در شرق حوضه در 60گندم در حدود  عيكشت وس: است، گفت

 مالًكا بهتر است يدارد ول ياديز تيبودن، اهم كياستراتژ ليمحصول به دل نيا دهد؛ يآب را نشان م

  .كلزا كشت شود رينظ يكم آب بر اهانيشده و در تناوب با گ تيريمد

 ،يشرق جانيدر آذربا هياروم اچهيدر شرق حوضه در بيباغات س يهكتار 15000 ي با اشاره به توسعه يو

 ونيليم 150مترمكعب آب در هكتار، ساالنه  10000از باغات، با احتساب مصرف  زانيم نيا: گفت

 كيدر  ديخاص خود را دارد و با يدگيچيباغات، پ ينيگزيحذف و جا كنند، يمصرف ممترمكعب آب 

  .شوند نيگزيباال جا يساله با درختان كم آب بر، با ارزش صادرات 10پروسه 

هزاران  كه نيبا ا: اظهار كرد ه،ياروم اچهيدر ياياح يانجام شده در راستا يبا اشاره به اقدامات مشاركت يو

نكرده  يقبل آن تفاوت چندان طيبا شرا يو برداشت يآب مصرف يت فشار اجرا شده ولتح ستميهكتار س

مقدار آب ارائه شده  ل،به عنوان مثا ؛ينه حجم ميده يم ليآب تحو ياست؛ چراكه ما به كشاورز ساعت

 يها كس پروژه نيا انيتوسط مجر ياريآب يزينكرد و در برنامه ر يآب تفاوت آب با دان در مرحله خاك

 يها ستمياز س ياريبس كه نيا اينداشت،  اهيگ يكيدر مراحل مختلف فنولوژ يآب ازين راتييبه تغ يارك

  .اند ثبت شده زيدر آمار ن ياند، ول شده خارجمصرف  تيمختلف از قابل ليتحت فشار اجراشده بنا به دال

  

  اچهيباغات در اطراف در توسعه

و دو هزار هكتار در  يغرب جانيهزار هكتار در آذربا 20 يحداقل باال كه نيا انيبا ب سيهر يمجنون
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نشان  يا ماهواره ريتصاو يها يبررس: شده است، گفت ييشناسا يتوسعه كشاورز يشرق جانيآذربا

 ليبدت تيبر ممنوع يدولت مبن ئتيبا وجود مصوبه ه اچه،يدر يايستاد اح ليكه پس از تشك دهد يم

هكتار  2000 كيبه عنوان مثال در منطقه مراغه نزد اند؛- افتهيش گستر اريباغات بس ،يبه باغ يزراع ياراض

كه  يمناطق بوده به طور نيبدتر از ا تيوضع زين يغرب جانيشده است، در آذربا ليبه باغ تبد يزراع نيزم

  .دهد يو مهاباد نشان م اندوآبيم زا ييها باغات را در بخش يهكتار 1500توسعه  ،يا ماهواره ريتصاو
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 شيافزا/ كشور يجنوب اچهيدر 3قابل توجه  يريآبگ نشان داد؛ ياهواره ام ريتصاو
  06/11/1398خبرگزاري مهر مورخ  - انيجازمور يمساحت آب

  

ماه و  يد يها يبارندگ يكشور در پ يجنوب اچهيدر 3قابل توجه  يرياز آبگ رانيا ييسازمان فضا سيرئ

  .سنجش از دور خبر داد ياز ماهواره ها يافتياطالعات در يبر مبنا

 اچهيدر ان،يقابل توجه تالب جازمور يريبا اشاره به آبگ تريدر توئ يبرار يگزارش خبرنگار مهر، مرتض به 

 يها يبارندگ يدر پ: نوشت نليسنت يسنجش يها از ماهواره يافتياطالعات در يبر مبنا يارلو و هامون صابرمه

  .ميكمك به هموطنانمان با تمام توان تالش كرد يكشور، برا يدر مناطق جنوب ليو وقوع س ماه يد

كشور،  يجنوب يها تاالب يريهم به همراه داشت و با آبگ ياتفاقات خوب ينذورات آسمان نيا: گفت يو

  .افتي شيافزا ها اچهيدر نيمساحت ا

  )مربع لومتريك 854به  ياز خشك( انيتاالب جازمور يريآبگ  
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  )مربع لومتريك 182به  99از (مهارلو  اچهيدر يريآبگ

  
  

  

  )مربع لومتريك 356به  ياز خشك( رمنديو ه يهامون صابر يريآبگ
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  07/11/1398نامه دنياي اقتصاد مورخ روز - ها البيمقابله با س يها برنامه 

  

رضا  ،»سنايا«گزارش  به. كرد حيرا تشر ها البيمقابله با س يها يها و استراتژ برنامه روين ريوز: اقتصاد  يايدن

چرا اقدام  نكهيبر ا يمبن يكرده بود در پاسخ به سوال دايحضور پ يونيزيلوبرنامه ت كيكه در  انياردكان

خود و  يآور تاب ديبا: اظهار كرد ست؟انجام نشده ا لياز س يناش يها كاهش خسارت يبرا يتوجه قابل

 متر يليم 147امسال تا چهارم بهمن  يبارش كشور از ابتدا. ميحوادث باال ببر نيجامعه را در مواجهه با ا

درصد از  40كه ما امسال  بيترت نيبوده است، به ا متر يليم 104) ساله 50(بود، اما متوسط بلندمدت 

بوده  شتريب يدرصد بارندگ 15بود  يو از سال گذشته هم كه ترسال ميا بارش داشته شتريمتوسط بلندمدت ب

  .است

  
  

سال  نيتر و از خشك ميبود ريسال اخ 50سال در  نيتر»خشك«ما شاهد  شيدو سال پ: افزود روين ريوز

 رمترقبهيرا حادثه غ ليس گريمعنا كه د نيبه ا ميخود را باال ببر يآمادگ ديو با ميسال شد نيتر»تر«وارد 

 يروبيموقع ال ها به رودخانه ديو با دما منفعت داشته باش يبرا ها البيس ديبا نكهيا انيبا ب انياردكان. ميندان
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شود،  جاديا البينگهداشت س يبرا يو مخازن كاف رديتجاوز صورت نگها  رودخانه ميشوند و در حر

 البيدر س. ميهم هست يمنابع مال ازمندين يانسان يرويموارد عالوه بر دانش و ن نيتحقق ا يالبته برا: افزود

تومان را دولت تاكنون  ارديليهزار م 20كه حدود  ميديتومان خسارت د ارديليهزار م 35امسال  يابتدا

باز خسارت  شانيها يبا همه آمادگ ايدن يكشورها نيتر شرفتهيدر پ: افزود انياردكان. كرده است نيتام

مسكن  يساز مقاوم رانه،يشگيپ يها را به طرح يتر شيسهم ب مانيها يزير در برنامه دياما ما با نند،يب يم

  .ميرودخانه بده يتر و مهندس مناسب يها يساز جاده و ييروستا

گذشته در  يها در كشور با وجود انتقادات سال يوضع سدساز نكهيبر ا يمبن يپاسخ به سوالدر  روين ريوز

است و  نياز آن در چ يميوجود دارد كه ن ايهزار سد بزرگ در دن 47از  شيب: است؟ گفت يچه وضع

هستند كه  يمعدود يساخته شده است و كشورها ستميدوم قرن ب مهيدر ن يتوجه بخش قابل

جنگ  يها كه سال ميما ته جدول هست نكهيا انيبا ب يو. اند آغاز كرده 21را در قرن  نشايها يسدساز

ساخته شد، آن  يسد مل 19تعداد  57در سال : گفت م،يساخت و ساز سد را محدود كرده بود ،يليتحم

از آب  ياديسد حجم ز كيكه با  ميبزرگ رفت يها سراغ ساخت ميشد يوارد عرصه سدساز يزمان وقت

 يكمك به كشاورز البيسد عالوه بر كنترل س ياز كاربردها يكي: افزود انياردكان. كند يآور عرا جم

در : افزود روين ريوز. كشت شود بار نيمنجر به انجام چند تواند يپشت سد م شده ميآب تنظ يعنياست، 

 552، 57بود و ما در سال  ميخواه ياصل يها پس از ساخت سد شاهد ساخت شبكه زيها ن موضوع شبكه

هزار هكتار  573و  ونيليم كيسال  35كه در طول  ميداشت ياصل يزهكش ياريهزار هكتار شبكه آب

هزار  454و  ونيليم 2دولت به  نيا انيو تا پا ديهزار هكتار رس 125و  ونيليم 2به  92اضافه شد و در سال 

  .ديهكتار خواهد رس

تا  1995است كه از سال  نياز ا يحاك يالملل نيب يرسم يها مجموعه يبند جمع نيآخر نكهيا انيبا ب او

 ،يتوفان، زلزله، موج گرما، رانش، آتشفشان و خشكسال الب،ياز مجموع حوادث س يالديم 2015
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در : افزود ود،ب ليمربوط به س يعيطب يايدرصد بال 43كه  يبود به نحو البيحادثه مربوط به س نيبزرگتر

قرار  البيس ريتاث تحت) نيكره زم تيدرصد جمع 56( ينفر ونيليم 300و  ارديليم 2 تيسال جمع 20 نيا

درصد  25كه  بيترت نيوارد شد، به ا يتوجه جان باختند و خسارات قابل ليهزار نفر در س 157گرفتند و 

مهر تا  ياز ابتدا نكهيا انيبا ب روين ريوز. بود ليدالر در جهان مربوط به س ارديليم 662كل خسارات معادل 

را  ها يآمادگ ديما با: برابر پارسال بود، گفت 45 ها يو بلوچستان بارندگ ستانيامسال در استان س يد 20

خسارات  94و  92، 89 يها و بلوچستان در سال ستانياستان س ليدر س. ميكم كردن خسارات باال ببر يبرا

بود كه با  نيگرفت ااستان را دربر  24امسال كه  نيفرورد البيس يها رساز د يكي. ميهم داشت يجان

و  مينداشت يامداد و نجات خسارات جان يها سازمان رو،يوزارت ن ،يسازمان هواشناس انيم يهماهنگ

نمودارها : اظهار كرد يو. بود ريچشمگ اريبس رياخ ليو بلوچستان هم در س ستانيمردم استان س يهمكار

 -  97(سال  نيتر بلوچستان در خشك و ستانيدر استان س يبارش تجمع ورياز مهر تا شهر دهد ينشان م

بود و بارش  متر يليم 120حدود  يبارش تجمع) 92 - 93(سال  نيتر و پر بارش متر يليم 20حدود ) 96

  .است ريسال اخ 50عدد در  نيمتر بود كه باالتر يليم 140 كيماه نزد يامسال تا د
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منابع آب با  يو كسر ستين مياقل ريينشانه تغ يرخداد حد تك كي نديگو يكارشناسان م
 يها مخازن آب يمترمكعب ارديليم 130 يكسر؛ شود يجبران نم يفعل يها بارش

  07/11/1398روزنامه سبزينه مورخ  - ينيرزميز
  

بر  كه عالوه يا گونه رو ساخته بود، به روبه يگذشته كشورمان را با مشكالت جد يها سال يسال خشك

كشور را برعهده داشتند،  تيآب جمع نيتأم سال يها كه سال ييسارها از چشمه ياريخشك شدن بس

فراوان در نقاط  يها كشور ما با بارش يبرا 98اما سال . به آن اضافه شد زين ها اچهيدر يبرخ يخشك

همچنان ادامه دارد  زيسال ن انيبه پا دنيروند با رس نيكه ا مياهدهمراه بود و ش ليتبع آن با س مختلف و به

اتفاق باعث شد  نيا. كنند يوپنجه نرم م آن دست يها و خسارت لياز مناطق با مشكل وقوع س يو برخ

دوره  شود يمطرح شود؛ مثالً گفته م يميلاق راتييو تغ يسال دوره خشك انيپا بر يمبن يمتفاوت يها ليتحل

. شده يوارد دوره بلندمدت ترسال رانيا نديگو يم يبرخ. تمام شده است رانيدر ا يسال ساله خشك 30

كه مشكل  كنند يم عهيشا گريد يشده و برخ رانيدر ا رياخ يها  ليباعث س مياقل رييمعتقدند تغ زين يگروه

مسئوالن  ن،يبا وجود ا. حل شده است رياخ يها يخاطر بارندگ و بحران آب به رانيدر ا يآب يورشكستگ

 يها بارش نيندارد و ا مياقل رييبا تغ ياست و ارتباط يها موقت حوزه معتقدند بارش نيو كارشناسان ا

  .ندارد يسال و اثرات خشك زانيبر كاهش م يريتأث وجه چيبه ه يمقطع

   

  ندارد مياقل رييبا تغ يارتباط رياخ يها بارش

 ريتأث آسا ليس يها بارش كه نيدر پاسخ به ا يسازمان هواشناس يشناس ميشكده اقلپژوه سيراستا رئ نيا در

 يبررس مياقل رييتغ. نسبت داد مياقل رييبه تغ توان يرا نم ينيهر بارش سنگ: گفت ر،يخ اياست  مياقل رييتغ

 رو نياز ا. در آن نقش دارد مياقل رييتغ مييبگو ميتوان يو در صورت تكرار م ستيرخداد ن تك كي
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 ييها بارش نيمدت شاهد چن نيهر چند در ا. نسبت داد مياقل رييبه تغ توان ينم تيرا با قطع رياخ يها بارش

  .مينسبت ده مياقل رييآن را به تغ ميكه بتوان ستين اديقدر ز اما تعداد دفعات آن آن م؛يدر جنوب كشور بود

مناطق در  نيبارش در ا يكه الگو دهد يمطالعات نشان م  :افزود »نهيسبز«وگو با  در گفت انييبابا مانيا

جنوب و  ژهيو در كشور، به آسا ليس يها شده بود كه بارش ينيب شيسال قبل پ 15حدود . است رييحال تغ

رخ داده؛ اما از  وبلوچستان ستانيكه اكنون در س يتيوضع نيداشت؛ مانند هم ميشرق كشور خواه جنوب

  .ميبدان مياقل ريياز تغ يناش ميتوان يرا نم يرخداد حد تك كيو  ميكن دايپ نانياطم ديبا يلحاظ آمار

   

  آسا ليس يها بارش شيبر افزا يا گلخانه يگازها ريتأث

 يانتشار گازها ديمسأله با نيمقابله با ا يبرا: رخدادها گفت نيبر ا يا گلخانه يگازها ريبا اشاره به تأث يو

)  IPCC(مياقل رييتغ يالدول نيب ئتيكه ه يا طبق برنامه ديتمام كشورها با. ميرا كاهش ده يا گلخانه

و  ابدي كاهش يا گلخانه يگازهاانتشار  ديبا ئت،يه نيا هيمطابق توص. مشخص كرده، با هم كار كنند

 تر از دو درجه باشد؛ البته حتماً كم ينسبت به قبل از انقالب صنعت 2100در سال  نيزم كره يدما شيافزا

 ميدما خواه شيدهم درجه افزا 7/2حداقل  تيوضع نيدرجه باشد، اما با ا 5/1 ريكه ز ميتالش كن ديبا

 يكشورها برا نيب ياجماع گرياز طرف د. دو درجه است نيزم آستانه تحمل كره كه يداشت؛ درصورت

  .موضوع وجود ندارد نيا

 يخودروها. باشد ريدپذيتجد يها يانرژ قيما از طر يانرژ ديدرصد تول 10قرار بود : اضافه كرد انييبابا

 يا گلخانه يگازها ديدر تول ياديدر بحث خودرو كه سهم ز ژهيو سبز را به يو فناور ميكن ديتول يديبريه

هستند  ييكشورها يمقصر اصل عندارند، در واق يبهتر تيهم وضع گريد يالبته كشورها م؛يدارد، توسعه ده

 يياروپا يقو يمشاركت داشتند كه معموالً كشورها يا گلخانه يگازها ديدر تول يصورت تجمع كه به

  .ميآن را كم كن ميكن يسع ديرتبه هفتم را دارد كه با يا گلخانه يگازها ديهم در تول رانيا. هستند
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 ييبه سو ندهيكشور در آ مياقل رود يانتظار م: گفت يسازمان هواشناس يشناس ميپژوهشكده اقل سيرئ

و  آسا ليس يها كم و بارش يجهان شيگرما دهيها در مجموع بر اثر پد بارش نيانگيت كند كه محرك

 دهيپد نيا. ها وارد خواهد شد بارش نيا يدرپ يتر شيب يها آن خسارت جهيشود كه در نت تر شيب نيسنگ

 يبوشهر، خوزستان و هرمزگان مشهودتر خواهد بود، حت يها كشور ازجمله استان يجنوب يها در بخش

شدن  تر شيدر حال ب يشمال  آرام انوسياق يخواهد شد؛ چون دما تر شيب ندهيدر آ زين ييايدر يها طوفان

  .وارد جو شود يتر شيكه رطوبت ب شود يسبب م تيوضع نياست و ا

اما  شود، يبارش م شيسبب افزا يهانج شيدر مجموع گرما: ادامه داد يشناس ميپژوهشكده اقل سرپرست

تر شود، بارش  در منطقه ما هرچه هوا گرم نيبرعكس است؛ بنابرا دهيپد نيا ايآس  منطقه غرب ميدر اقل

  .تر خواهد شد كم

   

  يسال خشك انيپا عهيشا رد

 ينيرزميمنابع آب ز شيامسال در افزا يها بارش ريمنابع آب هم در رابطه با تأث هيدفتر مطالعات پا ركليمد

 نينكته مهم ا نيب نيسر گذاشته و در ا را پشت ياريتر و خشك بس يها كشور ما سال  :گفت »نهيسبز«به 

 يدو سال آب. است ريدپذيتجد باز منابع آ تر شيب يو مصرف ما از منابع آب يبردار بهره زانياست كه م

برآورد شده  متر يليم 171كل كشور  يها شبار زانيخشك بود و م اريبس م،يسر گذاشت قبل را كه پشت

 240كشور كه  يكه از متوسط بارندگ ديمتر رس 340ها به  پر آب بود و بارش يبود؛ اما سال قبل سال

 ها يسال خشك نيجبران ا تواند ينم ريدو سال اخ يها بارش نيبا وجود ا. بوده تر شيب زياست ن متر يليم

  .   شود

ها از  بارش يعنيبارش؛  كنواختيريغ عياست با توز يكشور پهناور رانيا  :افزود يمصطفو يمحمدعل

 يها از حوضه يكيكه  يفالت مركز اي يمركز رانيدر ا. شود ينم عيتوز يخوب  به يو زمان يلحاظ مكان
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 ينيرزميز يآباما با كاهش منابع  م؛يداشت يسال گذشته بارش خوب كه نيا رغم ياست، عل زيآبر ياصل

اگر  طيشرا نيمترمكعب برآورد شد، با ا ارديليم 130ما  ينيرزميز يها آب يتجمع يو كسر ميمواجه بود

عجوالنه  يريگ جهينت كيما اصالح شود،  ينيرزميز يها آب تيبا چند بارش وضع ميانتظار داشته باش

  .است

 زيآبر يها هحوض يگذشته، همچنان در برخ ياز حد ما در سال آب شيب يها بارش رغم يعل  :ادامه داد يو

مخزن مواجه  يكسر شياند، با افت و افزا مناطق قرار گرفته نيهم در ا تيپرجمع يكه عمده شهرها ياصل

  .ميبود

مهر شروع  ياز ابتدا يسال آب : اضافه كرد يجار يسال آب يها يبارندگ زانيبا اشاره به م يمصطفو

 نيو در ا ميا سر گذاشته را پشت يفصل از سال آب كيتاكنون . ادامه دارد وريشهر يو تا انتها شود يم

مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و نسبت به  كه نسبت به ميداشت يبارندگ متر يليم 129مدت 

و  ميا سر گذاشته را پشت يدرصد از سال آب 25البته تاكنون . بوده است تر شيدرصد ب 36درازمدت  

 زيشده دما ن ينيب شيپ يو حت ستياز حد نرمال ن شيب يارندگزمستان ب يبرا يسازمان هواشناس ينيب شيپ

  .به زمان است ازين يجار يسال آب تياعالم وضع يبرا نيداشته باشد؛ بنابرا شيتا دو درجه افزا كي

 نيتر مهم: روان انجام شده است، گفت يها ها و آب هدر نرفتن بارش يكه برا يدر رابطه با اقدامات يو

است و با  يابانيو فراب يابانيب خشك، مهيدرصد كشور ما خشك، ن 85. ساخت سد است رويبرنامه وزارت ن

 ها البيس يآور و جمع يساز رهيبر ذخ سدها عالوه. است ازين يساز رهيها به ذخ توجه به نامنظم بودن بارش

اما . اردد ازيبه مطالعه ن زيشود، هر چند ساختن سد ن عيمصرف توز يبرا زيآب ن يمقدار شوند يباعث م

 يعيطب دارند؛ مانند منابع ينقش اساس زين گريد يها ها و سازمان دستگاه رو،يبر وزارت ن مسأله عالوه نيدر ا

نفوذ  نيزم يها هيآب به ال نيآب است تا ا انيدر جر ريتأخ يراب ييها سازه جاديدر واقع ا  كه كار آن

ها كمك خواهد كرد تا  توسعه مراتع و جنگل گرياز طرف د. شود ينيرزميز يكرده و وارد منابع آب
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  .ديايمشكالت به وجود ن نياست تا ا ازيجامع ن يتيريدر مجموع به مد. به رواناب نشود ليها تبد بارش

 يشد، برا ليتشك 93سال  ماه وريآب كه در شهر يعال يطبق جلسه پانزدهم شورا  :ادامه داد يمصطفو

و  اءيمصرف، اح تيريها مد گرفته شد كه ازجمله آن ميكشور چند تصم ينيرزميز يها نجات آب

 داشتمترمكعب از مصرف آب و بر ارديليم 11 ديساله با برنامه پنج كيطبق  نيهمچن. است يبخش تعادل

 م؛يساله، منابع آب را به حالت نرمال برگردان 20دوره  كيدر  ديبا نيافزون برا. تر شود ها كم از آبخوان

  .دارد ازيكشور ن يها ها و سازمان مردم، تمام دستگاه ياست و به همكار يكار سخت نيالبته ا

 تيو گذر از وضع يمنابع آب ديتجد يبرا كه نيمنابع آب در پاسخ به ا هيكل دفتر مطالعات پا ريمد

 جاديخود ا يرا برا طيشرا نيساله ا 40دوره  كيدر   :است، گفت ازيبارش ن زانيبه چه م يسال خشك

از . به حالت قبل بازگردد تيو با چند بارش وضع يزود نيبه ا ميتوقع داشته باش ميتوان ينمو  ميا كرده

 يآب تيدر وضع يچندان ريتأث شود، يو رواناب م ليبه س لياست كه تبد يدر حد يبارندگ يوقت يطرف

  .شود ياز دسترس خارج م زيبه همان سرعت ن بارد، يكه م يبه همان سرعت رايندارد، ز

است كه  يعيطب م،يبارش دار ستگاهيا كي تيظرف سال كيدر دو روز به اندازه  يوقت: ادامه داد يمصطفو

 كه نيتر ا از همه مهم. دارد ازين ياريآن به زمان بس تيرياست و مد يكار سخت تيوضع نيكنترل ا

 نيا. باشند داشتهفاصله  لياز پهنه س ديبا يشهر يها رساختيها و ز و سكونتگاه منيا ديما با يشهرها

ها و  ورود وزارتخانه كپارچه،ي تيريمد ازمنديداشته باشد، ن يكيزيف يها به سازه ازين كه نياز ا شيمسائل ب

  .مختلف است يها دستگاه

در . ها در آن نقش دارند از دستگاه كيموضوع چندجانبه است و هر   كيبحث آب   :اضافه كرد يو

 كياست هر  ازيها مشخص و ن دستگاه فياست؛ لذا وظاجد البيآب و س تيريمد فيتعر زيقانون ن

  .از آب كمك كنند نهيدر استفاده به زيخود عمل و مردم ن فيبه وظا يدرست به
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  08/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - خوب است هياروم اچهيحال در
  

نظر  شده و به يبهتر طيو پنجه نرم كرده، اكنون وارد شرا  دست يسال با خشك نيكه چند هياروم اچهيدر

  .دور از دسترس نباشد گريد اچهيدر نيا يايكه اح رسد يم

 زيمخازن سدها در حوضه آبر يكه رو يبا مجموعه اقدامات رياخ چند سال يدر ط سنا،يگزارش ا به

شده وارد  ميمتر مكعب آب تنظ ونيليم 677و  ارديليامكان فراهم شده است كه چهار م نيصورت گرفته ا

 يا گونه داشته، به يمتر يسانت 67رشد  هياروم اچهيشده تراز در هيآمار ارا نيطبق آخر. شود هياروم اچهيدر

 67با مدت مشابه سال گذشته،  سهيمتر ثبت شده است كه در مقا 1271.31 هياروم اچهيدر يعلكه تراز ف

  .داشته است شيمتر افزا يسانت

در سال  هياروم اچهياست كه مساحت در يمربع و در حال لومتريك 2835 هياروم اچهيدر يفعل مساحت

. دارد يمربع لومتريك 673 شيافزا نشان از يا سهيمربع گزارش شده كه آمار مقا لومتريك 2162گذشته 

 كيسال گذشته  زانيم نيمترمكعب است كه ا ونيليم 460و  ارديليم 3 زين هياروم اچهيدر يحجم فعل

 ونيليم 690و  ارديليم كي شينشان از افزا يا سهيمترمكعب بوده كه آمار مقا ونيليم 770و  ارديليم

  .مترمكعب دارد

صورت  زيكه بر مخازن سدها در حوضه آبر يتيريبا مجموعه مد ريچند سال اخ يدر ط نيبر ا  عالوه

 اچهيشده وارد در ميمترمكعب آب تنظ ونيليم 677و  ارديليامكان فراهم شده است كه چهار م نيگرفته، ا

  .شود هياروم

  

  هياروم اچهيدر ياياح يتومان بودجه برا ارديليم 3465 اختصاص

 ياستفاده از آب سطح ييداشتند، مجوز جابجا يآب سطحاز  صيكه تخص ييها دشت يدر تمام نيهمچن
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وعده  - روين ريوز - انيرضا اردكان نياز مشكالت حل شده است همچن يداده شده و بخش ينيرزميبه ز

تا به  كرد ميموجود ارائه خواه نيها را در چارچوب قوان چاه يدرصد مسدود 10 صيابالغ تخص"داده كه 

را  ازهاياز ن يتا بخش ميده صيدرصد آن را به صنعت تخص 10ما  رد،يگ يصورت م يكه مسدود يزانيم

  ."پاسخگو باشد

با  زين هياروم اچهيبه در لوهيحلقه انتقال آب از س نيدر خصوص سد چپرآباد به عنوان آخر ،يگفته و به

 يجار يلسال ما انيو تا پا افتهيپروژه اختصاص  نيا يبرا يخوب يسازمان برنامه و بودجه اعتبار يهمكار

  .ديطرح به اتمام خواهد رس نيا

 نيدر نظر گرفته شده است و كل ا هياروم اچهيدر ياياح يتومان بودجه برا ارديليم 3465 گريد يسو از

  .دارد تيحكا هياروم اچهيدر ياياح يعنيبرنامه مهم  نيها از نگاه دولت به ا برنامه
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رفع  يبرا ييوروي ونيليم 50 راعتبا :آب و فاضالب خبر داد يشركت مهندس رعامليمد
  08/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - 99در سال  يآب  يها تنش

  

 ندهيسال آ يآب يها رفع تنش يكه برا ياعتبار: آب و فاضالب كشور گفت يشركت مهندس رعامليمد

 نيمطرح شده كه ا يشنهاديعمران مجلس پ ونيسياست كه البته در كم وروي ونيليم 50در نظر گرفته شده 

  .ميهست 99سال  ياعتبار برا فيرد نيا بيرقم دو برابر شود، اما هنوز منتظر تصو

استان  ييآب روستا يها از پروژه يبردار مراسم بهره هيانباز امروز در حاشج درضايحم سنا،يگزارش ا به

 يهزار نفر در روستاها 200و  ونيليم 7در حال حاضر حدود  نكهيا انيتهران در جمع خبرنگاران با ب

 ميسال و ن كيكه تا  ميقصد دار: هستند، اظهار كرد يمند از آب شرب سالم و بهداشت سراسر كشور بهره

 انيو در پا ميبرسان داريكشور آب شرب سالم و پا ييروستا تياز جمع گرينفر د ونيليم 3از  شيبه ب ندهيآ

  .دينفر خواهد رس ونيليم 10از  شيبه ب داريمند از آب شرب سالم و پا بهره ييروستا تيدولت جمع نيا

ر حال انجام است و د ييروستا يآبرسان يها استان كشور، پروژه 31اكنون در تمام  هم: كرد حيتصر يو

  .منعقد شده است يحوزه با بخش خصوص نيقرارداد تاكنون در ا 4000حدود 

با  تيفيمردم به آب شرب باك يبر دسترس يبهداشت كه مبن يجهان يها طبق شاخص نكهيا انيبا ب جانباز

اما : فزودا شوند، يمند محسوب م بهره رانيا ييروستا تيدرصد جمع 95از  شياست، ب يرو ادهيپ يمختصر

در منازل خود  يكش به صورت لوله تيفيكه روستاها همچون شهرها آب شرب باك ميهست نيبه دنبال ا

  .آب شرب در شهرها باشد تيفيآب شرب در روستاها برابر با ك تيفيكنند و ك افتيدر

 1400فاضالب تا سال  خانه هيتصف 126 نكهيا انيآب و فاضالب كشور با ب يشركت مهندس رعامليمد

 نيبزرگ فاضالب، بزرگتر يها خانه هياز تصف يبردار بهره: اظهار كرد شود، يم يبردار وارد مدار بهره

  .كشور است يطيمح ستيپروژه ز
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ساخت  يها و الكتروموتورها بزرگ كشور از پمپ يبار در خطوط آبرسان نياول يبرا نكهيا انيبا ب يو

داخل  ديتول يها به زاهدان پمپ مهين خانه خط انتقال چاه بهدر پروژه تلم كهيبه طور ميا داخل استفاده كرده

امروز با حضور : فتپمپاژ زاهدان نصب شد، گ ستگاهيپس از دو سال چالش  در هفته گذشته در ا

 يبردار تومان پروژه به بهره ارديليم 1000از  شيدر بخش آب و فاضالب استان تهران ب يجمهور سيرئ

  .مند شدند ها بهره پروژه نياستان از ا يروستا 146و  نينششهر ونيليدو م تيو جمع ديرس

 يهدفگذار ييروستا يآبرسان يها پروژه ليپس از تكم ييموضوع فاضالب روستا نكهيا انيبا ب جانباز

از منابع  يمند با بهره ميكن يتالش م: آب و فاضالب كشور است، خاطرنشان كرد يشركت مهندس يبعد

  .ميكن ييرا اجرا ييفاضالب روستا يها ژهآبفا، پرو يها شركت يداخل

 نيشدن ا ييدستور اجرا: اظهار كرد ييو روستا يشهر يآبفا يها شركت يساز كپارچهيبا اشاره به  يو

  .شود يآن آغاز م ياجرا ندهيپروژه صادر شده و از شنبه هفته آ

 شد يدر كشور اجرا م نيزودتر از ا اريبس ديكه با يساز كپارچهيپروژه  نيدر قالب ا: كرد ديتاك او

  .شود ياستان منتشر م 31 يآبفا رانيمد نييتع يبرا ييها فراخوان

 يها پروژه ليتكم يبرا وروي ونيليم 150: آب و فاضالب كشور گفت يشركت مهندس رعامليمد

  .مهم انجام نشده است نيكه هنوز ا ابدياختصاص  98شده كه در سال  شنهاديپ ييروستا يآبرسان
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  11/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي حل معضل بزرگ آب ين برانقشه تهرا
  

آب  يمتر مكعب كسر ونيليم 250حدود  رو شيپ يها سال يمحاسبات صورت گرفته در تهران ط طبق

را با تمركز و توجه به  يكسر نياست كه ا نيحل معظل بزرگ ا يراشهر ب نيداشت كه نقشه ا ميخواه

كه در  تيفيمتر مكعب آب با ك ونيليم 250ها و كاهش هدررفت آب جبران كند و حدود  اصالح شبكه

  .كند نيگزيشده جا هيتصف يها را با پساب شود يشرب و بهداشت صرف م ريسبز، غ يفضا يسال برا

قرار دارند و با توجه  يممنوعه و ممنوعه بحران يها آب تهران در دشت ينيزمريمنابع ز سنا،يگزارش ا  به

 نيا. عمر خود قرار دارند يانيپا يهمه آنها در روزها شوند، يسال است كه پمپاژ م 50حدود  كه نيبه ا

و  يمنابع آب سطح يرو يرندگالبته با. ابدي يخوب بهبود نم يدو سال بارندگ اي كينامطلوب با  تيوضع

 50دارند اما  يخوب تيوضع شود يم نيتام ياز آب كه از منابع آب سطح يسدها قطعا اثر دارد و بخش

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

  

  ساله را جبران نكرد 11 يخشكسال يامدهايپ ها يبارندگ

 يبارندگ. قبل داشت يها نسبت به سال يگريرنگ د يندگبار شيافزا ليبه دل 1397-1398 يسال آب البته

درصد حجم مخازن را پر كرد اما  82طور متوسط تا  داد و به شيسدها را افزا رهيحجم ذخ زانيامسال م

مصرف آب تنها محدود به  تيريمد ليدل نيبه هم. مشكل كمبود آب كالن شهرها را حل نكرده است

. بود يمصرف آب جد تيريدر مد ديبا زيمناسب ن يها در بارش يو حت ستين يآب و كم يدوره خشكسال

با  تختيو پا رود يشمار م به ديتهد كيتهران  يهزار مترمكعب آب برا 500و  ونيليمصرف روزانه سه م

  .شدخواهد  يچالش و مشكل جد كيمترمكعب در روز دچار  ونيليعبور از خطوط سه م

مقدار  نيا تيجمع شيافزا يداشته و در حال شيافزامصرف آب شرب چهار درصد  ر،ياخ طيدر شرا 
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است و در شمال شهر  يجهان نيانگياز م تر شيب يليمصارف شرب خ زانياست كه م يدر حال نينبوده و ا

  .رسد يهم م يجهان نيانگيتهران، مصرف آب تا دو برابر م

خش صنعت و ب يو برا شود يمصرف شرب استفاده نم يآب سدها فقط برا تيظرف گريد يسو از

 تيبوده و ظرف اديز ها يكه بارندگ ليدل نيبه ا توان ينم نيبنابرا. رديگ يهم مورد استفاده قرار م يكشاورز

دو برابر  سالام ياگرچه بارندگ. كرد يعقالن هيمصرف آب را توج شيكرده، افزا دايپ شيآب سدها افزا

 يامدهايبارش پ زانيم نيبوده، اما ا تر شيدرصد ب 40نسبت به سال گذشته و نسبت به متوسط دراز مدت 

  .ساله را جبران نكرده است 11 يخشكسال

متر مكعب است كه  ارديليحدود هفت م رانيحجم متوسط ساالنه مصارف آب شرب و بهداشت در ا اما

. شود يم نيتأم ينيرزميز يها آب قيدرصد از طر 60و  يسطح يها آب قيدرصد از طر 40 زانيم نياز ا

  .برسد يمصرف متوسط جهان زانيبه م ديهرها مصرف آب حتماً بادر كالن ش

 رانيدر ا زانيم نيهر نفر است كه ا يبه ازا تريل 140 يجهان اسيمصرف شرب و بهداشت در مق متوسط

 يبوده و حت تر شينقاط مثل شمال شهر تهران ب ياست كه در برخ تريل 250تا  210 نيشده و ب شتريب يليخ

متر مكعب در  15تا  12هر خانوار در كشور  تا  يبرا نهيمصرف به يالگو.   است دهيهم رس تريل 300به 

  .خواهند شد يپلكان يها نهيمصرف داشته باشند، مشمول هز نياز ا شيماه است و چنانچه ب

  

  كرد ينيب شيرا پ ندهيآ توان ينم

اعالم شده است،  -و آبفا در امور آب  روين ريمعاون وز -يخامس زاده يقاسم تق يكه از سو يآمار طبق

 كساليبا  يكسر زانيم نيدارد و ا يمترمكعب كسر ارديليم 130 يآب ينيزم ريز يها مخازن سفره

  .ميداشت يسال خشكسال 10ما حدود  رايز شوند، ينم نيتأم يبارندگ

 چكسيكرد و ه ينيب شيآب و هوا را پ تيوضع توان يباورند كه نم نيمسووالن بر ا گر،يد يسو از
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آب  تيدر حال حاضر وضع كه نيبا ا. تر ايخشك است  ندهيكه سال آ ديبه صورت مستند بگو تواند يمن

 ميك اقليكشور ما در  رايز شود؛ ينم ينيب شيپ يترسال يآب ندهيسال آ يمناسب است، برا رانيدر ا

سرنوشت  توان ياست و نم يابانيدرصد ب 50و  خشك مهيدرصد آن ن 60قرار دارد و  خشك مهيخشك و ن

  .داد رييآن را تغ

بارش  يجهان نيانگيم سوم كيكه  يميخاص خود است؛ اقل يميسرنوشت اقل يدارا رانيا گريعبارت د به

بر  يمبتن ستيدر ل يخينامتوازن است و به طور تار يو زمان ييايها در آن به لحاظ جغراف بارش عيتوز. دارد

و  ستين رييامروز قابل تغ يشرآورانه ب فن يل با ابزارهاحداق يميسرنوشت اقل نيا. اتكا كرده است يآب كم

موضوع هستند كه كشور امسال با  نيمسئوالن نگران ا ليدل نيبه هم. بدل كرد يآن را به پرآب توان ينم

  .مواجه است ها ياز بارندگ يناش يترسال ياليخوش خ

آب، برق و  يها تومان در بخش ارديليهزار م 35پروژه با  174استان  نيدر ا رويراستا  وزارت ن نيا در

 خانه هيها، واحد دوم تصف پروژه نيا نيتر مهم. درصد در دست اجرا دارد 45متوسط  شرفتيفاضالب با پ

 ريز شوايقرچك و پ ن،يپاكداشت، ورام يرا در شهرها تينفر جمع ونيليم 2از  شيهفتم تهران است كه ب

در  يگذار هيتومان سرما ارديليم 275و كالن برق با پروژه خرد  20 نيعالوه بر ا. پوشش خواهد برد

 يدر ر يگذار هيتومان سرما ارديليم 127با  يديخورش روگاهيو اسالمشهر و سه ن نيتهران، قرچك، ورام

 ساتيتومان و تاس ارديليم 50با  تيجمع فرهزار ن 146با  تيپرجمع يروستا 72به  يو دماوند و آبرسان

  .تومان است ارديليم 1079ها بالغ بر  كه مجموع آن شود يم يبردار داود بهره فاضالب در منطقه امامزاده

و سالم وصل شده در  دارينفر به شبكه آب پا ونيليم 7از  شيب تيروستا را با جمع 600هزار و  10از  شيب

 نيابه  انيياز روستا گرينفر د ونيليسه م 1400نخست سال  مهيتوسعه داده و در ن ،يكپارچكي نيپرتو ا

فاضالب در روستاها  خانه هيو تصف يآور در موضوع جمع يا و فصل تازه وندنديمند بپ مجموعه بهره

ناظر بر  ديدر كالنشهرها با ژهيباور است كه موضوع آب بو نيبر ا روين ريوز انيرضا اردكان. گشوده شود
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  .ما در دست اجراست يها طرح 1415سال  يرو باشد و برا شيپ يها دهه

به اندازه  ياست و هر سال عدد ياز نظر فقر منابع آب رانياستان ا نيدوم وبلوچستان ستانيس از سپ تهران

 يمسأله سبب شده است كه عالوه بر معدود سدها نيهم. شود يآن اضافه م تيشهر متوسط به جمع كي

 نيآب در ال مشكل يدل نيفشار باشد به هم ريشدت ز استان به نيا ينيرزميمنابع آب ز تخت،ياطراف پا

  .آن درنظر گرفته شود يبرا يجد ريها شناخته شده كه الزم است تداب مشكل نياز بزرگتر يكياستان 
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 تيظرف؛ كشور يهكتار اراض ونيليم 13در  يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا
خبرگزاري آيانا  - زيآبخ يدر حوزه ها البيمترمكعب بارش و س ارديليم 10 تيريمد

  12/11/1398مورخ 
  

طرح  يبا اجرا: كشور گفت يرزدايسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يدفتر كنترل و آبخواندار ركليمد

مذكور در كشور از  يسطح تحت پوشش كامل طرح ها ،يدر سال جار يو آبخواندار يزداريآبخ يها

و  الدر س البيمترمكعب بارش و س ارديليم 10 تيريمد تيامر ظرف نيهكتار گذشت كه ا ونيليم 13مرز 

  .را فراهم ساخته است نينفوذ آن به درون زم

  

  كشور يهكتار اراض ونيليم 13در  يو آبخواندار يزداريبخآ يطرح ها ياجرا

بارش و  يحد عيوقا ديكشور و تشد يزيخ ليس تيپور با اشاره به وضع نيابوالقاسم حس انا،يگزارش ا به

آب  رهيذخ تيو تقو نيبه درون زم البينفوذ بارش و س: كرد حيدر مناطق مختلف كشور تصر البيس

 يركردهادر آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات از جمله اهداف و كا يآب آب نيسبز در خاك و همچن

  .است يعيو منابع طب عتيطب يداريبوده كه همسو با اهداف پا يو آبخواندار يزداريآبخ

در كشور وجود دارد كه مستعد  رينفوذپذ "كامال يهكتار اراض ونيليم 63از  شيب: پور گفت نيحس

الزم در آن  يگذار هياست و سرما البياز باران و س يوذ آب ناشو نف يساز رهيذخ يتوسعه سامانه ها

  .ديانم فايآب در كشور ا يداريحفظ و پا نيو همچن ليدر كاهش مخاطرات س يتواند نقش موثر يم

 زيآبخ يهكتار حوزه ها ونيليم 13بر  ديسازمان جنگل ها با تاك يو آبخواندار البيكنترل س ركليمد

و  يزداريو كامل آبخ نهيبه تيهر هكتار فعال ياجرا: در كشور، افزود مطالعه شده و آماده اجرا

است كه  يحالدر  نيشود، ا يتومان محقق م ونيليم 2واحد  نهيبا نرخ هز يكنون طيدر شرا يآبخواندار
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فوق بوده و الزم است در آن  زانيدرصد م 50حدود  افته،يحاضر نرم اعتبار اختصاص  تيدر وضع

  .شود يرسانو به روز دنظريتجد

 كيومكانيب يها تيكشور، توسعه فعال يزهايحاكم بر آبخ يمياقل راتييبا توجه به تغ: پور گفت نيحس

  .از گذشته مدنظر قرار دارد شيبعنوان ضرورت روز، ب

قرار داد و  ديتوسعه اقدامات در سطوح خارج از آبراهه ها در دشت سرها و دامنه ها را مورد تاك يو

، بانكت )ها كروكچمنتيم(باران  ريآبگ يسامانه ها الب،يپخش س لياز قب ياقدامات ياجرا: اضافه كرد

شوند در برنامه  يم ياهيپوشش گ تينفوذ باران و بهبود وضع شيآن كه منجر به افزا ريها، تراس ها و نظا

  .رديگ يمورد توجه قرار م شتريب يو آبخواندار يزداريآبخ يآت
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گردبادها در  شيافزا؛ هشدار داد يشناس انوسيگاه اقپژوهش يپژوهشكده علوم جو سيير
خبرگزاري ايسنا مورخ  - شمال زيدر حوضه آبر مياقل ريياثرات تغ/خزر يايدر
12/11/1398  

  

برف  نيسنگ يها بروز بارش يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهشكده علوم جو سيير

كه  دهد يعالوه بر آن مطالعه ما نشان م: دانست و گفت مياقل راتيياز تغ يخزر را ناش يايدر سواحل در

  . است شيبه افزارو  ايدر نيا يتعداد گردبادها

  
 جيخزر و خل يايحوضه در يپژوهش يامروز در نشست دستاوردها انيغفار نيدكتر پرو سنايگزارش ا به

و  يآب يها پهنه انيخزر در م يايدر نكهيا انيبرگزار شد، با ب يشناس انوسياق يفارس كه در پژوهشگاه مل

ها و قرار  و كوه يآب يها در پهنه ايدر نيمحصور شدن ا: البرز محصور شده است، افزود يها رشته كوه

  .خطرناك كرده است يها دهيمنطقه را مستعد پد نيخاص، ا يگرفتن در معرض آب و هوا

 يعالوه بر آن بررس: خطرناك است، اظهار كرد اريمنطقه بس نيا يبرا مياقل راتييتغ نكهيا انيبا ب يو

بارش در سواحل  نيانگيكه م دهد ير نشان مخز يايدر يها از شرق تا غرب سواحل جنوب بارش نيانگيم
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  .رسد يم متريليم 400تا  300و در شرق آن به حدود  متريليم 1000 يغرب

 رييدر صورت تغ: خزر را در فصل زمستان دانست و خاطر نشان كرد يايبارش سواحل در زانيم انيغفار

و به خطر افتادن  ايدر طيمحشدن  يديموجب اس ابد،ي يم شيسطح آب افزا يعالوه بر آنكه دما مياقل

  .خواهد شد انيآبز ستيز

عوارض  گريسواحل را از د شيو فرسا ييايدر ساتيآب رفتن تاس ريباال آمدن سطح آب و به ز يو

 شيخزر را پا يايدر يمياقل راتيياساس ما به طور مداوم تغ نيبر ا: ذكر كرد و ادامه داد مياقل راتييتغ

به ما  ،يناگهان راتييغتا در صورت مشاهده ت ميا ها ارسال كرده ا به استانر ياساس فرم نيو بر ا ميكن يم

  .اعالم كنند

در خزر  ييايدر يها طوفان دهيبه وقوع پد يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهشكده علوم جو سيير

  .است شيگردبادها رو به افزا نيكه تعداد ا دهد يمطالعات ما نشان م: شد ادآورياشاره كرد و 

  .رخ داده است النيدو گردباد در سواحل مازندران و گ راياخ ،يگفته و به

نام برد و  مياقل راتييعوارض تغ گريكشور را از د يشمال يها در استان نيسنگ يها وقوع برف انيغفار

 كند، يخزر عبور  م اچهيگرم مانند در يها اچهيدر ياز رو يسرد قطب اريتوده بس كيكه  يزمان: گفت

  .رخ داد النيدر گ 1392اتفاق در بهمن ماه سال  نيو هم ميهست نيسنگ اريرش برف بسشاهد با

برف  نيسنگ يها از شمال شرق به جنوب غرب بارش ييايدر يها انيجر ليدر گرگان به دل ،يگفته و به

  .رخ نخواهد داد

گسترش شبكه  :منطقه پرداخت و گفت نيا مياقل راتييتغ شيپا ياقدامات انجام شده برا انيبه ب يو

 جاديمنطقه و ا يآنها برا قيو تدق يعدد يها مدل تيها، تقو قرار دادن داده اريو در اخت نگيتوريمان

  .شده است انجام اماتو تندبادها از جمله اقد ها البيمخرب مانند س يها دهيپد عياعالم هشدار سر ستميس
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ايسنا مورخ  خبرگزاري- د؟يكجا آغاز شد و به كجا رس از رانيدر ا يسدساز
12/11/1398  

  

به  رانيدر سطح ا يسد مل 172آغاز شد و تاكنون  20دهه  يانيپا يها از سال رانيدر ا يسدساز يماجرا

  .ابدي شيسد افزا 214تعداد به  نيا 1400و قرار شده كه تا سال  دهيرس يبردار بهره

اول و دوم تنها  يها كه در دولت يا گونه كند بود؛ به اريبس يدر گذشته روند سدساز سنا،يگزارش ا به

اما از دولت ششم و  ديرس يبردار دو سد به بهره زيسد، در دولت سوم سه سد و در دولت پنجم ن كي

سد به  13ها  كرد؛ چراكه در هر كدام از آن ادي يدر سدساز رو انهيم يها عنوان دولت به توان يهفتم م

  .ديرس يبردار بهره

كه تنها  يطور رو بود؛ به روبه يسدساز عياست كه پس از دولت ششم، كشور با حجم وس يطيدر شرا نيا

از دولت نهم،  يعنيروند، در دولت بعد  نيدر ادامه ا. وارد شد يبردار سد به مدار بهره 35در دولت هشتم 

در  ياما قله سدساز ديرس يداربر بهره سد به 18بالغ بر  1388سال  وريشهر انيتا پا 1384اول مهرماه سال 

  .سد قرار داشت 39دولت دهم و با تعداد 

مساله  نيمورد انتقاد قرار گرفت و هم يدر بحث سدساز يطور جد به د،يو ام ريپس از آن، دولت تدب 

 25 ازدهميرو شود و دولت  دولت، با كاهش روبه نيشده در ا يردارب بهره يموجب شد كه تعداد سدها

  .برساند يبردار بهره تنها سه سد را به زيسد و دولت دوازدهم ن

و بر  ديرس يبردار بهره مترمكعب به ونيليم 765هزار و  51 تيسد به ظرف 172ها  سال نيا يدرمجموع ط اما

سد در دست ساخت و  120 ،يبردار سد در دست بهره 672صورت گرفته، اكنون  يها يزير اساس برنامه

  .سد در دست مطالعه قرار دارد 176
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  شود يم يبردار برنامه ششم بهره انيسد تا پا 43

 زيساخته شده در دولت دوازدهم ن يبرنامه ششم، تعداد سدها انيمعناست كه تا پا نيموضوع به ا نيا

 يليشده، بر اساس سند تفص نييملكرد اهداف تعچراكه بر اساس ع افت؛يخواهد  يريچشمگ شيافزا

است  دهمقرر ش) يرمرزيغ(سدها  يميآب تنظ تيآب، ظرف نيبرنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تأم

 ونيليم 132هدف  ني، ا1396مترمكعب اضافه شود كه در سال  ونيليم 1401كه در طول برنامه، 

  .مترمكعب بوده است ونيليم 112بالغ بر  تيفعال نيمترمكعب بوده و عملكرد ا

 2857برنامه ششم توسعه،  يها مقرر شده كه در طول سال) يمرز(سدها  يميآب تنظ تيدر ظرف نيچن هم

مترمكعب بوده و  ونيليم 314هدف،  ني، ا1396اضافه شود كه در سال  ميتنظ تيمترمكعب ظرف ونيليم

  .مترمكعب اعالم شده است ونيليم 228عملكرد هم بالغ بر 

  

  رسد يمورد م 214به  يسد مل آمار

سد بزرگ و از سال  125تعداد  1392تا  1357گفت كه از سال  ديبا رويطبق اعالم وزارت ن يكل طور به

دولت اضافه  انيعدد در پا نيبه ا 1400اضافه شد و طبق برنامه تا سال  يسد مل 37تا امروز حدود  1392

به  يو آمار سد مل ديسخواهد ر يبه بهره بردار يسد مل 70 كه در مدت هشت سال بيترت نيبه ا شود؛ يم

  .رسد يمورد م 214

در كشور با وجود  يوضع سدساز نكهيبر ا يمبن يدر پاسخ به سؤال روين ريوز ان،يراستا رضا اردكان نيا در

 ايهزار سد بزرگ در دن 47از  شيب: چگونه است؟ گفت يگذشته به موضوع سدساز يها انتقادات سال

شده است و  ساخته ستميدوم قرن ب مهيدر ن ياست و بخش قابل توجه نياز آن در چ يميد دارد كه نوجو

  .آغاز كرده اند 21را در قرن  شانيها يهستند كه سدساز يمعدود يكشورها

ساخت و ساز سد را محدود كرده  ،يليجنگ تحم يها كه در سال ميما ته جدول هست نكهيا انيبا ب يو
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 ميشد يوارد عرصه سدساز يآن زمان وقت. ساخته شد يسد مل 19تعداد  1357سال در : گفت م،يبود

  .كند ياز آب را جمع آور ياديسد حجم ز كيكه با  ميبزرگ رفت يسراغ سدها

ما . بود ميخواه ياصل يها پس از ساخت سد شاهد ساخت شبكه زيها ن در موضوع شبكه: افزود روين ريوز

و  ونيليم كيسال  35كه در طول  ميداشت ياصل يزهكش ياريشبكه آبهزار هكتار  552، 1357در سال 

 نيا انيتا پا و ديهزار هكتار رس 125و  ونيليم 2به  1392هزار هكتار به آن اضافه شد و در سال  573

  .ديهزار هكتار خواهد رس 454و  ونيليم 2دولت به 

 البيو كنترل س يحي، اهداف تفربرق ديآب، تول نيو تأم رهياز جمله ذخ ياهداف مختلف يبرا سدها

تنها با هدف كنترل  يتوسعه جوامع بوده است كه برخ ياز نمادها يكي خيو در طول تار شوند يساخته م

در  توانند يم شوند، يساخته م البياز كنترل س ريغ يكه با اهداف ييسدها يحت. اند ساخته شده البيس

  .باشند ديكوچك هم مف يها با دوره بازگشت البيس تيريمد
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آب  يها سفره كننده تيها و مراكز تقو دره بيتخر ،ياهينابود كردن پوشش گ
 رسد ينم ينيرزميز يها درصد آب باران به سفره 60؛ است ليبروز س لياز دال ينيرزميز
  13/11/398روزنامه سبزينه مورخ  -
  

را عنوان  ياريكشور كارشناسان موارد بس رياخ يها لياز س يناش بيمورد علل باال بودن حجم تخر در

 يكاربر رييجنگل و تغ بيتخر ،ياهيبردن پوشش گ نيبه از ب توان يها م آن نيتر اند كه از مهم كرده

 كننده كمكعامل  كيعنوان  به ،ياهيپوشش گ تياست كه تقو يطيدر شرا نيا. اشاره كرد ها نيزم

قطرات  مياز برخورد مستق تواند ياثربخش باشد؛ چراكه م ها بيتخر زانيدر كاهش م تواند يقدرتمند، م

. شود آب در خاك نفوذ كند باعث  جهيو درنت يريجلوگ يديكلوئ يوندهايشدن پ و شكسته نيباران به زم

حاضر با اقدامات  حال در. است ينيرزميز يها نفوذ آب به سفره شيافزا يزداريآبخ جياز نتا يكي

و نابود كردن  گريمنطقه به منطقه د كيانتقال آب از  ،ياهيبردن پوشش گ نيهمچون از ب يراستاندارديغ

 يها درصد آب به سفره 60بر  كنند، بالغ تيرا تقو ينيرزميز يها سفره خواهند يكه م يها و مراكز دره

شدت دچار افت كرده  كشور به ينيرزميآب ز يها سفره ليدل نيهم به شود؛ يم ريو تبخ رسد ينم ينيرزميز

  .است

اظهار  يو آبخواندار يزداريآبخ تيتهران درخصوص اهم قاتيدانشگاه علوم و تحق يعلم ئتيه عضو

در هر  ياست كه هر قطره آب نيا شود، يمطرح م يدار زيآبخ تيريكه در بحث مد يا مسأله: داشت

شود و سپس در  يآب باران ببارد و جار كه نيا. شود تيريمد ديجا با ماندر ه د،يآ يكه فرود م يا نقطه

از  يا اقدام تنها گوشه نيا گريعبارت د به. در واقع بحث كنترل است م،ياحداث كن يا مكان سازه كي

  .ستين نيا تيرياست و همه مد تيريمد

 كند، يو حركت م بارد يكه باران م يا از نقطه تيريمد: گفت »نهيسبز«وگو با  در گفت يريادليك يهاد
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  .ابدي يادامه م زد،ير يم يا اچهيدر اي ايبه در كه يو تا زمان شود يشروع م

نحوه : عوض شده است، افزود زين يكرده و نحوه بارندگ رييتغ ميموضوع كه اقل نيا انيبا ب يريادليك

 شود يامر باعث م نيكه ا مياز باران را دار ييباال اريكم حجم بس اريشده كه در زمان بس يا گونه بارش به

  .نماند يباق نيزم يفرصت جذب برا

 يرگبار يها بارش و  مياقل رييتر باشد، آثار تغ مناطق كم نيدر ا ياهيهرچه پوشش گ: خاطرنشان كرد يو

ذشته شده، از گ تر شيب اريبس لياثرات س مينيب ياكنون م كه نيا نيبنابرا شود؛ يم تر شيب اريبس آسا ليو س

  .ميا برده نيب زها و علفزارها را ا درختان، جنگل ،ياهياست كه پوشش گ نيعاملش ا كي

 رد؛يرا بگ ليس يجلو تواند يبه چند صورت م ياهيمطالعات نشان داده پوشش گ: كرد حيتصر يريادليك

اسفنج و ابر عمل  كيمثل  زد،ير يم نيسطح زم يخشك كه رو يها و برگ ياهيگ يها اندام كه نياول ا

  .كند يآزاد م جاًيو سپس آن را تدر دارد يو در خود نگاه م كند يو آب را جذب م كند يم

در سطح  تر شيشود و در عوض ب يتر جار كه آب كم كند يكمك م يجيآزاد كردن تدر نيا: افزود يو

  .جذب شود نيزم

   

  كند يو استاندارد، دام چرا م تيبرابر ظرف 3تا  2زاگرس  در

و درخت وجود دارد، از  اهيدر منطقه گ يوقت: تهران خاطرنشان كرد قاتياستاد دانشگاه علوم و تحق نيا

قطرات  يحسن است؛ چراكه وقت كيخود  نيو ا كند يم يريجلوگ نيباران به سطح زم ميضربات مستق

كه  شود يم و باعث شكند يخاك را م يديكلوئ يوندهايپ كند، يبرخورد م نيبه سطح زم ميباران مستق

  .جا  نفوذ كند در آن تواند يآب نم جهيمنافذ خاك بسته شود و درنت

و  بافد يهم م  حكم آرماتور را دارد و خاك را به نيو درختان در دل زم اهانيگ شهير: گفت يريادليك

چند عامل مذكور را  نيكارشناسان ا كه يزمان. نشست كند نيزم ايشود  اديز شيرانش و فرسا گذارد ينم
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  .خود حفظ كند رمترمكعب آب را د اردهايليم تواند يجنگل م كيكردند، متوجه شدند  يريگ اندازه

است  نيا م،يهست  ليكه شاهد وقوع س يگريد لياز دال: پرداخت و گفت  ليبروز س ليدال  در ادامه به يو

در زاگرس  كه يطور رحال نابود شدن است؛ بهاز حد د شيب يچرا ليدل ها به ما در باالدست كه اكثر مراتع 

و  كند يرا نابود م ياهيپوشش گ رمرو امر به نيو ا كند يچرا م  و استاندارد، دام تيدو تا سه برابر ظرف

  .دهد يشدن قرار م حركت و شسته ش،يخاك را در معرض فرسا

از  يناش يها و خسارت ها بيتخر زانيكاهش م يپرسش كه برا نيدر پاسخ به ا يدار زيكارشناس آبخ نيا

 ميتوان ينم يا و منطقه يسطح محل كيرا در  مياقل رييمسلماً تغ: انجام داد، گفت توان يم يچه اقدامات ليس

 ديبا گريعبارت د به. ميكن ليرا تعد راتييتغ نيكه آثار ا ميقائل شو يداتيتمه ميتوان يبلكه م م،يعوض كن

 الب،يگرفته تا پخش س ياهيكه از حفظ پوشش گ ميداشته باش يزداريجامع آبخ يتيريبرنامه مد كي

  .را شامل شود... آب و تيريمد

ها  سمت دره حد به نيتا به ا تيها وجود داشت، اما جمع حجم از بارش نيا زين  در گذشته: افزود يريادليك

رودخانه  ميحررا در كنار  شانيها امروزه مردم خانه كه يدرحال برد، يها هجوم نم رودخانه ميو حر

  .كند يم تر شيها را ب خسارت زانيكارها م نيكه ا دهند يم رييرا تغ رهايو مس سازند يم

چون خاك  شد، يم ها نيزم تيباعث مرغوب ها البيها و س بارش  نيدر گذشته ا: خاطرنشان كرد يو

 يتا چند سال برا نيزم طيشرا بيترت نيبه ا. كرد يپخش م نيو در سطح زم آورد يرا با خود م زيحاصلخ

  .شد يم يكشت و زرع عال

   

  ميمواجه  با فاجعه ينظر منابع آب از

 يكي: گفت يو آبخواندار يدار زيو آبخ ينيرزميآب ز يها سفره هيتغذ نيدرخصوص ارتباط ب يريادليك

 ينيرزميز يها نفوذ آب را به سفره زانياست كه م نيا رد،يگ يصورت م يزداريكه در آبخ يياز كارها
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  .كند يم تر شيب

كه آب وجود داشت،  ياست كه در گذشته در مناطق نيكه وجود دارد، ا يمشكل: ادامه داد يو

جا  به آن گريو سپس آب را از مناطق د كنند يم يساز منطقه خانه كياما اكنون در  كردند، يم يساز خانه

كنند،  تيرا تقو ينيرزميز يها هسفر خواهند يكه م يها و مراكز تمام دره بيترت نيبه ا. دهند يانتقال م

  .شوند ينابود م

استفاده  ينيرزميآب ز يها از سفره يقدر به يكشاورز يبرا گرياز طرف د: كرد حيتصر يريادليك

  .ميمواجه  با فاجعه يكه از نظر منابع آب ميا كرده

و  رسد ينم ينيرزميز يها درصد آب به سفره 60از  شيدر زمان نزول باران ب ليدل نيهم به: افزود يو

  .شدت افت كرده است ما به ينيرزميآب ز يها سفره ليدل نيبه هم. شود يم ريتبخ

   

  كشور يدائم يها رودخانه ريدر مس يسدساز لزوم

 يآبخواندار ،يزداريآبخ: اظهار داشت خصوص نيدر ا زين يدار زيو آبخ يشناس نياستاد دانشگاه زم كي

كه هر كدام  ميدار ازيجامع آب و خاك كشور ن تيريدر مد مكمل هم هستند كه نديسه فرآ يو سدساز

  .ميها استفاده كن آن يها تيو از قابل ليرا به فعل تبد ها ليپتانس نياز ا

آب  رهيذخ نيو همچن يكيالكتر يانرژ ديتول يبرا يسدساز: گفت »نهيسبز«وگو با  در گفت يهمت محمد

مرسوم  ايدن يو در همه جا يضرور يدارند، امر يتوجه و دائم قابل انيكه حجم جر ييها در رودخانه

كه  يآب حجمچراكه  م؛يرا كنار بگذار يو سدساز ميرا انجام ده يگفت آبخواندار توان يپس نم. است

قابل توجه  م،يو صنعت استفاده كن يآب شرب، مصارف كشاورز نيتأم يو برا رهيپشت سد ذخ ميتوان يم

  .مياستفاده كن ياز سدساز يدائم يها رودخانه ريباشد كه در مس نيتر ا معقول دياست و شا

سد را حفظ و كمك  زيمنابع آب و خاك باالدست حوضه آبخ ميبتوان كه نيا يبرا: كرد حيتصر يهمت
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در باالدست سد در  يعني م؛يدار ازين يزداريوجود داشته باشد، به آبخ شهيهم داريپا انيجر نيا ميكن

بر حفظ منابع آب و  ديو با تأك يدار زيبا آبخ كنند، يم جاديرا ا يرودخانه اصل كه ييرودها يها شاخه

  .ميخاك اقدام كن شياز فرسا يريو جلوگ نيجذب آب در دل زم شيافزا يخاك، برا

 انيجر كند يمسأله كمك م نيو ا ميكن تر شيها را ب و دوام رودخانه انيجر ميتوان يكار م نيبا ا: افزود يو

  .ميآب را در تمام طول سال داشته باش

تا آب مازاد  ميانجام ده ميتوان يها م  افكنه مخروط يدر برخ زيرا ن يآبخواندار: اظهار داشت يهمت

جمع و سپس  رسد، يمتر هم م 200كه ضخامتشان گاه به  ييها را در داخل آبرفت ها البيس ايها  رودخانه

  .ميكن استفادهآب در داخل آبرفت  رهياز ذخ ميبتوان بيترت نيتا به ا ميدر داخل دشت پخش كن

ما كه درواقع  ينيرزميمنابع آب ز تيبه تقو ينوع به يآبخواندار يها آب در سازه رهيذخ: افزود يو

  .لحاظ ارزشمند است نيو از ا كند يما از آن است، كمك م يها برداشت چاه

   

  يزداريگانه در آبخ سه اقدامات

 زين يآبخواندار يها پروژه ياجرا يابي مكان: خاطرنشان كرد يدار زيو آبخ يشناس نيكارشناس زم نيا

قابل توجه داشته  البيدو س اي كيانجام شود كه ساالنه حداقل  ييدر جا ديمهم است و عمالً با اريبس

  .ها مستلزم ساخت چند سد كوتاه انحراف آب است پروژه نيا يچون اجرا م،يباش

: خاك دارد، گفت شياز فرسا يريدر جلوگ يچه نقش يدار زيسوال كه آبخ نيدر پاسخ به ا يهمت

به اجرا  زيحوضه آبخ كيمنظور حفظ منابع آب و خاك در  است كه به ياقدامات مجموعه يدار زيآبخ

 يهابه سه گروه كار ياز نظر عملكرد م،يده يانجام م يدار زيكه در آبخ ييدرواقع كارها. ديآ يدرم

  .شود يم ميتقس يكيومكانيو اقدامات ب يمهندسـ  يفن يها تيفعال ،يكيولوژيب

 يسرعت حركت رواناب سطح مياست كه بتوان نياز اهداف مهم ا يكي ندهايفرآ نيدر همه ا: افزود يو
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. تر از آن برسد خاك و كم شيبه آستانه فرسا يسطح يها آب انيكه سرعت جر يتا حد ميرا كاهش ده

   

مختلف مثل  يها به شكل ياهيبر توسعه پوشش گ ديبا تأك يكيولوژيب يدر كارها: كرد حيتصر يهمت

كه در محدوده  ميكن يم يسع يكار و كپه يبذرپاش ،يكار بوته ،يكار مرتع ،يكار نهال ،يكار جنگل

پوشش به برخورد آب در  شيافزا نيا. ميكن تيو تقو اءيرا اح ياهيپوشش گ ز،يحوضه آبخ يعيعرصه طب

 بيترت نيو به ا كند يتر م خاك را كم شيو شدت فرسا شود يمنجر م ياهيبا پوشش گ نيزم سطح

  .شود يم نياز آب باران جذب زم يتر شيدرصد ب

 ييتنها به ياهيكه با پوشش گ ييدر جاها ،يدار زيآبخ يكيمكان اي يمهندس ـ  يفن يها در پروژه: گفت يو

  سازه يبا احداث تعداد م،يكن يريخاك جلوگ شيو از فرسا ميريسرعت آب را بگ يجلو ميتوان ينم

  .شود يها انجام م آبراهه ايها  ها، رودخانه دامنه يكارها عمدتاً رو نيا. ميده يكار را انجام م نيكاهنده ا

ها از توسعه پوشش  ها و دامنه آبراهه يبر رو يياجرا ميت زين يكيومكانيب يها در روش: اظهار داشت يهمت

كه  كند يمثل بانكر استفاده م ييها كه الزم باشد، از ساخت سازه ييو در جاها كند ياستفاده م ياهيگ

  .شود يخاك م شيها باعث كاهش فرسا آن يهر دو ريتأث

   

  است ريمتغ زيآبخ يها حوضه يطيمح طيبا توجه به شرا يزداريبا آبخ شده رهيآب ذخ زانيم

آب  زانيچه م يزداريسوال كه با هر هكتار آبخ نيپاسخ به ادر  يزداريو آبخ يشناس نيكارشناس زم نيا

چون  شود؛ يم رهياعالم كرد چقدر آب در حوضه ذخ توان ينم قيمورد دق نيدر ا: گفت شود، يم رهيذخ

 ياز سو. باشد داشتهشدت و ضعف  گريمنطقه نسبت به منطقه د كيدر  تواند يم يدار زياوالً نوع كار آبخ

  .با هم متفاوت است زيآبخ يها حوضه يطيمح طيو شرا يشناس نيزم طيشرا ،يعيطب تيوضع گريد

 رهيذخ تواند يچقدر آب م يدار زيهر هكتار آبخ ميمشخص كن قيطور دق به ميتوان ياگرچه نم: افزود يهمت
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ازجمله  م؛يآمار و ارقام در دسترس دار يانجام شده است، برخ رانيكه در ا يسازد، اما با مطالعات مورد

 زيدر حوضه آبخ يزداريآبخ يها تياز فعال يناش شده رهيكه درباره مقدار آب ذخ يقاتيدر تحق كه نيا

 16 شده رهيآب ذخ ،يكيولوژيصرفاً ب اتيانجام گرفته، نشان داده كه براثر عمل يغرب جانيآذربا آباد يقاض

 ريگ رسوب يبندهااز احداث  يناش شده رهيآب ذخ زانيو م افتهي شيافزا زيدرصد در كل حوضه آبخ

  .هزار مترمكعب بوده است150حدود 

 يآور كه جمع دهد يآباد انجام شده، مطالعات نشان م كه در حوضه داد يگريد قيدر تحق: ادامه داد يو

درصد از  80از  شيب توان يم زيباران در داخل حوضه آبخ ريآبگ يها احداث سازه قيآب باران از طر

  .كرد رهيو ذخ يآور ساله را جمع با دور بازگشت دو و پنج ييها ياز بارندگ يرواناب ناش

ساله  100و  50، 25، 10 يها در دور بازگشت ق،يتحق نيشده در ا براساس آمار ارائه: كرد حيتصر يهمت

آمار نشان  نيا نيبوده است؛ بنابرا جادشدهيدرصد از رواناب ا 28و  38، 54، 63 بيترت به ريمقاد نيا

آب كاهش  رهيخمقدار درصد جذب و ذ شود، يم تر شيب ها البيدوره بازگشت سكه هرچقدر  دهد يم

  .كند يم دايپ

در استحصال و  يزداريآبخ اتيعمل يكه اجرا دهد ياعداد و ارقام نشان م نيا نيهمچن: افزود يو 

  .است رگذاريرواناب تأث يآور جمع

   

  يعيمنابع طب يها محافظت از پروژه يباال بردن اعتبارات برا ضرورت

پدافند  يرا نوع يو آبخواندار يزداريآبخ كه نيبا اشاره به ا يزداريو آبخ يشناس نيكارشناس زم نيا

 تواند يم رعامليبه عنوان دو اهرم موثر در پدافند غ يو آبخواندار يزداريآبخ: گفت نامند، يم رعامليغ

اقدامات  ريتأث نهيزم نيدر ا. ميده شيآب را افزا رهيو به ما كمك كند كه ذخ رديمورد توجه قرار بگ

كه  ييدهاياز تهد يكي گريد يبا كشورها  هم باشد، چون در زمان جنگ رتريچشمگ ديشا يآبخواندار
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 انيم نياست كه در ا ييايميش يافزارها جنگ ريتحت تأث يسطح يها شدن آب همواره وجود دارد، آلوده

  .توجه است آب قابل ازاستفاده  يبرا ليپتانس كيعنوان  به ينيرزميوجود منابع آب ز

 ييايميش يافزارها از جنگ يناش ياز گزند آلودگ ينيرزميز قيعم يها آب كه نيبا توجه به ا: افزود يهمت

 نيها ا آب در داخل آبرفت و آبخوان رهيو ذخ يگفت كه اقدامات آبخواندار توان يدر امان هستند، م

 يآلودگ سكيكه ر ميكن رهيرا در آبخوان ذخ يو مناسب داريپا يبع آبمنا ميكه بتوان دهد يامكان را به ما م

  .است يسطح يها تر از آب ها كم آن

 يگذار هيالزم است در كنار سرما: پرداخت و گفت يزداريآبخ يها پروژه يشناس بيدر ادامه به آس يو

تا مردم از توسعه و  ميرا در جامعه باال ببر يفهم و درك عموم ،يو آبخواندار يزداريآبخ يها در پروژه

كه صورت  ييها يگذار هيكه سرما مياز موارد شاهد ياريدر بس. كنند تيها حما پروژه نيا ياجرا

 كيكه دچار  شود يسبب م نيو ا شود يم بيتخر يا برداران بدون هرگونه مالحظه توسط بهره رد،يگ يم

  .ميشو وبيمع كليس

كه  يبيو با تخر كنند يالزم را نم تيحما گرياما از طرف د م،يكن يم يگذار هيهر سال سرما: افزود يهمت 

هم  نيبنابرا برند؛ يم نيرا از ب يگذار هيسرما نيآثار مثبت ا كنند، يم جاديا ستيز طيو مح يعيدر منابع طب

است و هم  يو باارزش داريپا يگذار هيچون سرما م،يبده شيافزا يعياعتبارات را در بخش منابع طب ديبا

   . باشند يعيو منابع طب يزداريآبخ يها تا مردم خودشان دلسوز پروژه ميجامعه را باال ببر يفرهنگ عموم

 م،يدار يعيمنابع طب تيريكه در بخش مد يامكانات: خاطرنشان كرد يزداريو آبخ يشناس نيكارشناس زم نيا

مستمر را در  تيرياست كه نظارت و مد يخود مشكل نيكم و ا ارينسبت به حجم كار و وسعت عرصه بس

و امكانات  زاتيتجه ،يانانس يروين ديپس با. دهد يالشعاع قرار م تحت يزداريو آبخ يعيمنابع طب يها پروژه

  .كار شود يعيمنابع طب يها توسعه و حفظ پروژه يرو تر شيباشد تا با قدرت ب تر شيب يمال
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  13/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - گريابرها تا دو هفته د يبارور اتيآغاز عمل
  

خبر  گريو هفته دابرها تا د يبارور اتيابرها از آغاز عمل يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل سيرئ

كامل  زاتيبا تجه مايفروند هواپ كيسپاه،  يهوافضا يرويبر اساس قرارداد امضا شده با ن: داد و گفت

  .ابرهاست يبارور اتيآماده آغاز عمل

  
انجام شد،  1395ابرها در سال  يپروژه بارور نينخست كه نيا انيبا ب سنا،يوگو با ا گلكار در گفت ديفر

 يبرا طيو هر زمان كه شرا خورد يم ديپروژه كل زييبود كه در اواسط پا يا به گونه طيشرا: اظهار كرد

  .ادامه داشت ماه بهشتيتا اواسط ارد تايو نها گرفت يصورت م نديفرآ نيمناسب بود، ا اتيآغاز عمل

 م،يداد يكار را انجام م نيا گريشركت د كيو  مايهواپ كيدر آن سال با  كه نيبا توجه به ا: ادامه داد يو

و  مايهواپ كي ميا سپاه منعقد كرده يهوافضا يرويكه با ن يقرارداد ياما ط مياكنون دچار وقفه شد

  .شدند اتيعمل نيپهپاد آماده انجام ا يتعداد

 جاديوقفه ا اتيعمل نيا يدر اجرا يمدت كه نيا انيابرها با ب يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل سيرئ

زودتر آماده  يآماده خواهد بود؛ البته پهپادها را كم مايهواپ گريتا دو هفته د تيادر نه: شد، اظهار كرد

  .كشور دارد يجو طيبه شرا يشود، بستگ يياجرا اتيعمل يچه زمان كه نيكرد اما ا ميخواه
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  شود؟ يكدام استان بارور م يابرها

زاگرس  يها كوهستان يور اتيعمل نيصورت گرفته عمدتا ا يها ينيب شيبراساس پ: ادامه داد گلكار

  .شود ياز كرمان انجام م يو بخش زدياصفهان، فارس،  يعني يمركز رانياز البرز و ا يكوچك يبخش

 كه نيدرصد است اما با توجه به ا 15تا  10ها  بارش شيافزا زانيدر م اتيعمل كباري ريتاث كه نيا انيبا ب يو

حساب جداگانه  كيالزم است تا : كم است، گفت اريآن بس ينسبت به سودآور اتيعمل نيا نهيهز زانيم

 ديو با ماند يمنابع نم صيتخصهوا منتظر  يجو طيشود؛ چراكه شرا جاديابرها ا يبارورساز يها طرح يبرا

  .استفاده كرد ها تيظرف نياز ا

 ابرها يبارورساز يها ابرها با اشاره به علت توقف پروژه يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل سيرئ

 طيبا وقفه مواجه شد، اما اكنون شرا اتيعمل نيا ياجرا ،يو سازمان يمسائل داخل ليبه دل: اظهار كرد

  .ميببر شيها را پ پروژه نيا ميتوان ينرمال شده است و م

تومان  ارديليامسال هفت م: ها، اضافه كرد طرح نيا ياجرا يبرا هيسرما زانيدرباره م نيهمچن گلكار

 ارديليهفت م زيكه اگر امسال ن افتي صيتخص ريد اريله در نظر گرفته شد كه البته بسمسا نيا يبودجه برا

  .ميپروژه را برطرف كن نيا يازهاين ميتوان يم ابد،ي صيتخص گريد
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - ابرها يمجدد بارورساز اتيبه عمل يواكنش سازمان هواشناس
13/11/1398  

  
تومان  ارديلياعالم كرده است كه امسال هفت م يابرها درحال يو مطالعات بارور قاتيتحق يمل مركز

ز آغا اتيعمل نيا ندهيآ  ابرها در نظر گرفته شده است و از دو هفته يبارورساز اتيعمل يبودجه برا

مزرعه  كي يدر حد بارش برا ديابرها شا يبارورساز: ديگو يم يسازمان هواشناس سييكه ر شود يم

  .شهر و كشور جوابگو نخواهد بود اسيدر مق وجه چيپاسخگو باشد اما به ه

هدف : گفت ست،ين رممكنيابرها غ يبارورساز نديفرا نكهيا انيبا ب سنايدر گفت و گو با ا بخش سحرتاج

آب  ريذخا شيافزا ايكشور  يابرها سبب رفع خشكسال يبارورساز. مهم است اريابرها بس يزاز بارورسا

در رفع  تواند ينم هاابر يكرده است كه بارورساز انيب زين يهواشناس يسازمان جهان. شود ينم ينيرزميز

  .موثر باشد يخشكسال

 يا جهيو به نت  برها كار كردها يپروژه بارورساز يها رو مدت زيبخش در كشور امارات ن گفته تاج به

 اسيدر مق وجه چيمزرعه پاسخگو باشد اما به ه كي يابرها در حد بارش برا يبارورساز ديشا. اند دهينرس

  .شود يكشور نم يآب ريذخا شيكالن جوابگو نخواهد بود و سبب افزا
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. است يو هواشناس يبه اطالعات جو ازيابرها ن يبارورساز يبرا: كشور افزود يسازمان هواشناس سيير

از جمله باد در امر  يعوامل جو ريسا نيبارور كرد همچن يرا در ارتفاع مشخص يابر خاص ديمثال با يبرا

 يبارورساز يمختلف برا يها با دستگاه يما  تاكنون تبادل اطالعات هواشناس. ابرها موثر است يبارورساز

مختلف وجود دارد  يها دستگاه نيب يات هواشناساز اطالع يمشترك ياما بانك اطالعات ميا ابرها نداشته

  .ابرها از آن اطالعات استفاده كنند يبارورساز يكه ممكن است برا

- گلكار  ديبه گفته فر. انجام شد 95بار در سال  نينخست يابرها برا يبارورساز اتيعمل سنا،يگزارش ا به

ابرها وقفه  يبارورساز اتيعمل يرادر اج يمدت -ابرها  يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل سيرئ

  .شده است گرفتهمساله در نظر  نيا يتومان بودجه برا ارديليشد اما دوباره امسال هفت م جاديا

 يها و تجربه يعلم يها بر اساس داده كند يم ديكشور تاك يسازمان هواشناس كه يدرحال سنا،يگزارش ا به

در كشور  يبارش و رفع خشكسال شيبر افزا يريوان تاثعن چيابرها به ه يپروژه بارورساز ،يالملل نيب

 يبارورساز اتيعملمجدد  يمستندات خود در اجرا يو مجر يمتول يها دستگاه رود يندارد، انتظار م

  .ابرها را منتشر كنند
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 - ي زداريبا توسعه آبخ ليخسارات س كاهش؛ استيدن زيخ ليكشور س نيچهارم رانيا
  13/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

 تواند يم يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيمعتقد است انجام عمل يزداريپژوهشكده آبخ يعلم اتيه عضو

  .كند يريجلوگ يعيطب يايوقوع بال ديو تشد يعيمنابع طب يها عرصه بياز تخر ياديتا حد ز

و  ستانيس يها كشور از جمله استان يبه مناطق جنوب يماه سال جار يدر د ليس سنا،يگزارش ا به

 ،يكشاورز يها كه بخش يوارد كرد؛ به طور ياديز يها بلوچستان، هرمزگان و كرمان خسارت

  .شدند ياريبس يها نهيسه استان متحمل هز نيدر ا يو مسكون يرساختيو ز يپرور يآبز ،يدامدار

 نكهيا انيبا ب سنا،يوگو با ا در گفت - يزداريپژوهشكده آبخ يعلم اتيعضو ه -رابطه مهران زند  نيا در

 راتييموجب تغ ،ياراض يكاربر رييو تغ يا گلخانه يانتشار گازها شياز افزا يناش يجهان شيگرما

در دو دهه  بارشدما و كاهش  شيافزا ،يمياقل يمخاطرات جو شياز جمله افزا رانيا ميآشكار در اقل

چرا  ابند؛ي يم ينمود كامالً بارز يدر چرخه آبشناس يمياقل رييتغ يوهايسنار: شده است، اظهار كرد رياخ

نوسان . رنديگ يو جرم قرار م يتبادالت انرژ زانيحاصله در م راتييتغ ريآن تحت تأث ياجزا يكه تمام

و  ريتبخ شيمنابع با افزا نيبه ا ازيچرا كه ن ست؛ا يمياقل راتييتابع تغ يا ز قابل مالحظهبه طر يمنابع آب

  .  شود يم شتريب) تر يگرمتر، خشك تر و آفتاب طيدر شرا(تعرق 

قرار گرفته  مورد بررسي) 1395 – 1347( ريسال اخ 50بارش در  راتييبه عنوان مثال، تغ: ادامه داد يو

بارش در شمال غرب و غرب كشور . بر دهه است متريليم 1.1 بياهش بارش با شنشان از ك جينتا. است

بر  متريليم 5.4 بيبا ش) بالقوه يآب ازين(تعرق  ريتبخ ن،يافزون بر ا. است افتهيكاهش  يدار يبه شكل معن

- نيفرورد يها البيس ديمسئول تشد نويال ن دهيگزارش شده است كه پد نياست همچن افتهي شيدهه افزا

 شود يم ييآب و هوا يالگوها رييباعث تغ نگيبالك دهيپد. است يعيطب طيبا شرا سهيدر مقا بهشتيردا
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  .شود يم ييآب و هوا ديدموارد ش ريمعمول و سا ريغ يدما ،يخشكسال ل،يكه منجر به س

 رياخ يها البيدر رابطه با س: كرد حيتصر يزداريپژوهشكده آبخ مياقل رييو تغ يگروه خشكسال سيرئ

 كي جادياز ا يحاك ل،يمقارن با وقوع س يكينوپتيس يها نقشه يبررس ستان،يهرمزگان و س يستانهاا

 يتوده هوا جهيتشده و در ن رانيبه سمت ا يباد قو افتني انيدر اروپا است كه موجب جر يمانع قو ستميس

فارس  جيس خلسرخ و سپ يايدر يو با عبور از رو يجنوب يها با حركت به طرف عرض رانيسرد شمال ا

مناطق  نيآسا در ا ليو س ديشد اريبس يها يرطوبت جذب كرده و موجب بروز بارندگ يحجم قابل توجه

در  يا سامانه نيچن نكهياست اما ا يمعمول يا دهيپد رانيمشخصات به ا نيبا ا يا ورود سامانه. شده است

معمول  ريغ يا دهيشود، پد) ياداز سه برابر مقدار ع شيب(حجم از بارش  نيا زشيموجب ر رانيجنوب ا

  .باشد مياقل ريياز شواهد بروز تغ تواند ياست كه م

از آن است  يحاك ر،ياخ يها در سال رانيدر ا يو خشكسال ليس يروند وقوع رخدادها: اضافه كرد يو

از جمله  دهيدو پد نيا. است شيدر اغلب مناطق كشور در حال افزا يعيطب يدو بال نيكه بروز ا

 نيياز آنها را تع يخسارات ناش زانيخود م ماتيانسان است كه با تصم نياما ا. هستند يعيطب يارخداده

 26و حدود  استيدن زيخ ليكشور س نيچهارم رانيها و مراتع، ا براساس آمار سازمان جنگل. كند يم

 ديشد يها ليدر معرض س عتيانسان به طب يها ييانداز و دست يمينوسانات اقل ليدرصد پهنه كشور به دل

  .  قرار دارد يانيو طغ

 ديتهد تواند يكه م شود يم يمعرف يبه عنوان راهكار يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل ،يگفته و به

  .كند ليتبد يو خشكسال يآب مقابله با كم يبرا يرا به فرصت ليس

  

  وجود دارد يزداريهكتار حوزه آبخ ونيليم 125 رانيا در

به  زيحوزه آبخ كپارچهي تيرياست كه بر اساس اصول مد ياتيمجموعه عمل يزداريآبخ نكهيا انيبا ب يو
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با مهار و نفوذ  زين يدار و آبخوان شود يم يياجرا زيآبخ يها منظور حفاظت از منابع آب و خاك حوزه

منابع آب و  يايكرده و موجب اح يريمخرب جلوگ يها البيآبخوان از بروز س يها عرصه يرو البيس

 12وجود دارد كه تنها در  زيآبخ  هكتار حوزه ونيليم 125 رانيدر حال حاضر در ا: گفت ود،ش يخاك م

پروژه  25و  ستگاهيا 27 يابيارز. شده است يطور كامل اجرا به يزداريآبخ اتيهكتار از آن عمل ونيليم

 530به  كيساالنه نزد  ،يكوهستاندر مناطق  يزداريآبخ يها طرح ينشان داده كه با اجرا يزداريآبخ

به مقدار ساالنه  يدر مناطق كوهستان ها يابيارز نيا. مترمكعب در هكتار استحصال آب رخ داده است

  .   است دهيمترمكعب آب در هكتار رس 1000به  كينزد

  

  دهد يرا كاهش م ليدرصد خسارات س 80 يدار و آبخوان يزداريآبخ

نشان  ها يابيارز ر،ياخ يها ليدر س يدار خوانو آب يزداريآبخ يها پروژه ييدرخصوص كارا: افزود زند

درصد به دو درصد  10را از  البيآب و س روان بياند ضر توانسته البيپخش س يها پروژه دهد يم

  .  اند و خسارات آن را كاهش داده البيدرصد س 80تا  يعني نيا. كاهش دهند

  

  شده است مياقل رييدچار تغ رانيا

به  زين رانيمعتقدند كه ا يشناس مياغلب كارشناسان حوزه اقل ،يزداريبخكارشناس مسائل آ نيگفته ا به

 ياز دگرگون ييها نشانه زيشده است و در زمان حاضر ن مياقل رييجهان دچار تغ يكشورها گريهمراه د

و  ها هنهپ( يموجب حذف برخ يو بروز خشكسال يكم بارش. قابل مشاهده است رانيدر ا يمياقل

 يو صنعت گردشگر سميو اكوتور يستيها، جنگل، مراتع، تنوع ز و باتالق ها اچهيدر) يآب يها ستمياكوس

  .  شود ليبه س ليها هم تبد موجب خواهد شد تا اندك بارش يحذف مراتع و پوشش جنگل امديپ. شود يم

از  يسدها از رسوبات ناش ،يباالدست يها در حوزه نيسنگ يها بارش شيبا افزا نكهيبا اشاره به ا يو
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: اظهار كرد شود، يآنها كاسته م ديپر شده و عمر مف ها ليها و س آب شسته شده توسط روان يها اكخ

از  ينيرزميز يها آب بعمنا هيتا ضمن تغذ ابنديتوسعه  يزداريو آبخ يدار مدون آبخوان يها برنامه يستيبا

  .شود يريمخرب و  پرشدن سدها توسط رسوبات جلوگ يها البيبروز س

 نيانگيدر م رييتغ نده،يدر آ ميرفتار اقل نيمهمتر: گفت انيدر پا يزداريپژوهشكده آبخ يمعل اتيه عضو

 يرا برا ياست كه هر نوع سازگار) ديشد اريبس( يحد يدادهايدر رو رييبلكه تغ ست،ين يمياقل يرهايمتغ

متناقض  ياد و حتكامالً متض استيدو س م،ياقل رييبا تغ يسازگار ايمقابله . كند يم نهيبشر سخت و پر هز

اما امكان مقابله با . است يتر و مؤثرتر خردمندانه استيمقابله، س انيم نياست در ا يهيو بد گرنديكدي

و  يليفس يها با كاهش مصرف سوخت ديبا نيوجود ندارد؛ بنابرا اياست  فيضع يليخ مياقل رييتغ دهيپد

 ديكشور و تشد يعيمنابع طب يها عرصه بياز تخر) يزداريآبخ اتياز جمله عمل( يحفاظت اتيانجام عمل

  .كرد يريجلوگ يعيطب يايوقوع بال
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - ابرها چه قدر درست است؟ يبارش با بارورساز شيافزا يادعا
14/11/1398  

  

 اتيبار عمل كيانجام  ريابرها اعالم كرده كه تاث يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل كه يدرحال

الزم است : ديگو يم يخشكسال يمركز مل سيدرصد است، رئ 15تا  10ها  بارش شيافزا زانيدر م يبارور

 توان يم ركه چه طومنتشر و مشخص شود  يو منطق يصورت علم ابرها در كشور به يبارورساز جينتا

  ؟يفعل و انفعاالت جو ايابرهاست  يبارور جهيكرد باران در حال بارش، نت نييتع

  
از جمله  يمختلف يابرها كشورها يبارورساز نهيدر زم نكهيا انيضمن ب سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

بوده  زيآم تيموارد موفق يدارند كه در برخ ييها و امارات تجربه نيچ ،يستيونيصه ميرژ ه،يهند، ترك

ابرها  ينسبت به بارورساز ينظرات مختلف يهواشناس  وجود هنوز در جهان، جامعه نيبا ا: است، اظهار كرد

 ميبخواه نكهيندارد و از اساس ا يو محكم يعلم يها هيدر حال حاضر پا اتيعمل نيا يطور كل به. دارند

  .است يا دهيچيجو، كار پ يعيطب نديفرا ايبارش، حاصل از بارور كردن ابر است  ميثابت كن

 يها روش نكهيكشور با اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

 نيا جهيبودن نت يمنف ايابرها تاكنون نتوانسته است مثبت  يبارورساز جهينت يبررس ياستفاده شده برا

از ابزار و  يلياست كه خ يا كشور درحال توسعه زيما ن كشور:  نشان دهد، گفت قيطور دق را به اتيعمل
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آن در كشور  جهينت يابرها و بررس يموضوع بارورساز ليدل نيبه هم. را ندارد شرفتهيپ يامكانات كشورها

  .تر است ما سخت

 توان يرو م نياز ا. محل مناقشه متخصصان است ايابرها در دن يبارور اتيعمل يبه طور كل: افزود فهيوظ

ادعا  نيكرد اما ا يآن را بررس جهيكوچك انجام داد و نت يها طيدر مح يشيصورت آزما را به اتيعمل نيا

  .ستين حيشود، صح يكشور  م ايمنطقه  كيبارش در كل  شيابرها سبب افزا يبارورساز اتيكه عمل

 يحت: هند، اظهار كردپاسخ مثبت د يبارورساز اتيبه عمل توانند يهمه انواع ابرها نم نكهيبر ا ديبا تاك يو

 طيشرا كياند كه تنها در  ابرها را دارند، اعالم كرده يبارور اتيبودن عمل زيآم تيموفق يكه ادعا يكسان

 زانيهوا، ارتفاع ابر و م يمثال دما يابر. مثبت دهد جهينت اتيعمل نيبود كه ا دواريام توان يم يخاص جو

كه اگر در  مينكته توجه داشته باش نيبه ا ديبا. استمهم  اريبس يبارور اتيعمل يرطوبت آن در اجرا

 نيكه تكرار مجدد ا ستيمعنا ن نيمثبت داد، به ا جهيانجام شد و نت يبارورساز اتيعمل يخاص طيشرا

  .هستند ريمتغ يطيمح طيچراكه ابرها و شرا دهد يمثبت م جهيهمچنان نت يگريدر نقطه د اتيعمل

ابر و  قيدق ينيب شيپ ازمنديابرها ن يبارورساز اتيعمل نكهيا انيدر ادامه با ب يمتخصص هواشناس نيا

الزم است در كشور ما : گفت شود، يم تيمسئله كمتر رعا نيآن است كه از نظر من ا يها يژگيو

منتشر  اتييو با جز يمنطق ،يصورت علم آن را به جينتا كنند يكه اقدام به بارور كردن ابرها م ييها دستگاه

 ديابرها با يبارورساز اتيعمل يدر اجرا گريد ياز سو. است فتادهياتفاق ن نيفانه تاكنون اكنند كه متاس

 جيمثبت بودن نتا يدر سطح جهان ادعا. ميها را تكرار نكن و مجدد آن رمياشتباهات خود را بپذ

  .ستين يا باروركردن ابرها كار ساده

در آن كم و از  يبارور تيبا قابل يرفته كه ابرهاقرار گ يا كشور ما در منطقه: كرد حيدر ادامه تصر فهيوظ

ابرها  يبارورساز اتيبر عمل يمنف ريتاث تواند يموضوع م نيهم. است زيگرد و خاك خ گريد يسو

 يهمراه با رادارها يبان دهيشبكه متراكم د كيابرها در كشور به  يبارورساز جهينت يبررس يبرا. بگذارد
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كند و  افتيالزم را در يها ابرها گزارش يپس از بارورساز يت تخصصصور كه به ميدار ازين  يهواشناس

  .ارائه دهند

ابرها  يبارورساز اتيعمل يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيگفته رئ به

ابر  يبارورساز نكهيبر ا يمبن ييانجام شود اما ادعاها يشيآزما يها طيدر مح يقاتيصورت تحق به تواند يم

مستندات الزم  ئهاست بدون ارا  مشخص شده يا بارش باران در منطقه يدرصد 15تا  10 شيجر به افزامن

  .درست باشد تواند ينم

 يگازها شياز جمله افزا نيدر سطح كره زم يراتييرفتار بشر سبب تغ نكهيبا اشاره به ا انيدر پا فهيوظ

 يبه سمت و سو ايدر حال حاضر دن: كرد دياست، تاك  هوا شده يدما يا درجه كي شيو افزا يا گلخانه

را  راتييتغ نيا مخربآن بتوان اثرات  جهيتا در نت رود يم شيپ يمياقل راتييسازگار كردن خود با تغ

 راتييابرها به مقابله با تغ يمانند بارورساز ينيبا عناو ميموضوع كه ما در كشور بخواه نيا. كاهش داد

  .وارد كند بيآس... از منابع و نهياستفاده به ،ييجو مانند صرفه يميبه مفاه تواند يم ميبرو يمياقل

از آغاز  -ابرها  يو مطالعات بارور قاتيتحق يمركز مل سيرئ -گلكار  ديروز گذشته فر سنا،يگزارش ا به

 يهوافضا يرويبر اساس قرارداد امضا شده با ن: خبر داد و گفت ندهيابرها تا دو هفته آ يبارور اتيعمل

 سيير -بخش  سحرتاج. استابره يبارور اتيكامل آماده آغاز عمل زاتيبا تجه مايفروند هواپ كي سپاه،

 يدر حد بارش برا ديابرها شا يبارورساز: گفت سنايخبر به ا نيدر واكنش به ا زين - يسازمان هواشناس

  . شهر و كشور جوابگو نخواهد بود اسيدر مق وجه چيمزرعه پاسخگو باشد اما به ه كي
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؛ كار كردن دستگاههاست يرهايجز جهينت نينامناسب و ناخوش دشت قزو حال و روز
سبزينه مورخ وزنامه ر - سال تالش 10 ازمندين نيدشت قزو شدن يابانياز ب يريجلوگ

15/11/1398  
  

 ميرمستقيو غ ميها و مراتع به شكل مستق جنگل رايز ست،ين دهيپوش يبر كس يعيمنابع طب تياهم امروزه

 ديبا گريد ياز سو. آب و غذا هستند ژن،يها همچون اكس و مهم انسان هياول يازهاين نيتأم يبرا يمنبع مهم

آب و خاك و . است يعيبحفظ و استفاده درست از منابع ط يكشورها در گرو دارياذعان كرد توسعه پا

را  ياديمشكالت ز تواند يها م نامناسب از آن يبردار دست هستند و بهره نياز ا يمنابع ياهيپوشش گ

  .داشته باشد يو اقتصاد يدر ابعاد اجتماع يكند و با خود تبعات منف جاديا

چند دهه گذشته منابع آب  ياز اندازه ط شيب يبردار نامناسب و بهره يها استيتوسعه نامتوازن، س ليدل به

 يها در برخ دفع آن يقرار دارد كه برا يمختلف يدهايو تهد ها بيو خاك در كشور در معرض آس

با وجود  زين نيقزو اناست. ميباش ياتيمنسجم و عمل يزير شاهد برنامه ديبا يعيمنابع طب ژهيها به و حوزه

رو بوده  در حوزه آب و خاك روبه ياديز داتيگذشته با تهد يها سال يط نيقزو زيداشتن دشت حاصلخ

 نياستان شده است كه ا نياز نقاط ا يبرخ شدن يابانيو ب ينيرزميو ز يجار يكه باعث كاهش منابع آب

 ،ياسدالله اكبر يرابطه، عل نيدر هم. كرده ديرا تشد يعيمنابع طب يو حفاظت ياقدامات مراقبت تيوضع

به سواالت طرح شده در خصوص و  رنايوگو با ا در گفت ن،يقزو يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

  .استان پاسخ داد يعيمنابع طب تيوضع نيآخر

   

  .ديده حيتوض د،يكه برعهده دار يفيو وظا يعيطبحوزه منابع  در

درصد مساحت استان  62كه  يطور است، به ينيسرزم يها ها و عرصه پهنه تر شيب تيريما مد تيمسئول 
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در زمان حاضر . دهد يم ليتشك يعيمنابع طب اي يمل يدرصد مساحت كشور را اراض 82 نيو همچن نيقزو

 يفضا شآب و خاك و پوش يها مربوط به حوزه داتيگسترش تهد نيو همچن يمياقل راتييكه شاهد تغ

  .از قبل شده است تر نيسنگ زيما ن تيمسئول م،يسبز هست

خاك و  شيكاهش فرسا ايو  يريدر جلوگ يدينقش كل يزداريو آبخ يعيادارات كل منابع طب تيفعال

 طيحفاظت مح ،يگذار هيو سرما يدر حوزه مسائل اقتصاد ميرمستقيدارد و به شكل غ يمنابع آب تيتقو

  .است رگذاريتأث... بحران و تيريمد ست،يز

   

 ،يمنابع آب دياستان قرار گرفته كه افت شد يعيمنابع طب يرو شيپ ياديز يها چالش رياخ يها سال در

 نيمقابله با ا يبرا. هاست از جمله آن ياراض شدن يابانيب ريخاك و سرعت چشمگ يباال شيفرسا

  د؟يا دهيشياند يريتدابها چه  چالش

. ميباش ينيواحد سرزم تيريمد يشاهد اجرا يعيمنابع طب يرو شيپ يها حل مسائل و چالش يبرا ديبا

و در استفاده  ميا رفتار نكرده يخود به درست يگذشته با آب، خاك و هوا انيسال ياذعان كرد كه ط ديبا

 يريو جلوگ نيدشت قزو ظحف ياذعان كرد برا ديارتباط با نيدر هم. ميدار دنظريبه تجد ازيمنابع ن نياز ا

  .ميدار ازيساله ن 10 يو اورژانس ژهيمراقبت و كيبه  ابانيشدنش به ب لياز تبد

 كي ديبا نيهاست؛ بنابرا كار كردن دستگاه يا رهيجز جهينت نيو روز نامناسب و ناخوش دشت قزو حال

حفاظت از  ثيهر دستگاه از ح قيدق تيمسئول ديمثالً در حوزه آب با م؛يكن فيبرنامه منسجم و جامع تعر

داشته  ينيرزميز بآ يها از سفره حيرصحيغ يبردار بهره يمشخص باشد، چرا كه وقت يور منابع و بهره

بود و با  ميبه شهرها خواه انييو مهاجرت روستا يرفتن كشاورز نيو از ب ياراض شدن يابانيشاهد ب م،يباش

  .ميشو يرو م روبه دهيپد نيا يو اقتصاد ياجتماع يفتبعات من

 ينيرزميآب ز يها از منابع سفره يراصولياز اندازه و غ شيب يبردار بهره ليگذشته متأسفانه به دل انيسال در
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با انسداد  رياخ يها كه البته در سال ميا ها بوده سفره نيسطح آب ا ديشاهد كاهش و افت شد نيدر قزو

ها  سفره تياما با تقو ده،كر دايمجاز سرعت افت كاهش پ يها و كنترل مصرف چاه رمجازيغ يها چاه

  .قرار گرفته است شدن يابانيدر معرض ب نياستان قزو يو اراض مياست، فاصله دار ستهيو شا ديطور كه با آن

مستعد  ست،ينبود آب قابل كشت ن ليبه دل گريقرار داشته و امروز د يكشت آب ريكه در گذشته ز ينيزم

به كانون  تواند يخاك در آن صورت گرفت، م شيشد و فرسا ابانيبه ب ليتبد ياست و وقت شدن يابانيب

  .شود ليو گرد و غبار تبد زگردير ديتول

   

در  ها ابانيمهار رشد ب يبرا يافزوده شده و چه اقدامات نيقزو يابانيب يبه اراض زانيچه م ريدهه اخ كي يط

  استان انجام شده است؟

 يها از اندازه از سفره شياستفاده ب ،يسال چون خشك يمسائل ليبه دل شد يبرآورد م ريدهه اخ كي در

 100دام   هيرو يب يدر كنار چرا نيبه دشت قزو زيآبخ يها و عدم انتقال آب از حوضه ينيرزميآب ز

هزار  52 يريقرارگ شاهد يبازه زمان نيشود كه در هم ليتبد ابانيبه ب نيدشت قزو يهزار هكتار از اراض

  .ميبود يبحران تيدشت در وضع نيا يهكتار از اراض

و در كنار اقدامات  ميكرد يابانيب ياز گسترش اراض يريجلوگ يبرا ياديپنج سال گذشته اقدامات ز يط

 شدن يابانيترمز ب ميهدف كمك كرد و موفق شد نيا شبرديما را در پ زين ها يرشد بارندگ ،يحفاظت

  .ميرا بكش نيدشت قزو ياراض

به  توان يم نياستان قزو ياراض شدن يابانيتقابل با ب يبرا رياخ يها سال يجمله اقدامات انجام گرفته ط از

 يجنوب يها نفر شتر كه از استان 200و  هزار كي ياز چرا يريجلوگ نيدام و همچن هيرو يب يمقابله با چرا

موجود در دشت به  يشترها تعداداكنون  كه يورط آورده شده بودند اشاره كرد، به نيبه قزو يريو كو

  .است دهينفر رس 100تر از  كم
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 يزداريآبخ يها طرح يدر دو هزار هكتار از مراتع و اجرا يدر سطح پنج هزار هكتار، بذرپاش يكار بوته

دستگاه ها از  ريسا تيراستا بوده كه در كنار فعال نياقدامات انجام شده در ا گريدر نقاط مختلف از د

است؛ البته اگر  داشتهنقش  نيقزو ياراض شدن يابانيها در كاهش سرعت ب جمله كنترل برداشت از چاه

  .ميكشت باش يالگو يشاهد اجرا ديبا م،يهست ها تيفعال يخواهان اثربخش

   

  شده است؟ يياجرا نيدر استان قزو يسال جار يط ييها چه طرح يزداريحوزه آبخ در

 يزداريدر حوزه آبخ يمختلف يها طرح يتاكنون با اختصاص منابع صندوق توسعه مل سال گذشته از

 يدر حال اجرا زيحوضه آبخ 11كه در حال حاضر در  يا گونه در حال اجراست، به نيكشور و استان قزو

  .ميپروژه هست

خاك  شيمنابع آب و خاك شده و از فرسا تيمنجر به تقو يزداريدر دست اجرا در بخش آبخ يها طرح

 البياز س يريبر جلوگ ميو به شكل مستق شود يم ينيرزميز يها سفره تيو موجب تقو كند يم يريجلوگ

ز را يآبخ يها موجود در حوضه يها ها و چشمه آب قنات تيفيو ك يحجم آبده نيدارد؛ همچن ريتأث

  .بخشد يبهبود م

با كشور برابر، اما به  باًيتن در هر هكتار است كه تقر 16تا  12 نيخاك در استان قزو شيفرسا متوسط

رقم را  نيخود ا يبا اقدامات حفاظت ميبتوان ميدوارياست و ام يعدد قابل توجه يجهان نيانگيلحاظ م

از  ييها و بخش دشاهرو زيحوضه آبخ نينقاط الموت و همچن يخاك در برخ شيالبته فرسا م؛يكاهش ده

  .كننده است از اعداد ذكر شده و نگران تر شيحوضه خرورد ب

 شيو مقابله با فرسا يزداريآبخ يها طرح ياجرا يبرا ياز منابع صندوق توسعه مل الير ارديليم 300 امسال

با قوت  زيدام ن رمجازيغ يطرح مقابله با چرا نياست و همچن شدن نهيدر حال هز نيخاك در استان قزو

  .شود يم يريگيپ
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به اختالفات در حوزه  يدگيصرف رس يعيكاركنان منابع طب ياز وقت و انرژ ياديزبخش  هرساله 

  شده است؟ يحوزه چه اقدام نيدر ا. شود يم ياراض

 نياز قوان يسر كيدر  يبازنگر ازمندين  ،يعيبرداران و دستگاه منابع طب بهره نيكاهش اختالفات ب يبرا

از جنگلها و  يبردار با هم مثالً قانون حفاظت و بهره نيقوان يامروز تداخل برخ. ميحوزه هست نيمربوط به ا

به  يدگيرس يرا برا يمشكالت يفاختال ياراض فيتكل نييو قانون تع ديمراتع با قانون رفع موانع تول

  .كرده است جاديا ياختالفات مربوط به اراض

 نيرا سرعت ببخشد و ما در ا يباشد كه حل اختالفات اراض يا گونه به ديحوزه با نيا نيدر قوان يبازنگر

. خصوص راهگشا باشد نيدر ا تواند يكه م ميا افزودن چند بند را به قانون گذار داده شنهاديخصوص پ

منابع (حوزه  نيا يصدر دستگاه اختصا يبه امور اختالف يدگياست كه رس نيا شنهادهايپ نياز ا يكي

امور خود را  ،يمراجعه به چند دستگاه و سرگردان يشود مردم به جا يشود كه موجب م يريگيپ) يعيطب

بهتر حقوق مردم و منابع  تيو رعا ها نهيشاهد كاهش هز بيترت نيدستگاه دنبال كنند كه بد كي ياز سو

  .بود ميخواه يعيطب

مردم و منابع  نياختالفات ب يتوان ظرف پنج سال تمام يم م،يحوزه باش نيا نيدر قوان يشاهد بازنگر اگر

  .ها را بست را حل و فصل كرد و پرونده آن يعيطب

   

 ژهيبه شكل خاص و و يخوار نيزم ايو  يانداز شاهد دست نيقزو يعيدر حوزه منابع طب رياخ انيسال يط

  م؟يا بوده

و  يبردار اقدام به نقشه گريو مشكالت د يخوار نيچون زم ياز مسائل يريشگيحل اختالفات و پ يبرا

كه با وجود همه تنگناها و  ميا كرده نيدر استان قزو يمل ياراض) يحدنگار(طرح كاداستر  ياجرا

اجرا شده  ناستا يعيمنابع طب يدرصد از اراض 50كار در سطح  نيا. انجام شده است يمال يها تيمحدود
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چون  يسائلگفت م توان يآن م شدن ييطرح و نها نيا يبا اجرا. ميآن را ادامه ده ميبتوان ميدواريو ام

عام و  ياستان به معنا نيالبته در ا رود؛ يم نياز ب نياستان قزو يمل يدر اراض يخوار نيتعرض و زم

 يبا كشاورزان و صاحبان نسخ او عمده مشكل م ميا شده نداشته يسازمانده يخوار نيشناخته شده زم

در  نيقزو يعيمنابع طب اي يمل يهكتار از اراض 750 يدر حال حاضر برا. دارند تيمالك ياست كه ادعا

امسال  زيمقدار ن نيبه هم باًيپرونده وجود دارد و تقر ييدر مراجع قضا رمجازيخصوص تعرض و تصرف غ

  .ميا داشته يرفع تصرف و آزادساز

   

شده  يبخش چه اقدامات نيا تيتقو يامسال برا. هاست در حوزه جنگل يعيمنابع طب يها تياز فعال يبخش

  است؟

سد نهب  هيآن در حاش تر شيانجام شده كه ب نيدر استان قزو يكار هكتار جنگل 137 يسال جار در

قصد  نيامسال همچن. است افتهي صيتخص يتاكستان انجام شده و اعتبارات آن از محل صندوق توسعه مل

زنجان را -نيرشت و قزو-نيقزو يها آزادراه رياز مس لومتريك 20  ياداره كل راهدار يبا همكار ميدار

 ياما با هدف توسعه پوشش فضا ست،ين يعيمنابع طب يذات فيموضوع جزو وظا نيكه ا ميكن يكار جنگل

  .ميده ياقدام را انجام م نيسبز و كاهش اثرات كوالك ا

و  يجنگل يها نهال ريبه كار پرورش و تكث يكيدو نهالستان است كه  يدارا نيدر استان قزو يعيطب منابع

 يابانيب يها طيكشت در مح يو مناسب برا يمقاوم به خشك يها نهال ريبه پرورش و تكث يگريد

 گانيرا را يديتول يها هزار اصله نهال هستند و نهال 350 ديها ساالنه قادر به تول نهالستان نيا. پردازد يم

  .كنند يم عيتوز

نهال  ديتول تيظرف د،ريقرار بگ اريدر اخت نيقزو يعيمنابع طب يها نهالستان زيتجه ياعتبارات الزم برا اگر

  .كند يم دايپ شياصله در سال افزا ونيليم كياز  شيها به ب نهالستان نيدر ا
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 يعيمنابع طب يها از تجاوز به عرصه يريشگيپ يبرا يمردم يها گزارش افتيدر يشما برا يارتباط راه

  ست؟يچ

گزارش خود را  يعيمنابع طب يو تعرض به اراض بيدر صورت مشاهده هرگونه آس توانند يم شهروندان

 يعيحفاظت منابع طب گانيافراد . اطالع دهند 1507حفاظت به شماره تلفن  گاني يدگيو رس يريگيپ يبرا

تالش  يمل يراضاز ا انتيص يروز در سرما و گرما برا هستند كه شبانه يزحمتكش و فداكار يروهاياز ن

مشاركت و  ازمنديالزم ن زاتيو تجه يانسان يروين نيتأم يبرا يمنابع مال تياما به جهت محدود كنند، يم

  .ميهست يعيمنابع طب يحفاظت بهتر از اراض يمردم برا يهمراه
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 - هكتار تاالب در كشور وجود دارد ونيليم 3؛ زنده ماندن يجدال تاالب ها برا
  16/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

هكتار تاالب وجود دارد  ونيليدر كشور سه م: كشور گفت ستيز طيمح معاون سازمان - رنايا - بروجرد

  .آب دارند حيصح تيريدر مد يحفاظت شوند نقش موثر يكه اگر به درست

داالن بروجرد  شهيتاالب ب يبان طيافتتاح پاسگاه مح نيزاده روز چهارشنبه در آئ جانياله احمدرضا

حفاظت  يتاالب ها در كشور بدرست نيد كه متاسفانه اتاالب ها شاهكار خلقت خداوند هستن: اظهارداشت

توانند نقش  يم يو اقتصاد يكه زنده نگه داشتن تاالب ها عالوه بر رونفق گردشگر ينشده اند در حال

  .آب داشته باشند حيصح تيريدر مد يموثر

 نياز پرآب تر يلتاالب انز: كرد انيبود، ب دهيدرصد تاالب ها خشك 67 ليقبل از س نكهيبا اشاره به ا يو

  .گونه است نيبه هم تيمناطق كشور وضع گريمنطقه در حال خشك شدن است و در د يتاالبها

و  رنديمورد محافظت قرار گ ديهكتار تاالب وجود دارد كه با 300در لرستان  : كرد انيزاده ب جانياله 

  .داشت خواهد يدر پ يجوامع محل يبرا يتاالبها حفظ شوند در آمد خوب نيچنانچه ا

مناطق  يتاالب ها: كشور اضافه كرد ستيز طيمح  سازمان يو تاالبها ييايدر ستيز طيمح معاون

 يتاالب ها به رونق گردشگر نيدارند كه حفاظت از ا ييباال يستميلرستان ارزش اكوس يكوهستان

  .شود يم يكنند و باعث رونق اقتصاد يم كمك

ارتقا و در  يشده است كه برا هيطالعه شده و نقشه آن تهلرستان م يهزار از اراض 300: شد ادآوري يو

  . درصد برسد 10استان به باالتر از  نيسهم ا ست،يز طيمح يجلسه عال

  .واقع شده است الخوريبروجرد و در دشت س يجنوب شرق يلومتريك 15داالن در  شهيب تاالب
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  18/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - امسال يبارش در كشور ط يدرصد 22 شيافزا
  

 يدرصد 22 شيضمن اشاره به افزا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

 يها بارش در استان تاكنون يجار يسال آب ياز ابتدا: بلندمدت گفت نيانگيبارش در كشور نسبت به م

  .نقاط بوده است رياز سا شتريمازندران و هرمزگان ب الن،يگ

بارش  متريليم 137.9بهمن ماه  مهياز مهرماه امسال تا ن نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

داشته است  شيدرصد افزا 22.1بلندمدت كشور  نيانگينسبت به م زانيم نيا: اظهار كرد م،يدر كشور داشت

  .شده است شتريدرصد ب 0.5بارش امسال در كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته  نيهمچن

تاكنون سه  يجار يدر سال آب: ادامه داد يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

بهمن  مهيز مهرماه تا نا النيدر استان گ. ها بودند استان نيتر مازندران و هرمزگان پربارش الن،ياستان گ

در استان . ميبارش داشت متريليم 286و در استان هرمزگان  متريليم 358.9در مازندران  متر،يليم 459.5

 نيدر ا زيدرصد كاهش داشته است و در استان مازندران ن 2.2بلندمدت  نيانگيبارش نسبت به م النيگ

  .ميرو بود رش روبهبا شيدرصد افزا 14.3نسبت به بلند مدت با  يبازه زمان

بارش  دهد ينشان م نياست كه ا متريليم 93.6بلند مدت بارش در استان هرمزگان  نيانگيم فهيگفته وظ به

  .شده است شتريدرصد ب 205.5بلند مدت  نيانگياستان نسبت به م نيامسال در ا

بارش  متريليم 125.6نون تاك يجار يسال آب ياز ابتدا زيو بلوچستان ن ستانيدر استان س نكهيا انيبا ب يو

كرده  دايپ شياستان نسبت به بلند مدت افزا نيدر ا متريليم 136.6بارش : كرد حيگزارش شده است، تصر

  .است

استان  15بارش در : در ادامه گفت يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

 ،يخراسان شمال ،ياريچهار محال و بخت م،الياصفهان، ا ل،ياردب ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا
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 نيانگيم بهنسبت  زديلرستان و  الن،يگلستان، گ راحمد،يو بو هيلويخوزستان، كردستان، كرمانشاه، كهگ

  .است افتهيبلند مدت كاهش 

بارش در  متريليم 120: تاكنون اظهاركرد يجار يسال آب يبارش در تهران از ابتدا تيدرباره وضع فهيوظ

درصد  30و نسبت به سال گذشته حدود  شيدرصد افزا 4.4بلند مدت  نيانگيكه نسبت به م مياشتتهران د

  .است افتهيكاهش 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - م؟يخوشحال باش رياخ يها البيها با س تاالب يريآبگ يبرا
19/11/1398  

  

كشور را پر آب كرده است اما كارشناسان  يها تاالب يبرخ رياخ يها البيظاهرا س -رنايا -تهران

مواد  ياديحجم ز شود يوارد تاالب م البيكه از س يشاد بود چون آب دينبا يريآبگ نيا يمعتقدند برا

تاالب را به  بسترساختار  يروند نابود ،يگذار رسوب نيو ا كند يم يحوضه آب نيرا با خود وارد ا يرسوب

  . همراه دارد

 رنديگ يكربن م دياكس يو از ما د ميتا تنفس كن دهند يم ژنيدارند؛ اكس كننده تينقش حما كي ها تاالب

 ميكن يكه استفاده م ييها يماه دهند؛ يم ييها به ما مواد غذا تحت كنترل باشد، تاالب نيزم شيتا گرما

ها رشد  در تاالب كه ياهياز مواد گ نيهاست همچن در تاالب شان يگذار بخش عمده آنها محل تخم

مواد  كننده نينقش تام نيبنابرا ميكن ياستفاده م ييبه عنوان مواد غذا يو گاه زميبه عنوان ه يگاه كنند يم

  . ما دارند يهم برا ييغذا

از  يكي ديشا اياست در دن تياهم زيحا اريها بس بتاال يو گردشگر يتفرج تيقابل نهايكنار تمام ا در

 جيترو كنند يخود از آن استفاده م ييدرآمدزا يبرا شرفتهيپ يكه كشورها يمهم اريبس يمنابع اقتصاد

ار است اما متاسفانه يبس يها تاالب رندهيدر برگ يهم كشور رانياست و ا يتاالب يها در حوزه يگردشگر

  .كشور شده است يها تاالب يسوز برا خانمان يدو بال البيو س يبحث خشكسال

ما مانند  يها از تاالب ياريجان بس ريسال اخ 25 يكه ط ميرا دار ييها يطرف بحث خشكسال كي از

را گرفت و آنها را خشك كرد، اما  گريد يها از تاالب يليو خ يمهارلو، بختگان و گاوخون شان،يپر

 شحالخو رويدر وزارت ن رانيدر كشور شد و مد ياديز يها تاالب يريآبگ  موجب رياخ يها البيس

مناطق پرآب شدند اما  يها در برخ ها داده اگرچه تاالب به تاالب يا جان تازه ها البيس نيهستند كه ا
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  .كنند يرا تحمل م ياديمشقت ز يهستند كه از رنج خشكسال ياديز يها هنوز تاالب

 يخوشروان مجر وني؟ هما ميها خوشحال باش تاالب يريبگروش آ نياز ا ديبا اياست كه آ نيسوال ا اما

 رنايا يباره به خبرنگار علم نيدر ا يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب

درجه  شيافزا شدهبه آن دچار  رانيكه فالت ا ياز مشكالت يكي ريچهار تا پنج دهه اخ يط: گفت

به طور متوسط در هر دهه، حدود دو  دهد يه تاكنون انجام شده نشان مك يمطالعات يعنيحرارت است 

 1350از سال  يعني ميريسال را در نظر بگ 40اگر  يعني ميدرجه حرارت دار شيافزا گراديدهم درجه سانت

 نياست ا افتهي شيافزا نيانگيبه طور م رانيو دو دهم درجه، درجه حرارت فالت ا كيبه  كيتا االن نزد

  . ما است يآب يها در حوضه ريتبخ زانيم شياز آن افزا يكيدارد كه  يدرجه حرارت تبعات شيافزا

 ريمشخص شد كه نسبت تبخ ميكه انجام داد يبر اساس مطالعات هياروم اچهيمثال در حوضه در: افزود يو

به  كيبه سه كه تا  كياست معادل  ينسبت ،ياز بارندگ يناش يآبها يها و حت رواناب يورود زانيبه م

 ريآن آب تبخ ربراب 5شود با سرعت  هياروم اچهيواحد آب وارد در كياگر  يعنياست  ريپنج هم متغ

واحد  5و  ديايواحد آب ب 5 ديبماند با يبخواهد متعادل باق هياروم اچهيآب در النياگر ب نيبنابرا شود يم

 ديايآب ب شتريواحد ب 5 اما اگر از شود يكامل خشك م اچهيصورت در نيشود كه در ا ريآب هم تبخ

چون  نيرا نجات دهد بنابرا اچهيدر تواند يم ماند يم يكه باق يدو واحد اضاف نيا ديايواحد ب 7 اي 6مثال 

به  ياز آب ورود شتريآنها ب ريتبخ زانيقرار گرفتند كه نرخ نسبت م يما در مناطق يتاالب يها حوضه شتريب

به صورت  ديتهد نيو ا شوند يم ديدچار تهد نيره زمك شيگرما طيها در شرا آنهاست تمام تاالب

  .خود را نشان داد ييزا خشك

تا چهار سال قبل سطح تراز آب : خزر اظهار داشت يايدر قاتيمطالعات و تحق يسابق مركز مل ريمد

باعث شد  رياخ يها البيخشك شده بود اما س اچهياز در يعيبود و بخش وس نييپا اريبس هياروم اچهيدر

 ييها تاالب ايخارج شود  يو از آن حالت ناگوار كم ابدي شيمتر افزا كيبه  كينزد اچهيح دركه سط
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  .شدند يريآبگ زين شانيمانند مهارلو ، بختگان و پر ميكه در استان فارس دار

دارد جان  ها البيو س يحاال بارندگ ميخوشحال باش ديهم نبا ادياست كه ز نيا تياما واقع: افزود يو

تاالب  شود؛ ينم ليبه نام آب تشك ييچون ساختار تاالب فقط از جز دهد يما را نجات م يها تاالب

 كي يوقت سازند يسه جزء هستند كه تاالب را م نيا يعنياز آب، خاك و هوا است  يا دهيچيمجموعه پ

 يوانفرا اريبس يرودخانه با خودش مواد رسوب نيا شود يم يالبيس ديشد يبارندگ ريتحت تاث يرودخانه ا

 اريبس طيمح كيكه قبال رسوبات آن به  يتاالب كند، يم يگذار ها رسوب تاالب نيو داخل ا آورد يرا م

ها رشد كنند و  كرد تا بتوانند جلبك يرا فراهم م يطيشرا طيمح نيو ا شد يم ليتشك يآرام و كم انرژ

دات باعث مهاجرت موجو نيكنند و ا دايگسترش پ يز كه موجودات كف شود يها باعث م رشد جلبك

تمام ساختار  شود يباعث م كند يم جاديها ا كه رسوبات در داخل تاالب يميعظ ليبا س شوند؛ يپرندگان م

فراوان بود وجود نخواهد  يمواد آل يكه حاو يآن رسوبات گريد يعنيبستر تاالب به طور كامل نابود شود 

  .ميطرف هست يالبيدشت س كيآن با  يداشت و به جا

مسووالن گفته  ايها و  توسط رسانه نكهياما ا: بابل ادامه داد يريحر يعلم اديبن نيارتمان علوم زمدپ سيير

 ديندارد چون نبا يو اساس هيو پا ستين يعلم يحرف دنديما رس يها به داد تاالب ها البيكه س شود يم

آب، خاك و  از تشكلكه تاالب م يكاسه آب است در صورت كي ايمخزن  كيكه تاالب،  ميتصور كن

 ديكه با يدرست است كه آب وارد آن كاسه شده اما خاك سازد، يرا م ستمياست كه آن اكوس ييهوا

 يعنيحالت  نيوجود ندارد در ا گريد رديمختلف در آن شكل بگ يها ستگاهيز نكهيا يمرغوب باشد برا

  .شود ينابود م تيو در نها يآن تاالب متالش ييغذا رهيزنج

به  ميداشت يعيوس ييها البيس ريدو سال اخ ياالن هم كه ما ط يما حت يها تاالب نينابراب: افزود خوشروان

شدند بلكه آنها  يسامانده اي ايما اح يها كه تاالب ميتصور كن ديندارند و ما نبا يحال خوش ؛يريرغم آبگ

  .كنند يم يسپر يگريد كيدرولوژيه طيخود را در شرا يرانيو تيدارند وضع
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 يها هستند و با تاالب يكه ساحل ميتاالب دار يسر كياست كه ما  نيا گريمساله د: تاظهار داش يو

و  انكالهيم يها دارند، تاالب يمتفاوت يكيدرولوژيكامال ساختار ه شانيپر ايو  هيمانند اروم يا قاره درون

 هيواقع در حاش يها تاالب ايرا در بر گرفته و  اشهريكنار و تاالب ك بايبوجاق كه دو تاالب ز يپارك مل

كه  نديآ يبه حساب م يساحل يها هستند جزو تاالب ايعمان كه متاثر از آب در يايفارس و در جيخل

  .دهند ياز خود نشان م يمتفاوت يرفتارها

تا االن كه حدود  1374خزر با توجه به سرعت كاهش سطح تراز آب از سال  يايدر: ادامه داد خوشروان

خزر خشك شود مانند  يجنوب يا هيحاش يها از تاالب يعيكه بخش وس متر بوده سبب شد ميو ن كي

و  اشهريمانند ك ييها تاالب نيدرصد مساحت خود را از دست داده، همچن 30از  شيكه ب انكالهيتاالب م

فارس و تاالب شادگان  جيبه سمت خل يرفتند در عوض وقت ييزا كنار كه به شدت به سمت خشك بايز

 3كه معموال معادل  اهايو در ها انوسيسطح تراز آب اق شيهستند كه با افزا ييها االبت مينيب يم ميرو يم

ها باال  تاالب نيباعث شد كه سطح تراز ا يآبگرفتگ نيشدند و ا يدر سال است دچار آبگرفتگ متريليم

  .ديايب

و در  دزيها به هم بر تاالب نيريآب ش بينفوذ آب شور باعث شد كه ترك گريد ياز سو: افزود يو

خود ادامه  اتيلب شور و شور به ح ن،يريو ثابت آب ش آل دهيا بيترك كيكه با  ييها تاالب تينها

از جانوران  ياريبس يجمع شوند كه متاسفانه مرگ دسته ليتبد يشور اريبس يها امروز به تاالب دادند يم

كارون و اروند  يدلتا هيحاش يها در تاالب ميتوان يحالت را م نيآن منطقه را به همراه داشت، ا اهانيو گ

  .مينيبب زيفارس هستند ن جيسواحل خل يخورها ريو سا يكه در خورموس ييها تاالب نيرود و همچن

نكته  نيبنابرا: كرد ديتاك يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 يخوب طيشرا يالديدهه از هزاره سوم م نيدر ا يعني يفعل طيكشور ما تحت شرا يها تاالب نكهيا زيحا

است كه  تياهم زيحا اريها بس تاالب يمرمت و سامانده يبرا كپارچهي تيريمد كينقش  نجايندارند و ا
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 يحيعملكرد صح ستيز طيو چه سازمان حفاظت مح رويما چه وزارت ن يياجرا يها متاسفانه دستگاه

ها داشته  تاالب كيدرولوژيه تيوضع شيو پا نگيتوريمانه مانسا كي ديبا م،ينيب ينم تيريمد نيا يبرا

مواقع بحران و خطر بتواند وارد  دركند و  تيريو مد يها را بررس تاالب طيكه به طور مستمر شرا ميباش

بروز  يبرا يريشگيپ تيريمد يحت م،يبحران ندار تيريمد يبرا يداتيگونه تمه چيعمل شود اما ه

  .است فيضع اريبس زيها ن مخاطرات در تاالب

رودخانه  ياداره مهندس ست،يز طيها در سازمان مح تاالب ستگاهيدر كشور سه نهاد اداره كل ز: گفت يو

كه تاالب در آنها  ييها استان ستيز طيو اداره كل مح رويمنابع آب وزارت ن تيريو سواحل شركت مد

داشتن بودجه  ارياخت راست كه با د نيها انهاد نيتوقع ما از ا كنند، يها كار م تاالب يواقع شده بر رو

فقط  يكه حاو يجينه نتا ميباش يعلم جيرا انجام دهند و ما شاهد نتا يخوب ياتيبتوانند برنامه عمل يكاف

 اريكه مجلس هم كمك كند تا با در اخت طلبد يبه هدف م دنيها باشد، رس خوب از تاالب اياخبار بد 

 يايدر هيحاش يتجربه در كشورها نكهيشود كما ا ليهر چه زودتر تشك سامانه نيگذاشتن اعتبارات الزم ا

ها در رابطه با  را روس يمشكل خشك نيها را نجات داد چون هم تاالب توان يكه م دهد يخزر نشان م

برابر  10كه وسعت آن  يالزم توانستند قره بغاز داتيقره بغاز داشتند اما آنها با تهم جيتاالب بزرگ خل

نشان  نيا نيشده بود نجات دهند بنابرا عيوس ييزا دچار خشك كه ين است را در زمانگرگا جيخل

ها مضاعف  تاالب يو تالش خودمان را بر رو ميانجام ده يشتريب يكه هنوز جا دارد كه كارها دهد يم

  . ميكن
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 ها و چالش ها تيآب و برق ؛ظرف صنعت :اعالم شد روين ريوز انيدر گفتگو با دكتر اردكان
  19/11/1398روزنامه اطالعات مورخ  -
   

 كه اگرچه يتيروبرو شود؛ وضع يديجد تيبا وضع رانيدر كشور موجب شده ا ييوهوا آب طيشرا رييتغ

به  ياحتمال يها يآن خاموش يمصرف گاز و در پ شيافزا ل،يشده اما وقوع س يمنابع آب شيموجب افزا

  .را به وجود آورده است يجد يها مشكالت و چالش ها، روگاهيكمبود گاز ن ليدل

را به  يكه هر كدام خسارات متعدد ميبزرگ را شاهد بود البيس نيچند يدر سال جار سنا،يگزارش ا  به

 ديبا يچه اقدامات قايدق طيشرا نيمقابله با ا يو برا ستيشد كه راهكار چ جاديسوال ا نيل داشت و ادنبا

 اياست  دهيرس يسدساز ييدوران طال ايرا كاهش داد؟ آ ليخسارات س زانيم توان يم ايانجام شود؟ آ

 نياست؟ ابوده  يدر حوزه منابع آب كاف يحل مشكالت فعل يتاكنون برا رويوزارت ن يراهكارها

بود كه  يكشور شده، موارد يها روگاهين ريگ گاز دامن نيدر حوزه تام يكه به تازگ يموضوع و مشكالت

گفتگو  نيآن داده شد كه مشروح ا به يقيدق يها پاسخ سنايدر ا روين ريوز انيبا حضور رضا دكتر اردكان

  :ديخوان يرا در ادامه م

ارائه  يبا تمام اقشار جامعه برا رويستمر و گسترده وزارت نسروكار داشتن م: دارد ياظهار م انياردكان

 ديكه مشابه آن را شا يآورده به نحو ديرا پد يا گسترده اريمطلوب خدمات آب و برق، سطح تماس بس

 اريبا مردم، كار بس كيدرابطه نز نيكرد، با اتكا به ا دايپ توان ينم يحكومت يها از دستگاه كيچيدر ه

 يبه شوخ يگاه. و در حال انجام است يوزارتخانه طراح نيمصرف در ا تيريدر عرصه مد يمهم

خواهم داد كه  شنهاديادغام شود، پ يگريبا وزارتخانه د ديبا رويوزارت ن ديكه اگر دولت بگو ميگو يم

با مردم كه اكنون  يكانال ارتباط نيا هادغام شود چرا ك يوزارتخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نيا

اصالح مصرف  يبرا ميريبپذ يستيباشد و ما با يفرهنگ يها اميحامل پ تواند يبرقرار شده م رويوزارت ن در
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  .رديصورت گ يموثر يفرهنگ يكارها يو ساختار يرساختيز يدر كشور الزم است تا عالوه بر بهبودها

تمام  رغم يعل ميبگو ديمصرف در كشور با يفعل تيمنصفانه وضع يابيدر ارز:ديافزا يم يو

 ييندارد تا جا يمان نمره قابل قبول جامعه نه،يزم نيدر ا م،يا مختلف داشته يها كه در عرصه ييدستاوردها

و امثال  ميباش اشتهالزم را د تيريمد ميا ماست، نتوانسته هيسرما نيتر يدر مصرف وقت كه اصل تاًيكه نها

 ديآنچنان كه با ريدناپذيتجد هيسرما نيا تيريهم در مد ييارشد اجرا رانياز مد ياريمن و چه بسا بس

  .كند يم دايمسائل هم ادامه پ ريو سا يانرژ ،يطيمح ستيمساله در منابع ز نيهم. ميا موفق نبوده

 شيافزا يمصرف را در آب و انرژ تيريمد يها اميپ ريتاث ميخواه ياگر م: كند يم حيتصر روين ريوز

 شيافزا يرا برا ييها دو محصول چه روش نيا ديدر تول كه ميدر درجه اول خودمان نشان ده ديبا ميده

  .ميكن يو كاهش هدررفت اجرا م يور بهره

 ميبگو ديام با داشته يالملل نيو ب يدر عرصه مل ريسال اخ30 يكه ط ياتيبا توجه به تجرب: دهد يادامه م يو

و در  ميه منابع دارب يخوب يدسترس زانيبه مردم گفته نشده كه به چه م يمتاسفانه به اندازه كاف

 زانيم رانيا ياسالم يجمهوراست كه در نظام  يطيدر شرا نيا م،يا كرده يمسأله كوتاه نيا يرسان اطالع

 ها يكاست يانكار برخ يبه معنا نيباال است؛ البته ا اريمشابه بس يكشورها رياز منابع به نسبت سا يمند بهره

  .نقاط قوت در كنار كمبودهاست دنيبلكه د ست،ين

 فيتعر نگونهيبه آب سالم در روستاها را ا يبهداشت، شاخص دسترس يسازمان جهان: ديگو يم انياردكان

بتواند به منبع آب سالم  يرو ادهيپ قهيدق30حداكثر  يدر فاصله زمان ييكرده كه اگر هر فرد روستا

گفت  ديبا فين تعريابراساس . شوند يمند از آب شناخته م كند، آن فرد و آن روستا بهره دايپ يدسترس

مند هستند، اما  بهره يدنيكشورمان در حال حاضر از نعمت آب آشام يدرصد روستاها 85از  شيكه ب

در  نانيمانند شهرنش ييكه هر هموطن روستا يزمان ميا ما توافق كرده. است نيمالك مورد عمل ما جز ا

د، آن زمان آن فرد و آن روستا به كن افتيدر داريو پا تيفيخود بتواند از شبكه آب باك يمحل زندگ
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  .است كه به شبكه متصل باشد يآب داريمنظور از آب پا. عنوان مشترك برخوردار شناخته شود

از  شيب يتاكنون دسترس1392سال  مةيشاخص، در دولت حاضر از ن نيبراساس ا: كند ياضافه م يو

شده  جاديا تيفيو باك داريآب شرب پاهزار نفر به 100و  ونيليم7 تيكشور با جمع يروستا600هزار و 10

تحت  اكشور ر يكل روستاها تيدرصد جمع76عدد  نيا. مند از آب شرب هستند و در حال حاضر بهره

  .دهد يپوشش قرار م

 زانيتا م ميقصد دار م،يا كه در نظر گرفته ييها يزير براساس برنامه: كند يم حيدولت تصر نهيعضو كاب نيا

نفر  ونيليم10را به  ديو ام ريدر دولت تدب تيفيو باك داريكشور به آب شرب پا ييروستا تيجمع يدسترس

 هيو تصف يآور جمع  نهيدر زم نيبر ا هعالو. است ييباال اريدر حد بس ايعدد در دن نيا. ميبرسان1400 مهيتا ن

ر چند در كشور صورت گرفته است، ه يشده هم اقدامات خوب  هيفاضالب و استفاده مجدد از پساب تصف

  .مدت داشت كوتاه يشدن طرح فاضالب را در بازه زمان ليانتظار تكم توان ينم

است كه با بهداشت مردم سروكار  تيمورد توجه و اهم ثيح نيموضوع فاضالب از ا: ديافزا يم يو

لذا اقدامات الزم . آب استفاده كرد ديشده به عنوان منبع جد هياز فاضالب تصف توان يم نيدارد و همچن

  .راستا شروع و با سرعت در حال انجام است نير اد

 خانه هيتصف4فاضالب موجود در كشور تنها  يها خانه هيتعداد كل تصف شيسال پ40: كند يم حيتصر يو

 كيبه طور مثال در تهران در منطقه شمال . داد يشهر را پوشش نم كيها هم تمام  از آن چكداميبود كه ه

 يليجنگ تحم رغم يسال عل40 نيا يوجود داشت، اما در ط خانه هيتصف كيو در اصفهان هم  خانه هيتصف

. ميافتتاح كن يفاضالب را هم به تازگ خانه هيتصف نيو سوم  يو س ستيدو ميتوانست ياقتصاد يها ميو تحر

افتتاح  ديفاضالب جد خانه هيتصف كيروز 45 اي40است و هم اكنون هر  يبزرگ اريامر دستاورد بس نيا

  .شود يم جاديا يوصبخش خص يگذار هيها ساخت داخل و با سرما همه آن كه شود يم

 ماه نيفرورد يها البيصورت گرفته و از س رياخ ليكنترل س يبرا يچه اقدامات نكهيدر مورد ا روين ريوز
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را انجام دهد  ياقدامات توانست يم رويوزارت ن ايگرفته شد؟و آ ها البيس نيكنترل ا يبرا ييها چه درس

 ندهيآ يها البيمهار س يرا برا ييها و در مجموع چه برنامه ابديخسارات كاهش  زانيكه م

را  تيمنتشر شد كه بعضاً همة واقع ليدرباره س يمدت اخبار متعدد نيا يط: دهد يم حيد؟،توضيدار

  وهيما در ش يها چالش نيتر ياز اصل يكيمن معتقدم  كه نيبا توجه به ا ليدل نيبه هم. داد يپوشش نم

كه به عنوان  دانم يملزم م راما است، خود  يها در سازمان شده يبخش داًيكشور، نگاه شد يحكمران

كار مربوط به دولت است  كيو كاهش خسارت آن  ليموضوع س. سوال پاسخ دهم نيدولت به ا ندهينما

مساله را  نيوجود داشته باشد تا بتوان ا ديبا نهيبه يمجموعه كاركردها كيمعناست كه  نيبد نيو ا

  .كرد تيريمد

 يها برگزار كردند، گزارش ماه نيفرورد زدهميدر س يكه مقام معظم رهبر يا جلسه يط: ديگو يم يو

 كه نيمختلف ارائه و در همان جلسه مطرح شد كه با توجه به ا يها مسئوالن در بخش ياز سو يمتعدد

 م؛يريالب بهره بگيكه از س ميبرو يبه سمت ديبا ميشو يمواجه م البيبا س يكه هر از چند ميهست يا جامعه

 نيبه هم. ميده شيآن را افزا دهيفا ميو بتوان ابديخسارات كاهش  زانيكه م ميفراهم كن يطيشرا يعني

  .بود البيس تيريجلسه مورد توجه قرار گرفت، مساله مد نيكه در ا ياز موارد يكي ليدل

به  ديالبته با. ابدي شيافزا البيس تيريشد توجه به مدسبب 98 نيفرورد يها البيس: ديافزا يم انياردكان

را دارند باز  البيس ينيب شيپ يها ستميس نيتر شرفتهيو پ نيكه مجهزتر ييمساله توجه كرد كشورها نيا

در  البيس كه نيا ،در ضمن. كاهش دهند اديز يليخ زانيخسارات را به م زانيم توانند يهم نم

. ستين يتصور درست ابد،يبه شدت كاهش  يبعد يها البيسارات سخ زانيسبب شود م ماه نيفرورد

از  يا و مجموعه يسازمان نيب يها يتوسعه هماهنگ ها، رساختيز جاديا ازمندين البيكاهش خسارات س

سال محقق  كيظرف  دربر است و به سرعت  ها زمان مردم و دولت است كه انجام آن انياقدامات م

  .آغاز شده است يآور تاب نيبه چن دنيسر ياما حركت برا. نخواهد شد
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و خودمان را از  ميرا كاهش ده ها تيمسئول مياقل رييدر پشت واژه تغ ديما نبا:دهد يادامه م يو

الزم است تا تمام  ليدل نيبه هم. ميكار شود، محروم كن تيفيك شيسبب افزا تواند يكه م ييها تيظرف

كشور  طيو شرا تيضعو يبخش نينگاه ب كيو با  رنديفاصله بگ يها از موضع فرافكن ها و وزارتخانه سازمان

 يرا برا يمتعدد يها برنامه رياخ يها دهه يو همانگونه كه كشور ژاپن ط ميسازگار كن ها البيرا با س

آن خودمان را آماده  يامدهايو پ البيبا س يسازگار يبا مساله زلزله اجرا كرده است ما هم برا يسازگار

  .ميكن

 طيشرا كيدور شدن از  يعنيباشد،  يحد طيبا شرا يآماده زندگ ديكشور با: كند يم حيتصر ورين ريوز

كه  ميا قرار گرفته يتيمعنا كه اكنون در وضع نيبد يحد اي يا كرانه طيدر شرا يصرفا معتدل و زندگ

 تيوضع نيابا  يگارساز طيو الزم است شرا ميكن يتر را تجربه م اريبس يها سال ايخشك  اريبس يها سال

  .ميرا در كشور فراهم كن

 ياست كه متوسط بارندگ يكشور رانيا ميابي يبا نگاه به آمار و اطالعات موجود در م: كند ياضافه م يو

اما باز هم ممكن است كه  افته،يكاهش  متر يليم230عدد به  نيهم اكنون ا يبوده ول متر يليم250در آن 

به  ميتر را شاهد باش داًيو چند سال خشك و چند سال شد مياشبارش را نداشته ب متر يليم230هر سال 

  .ميموجود در كشور سازگار شو طيبا شرا ديبا ليدل نيهم

 كيموضوع  نيكه ا ميده صيتشخ دياول از همه با البيدرخصوص مساله س:ديگو يمقام مسئول م نيا

 يو خشكسال ليهمچون س يبا مسائل ديبابلكه  ميمساله مقابله كن نيبا ا ميتوان يو نم ستين رمترقبهيحادثه غ

و  يتيريمد ،ياجتماع ،يفن ،يذهن رساختيز. فرق دارد يليسازگار شدن با مقابله كردن خ. ميسازگار شو

متفاوت  شود، يكار گرفته م به» مقابله« يكه برا با آنچه »يسازگار« يالزم برا يبخش نيب يها يهماهنگ

  .رديصورت گ طيشرا نيبا ا يسازگار يبرا يمتعدد الزم است تا اقدامات نيب نيدر ا. است

باشد؛  طيشرا نيشناختن ا تيمتاثر از به رسم ديبا ها يزير كه برنامه مياول از همه بگو: كند يم ديتاك يو



    

  
  

129 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 نييتع يبرا يزير برنامه كيبه  ازيكه ن ميدر كشور دار يرودخانه اصل لومتريك7500 مييگو ياگر م يعني

اقدامات توسط تمام  نيا تيبا اولو ديرودخانه دارد، با يو سامانده يروبيالآن،  يآزادساز م،يحر

. رديقرار گ تيموضوع در اولو نيسال ا نيچند يكه برا يا ها انجام شود؛ به گونه ها و وزارتخانه سازمان

. است يمنابع مال صيو البته تخص كردهايها، رو در سازمان يقرار گرفتن، شامل تحوالت تيدر اولو نيا

 نيشود و همچن جاديا البيس طيبا شرا يهم سازگار ها در حوزه جاده، معابر و پل ديبا نيعالوه بر ا

در . را داشته باشند البيدر برابر س يآور تاب يفن طيشرا شود يساخته م زيخ ليكه در مناطق س يمنازل

  .شوندساخته  ييها ساختمان نياست كه چن يطيشرا جاديمساله ا نيتر مهم يفعل طيشرا
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خبرگزاري ايسنا  - نيبه فلزات سنگ يتاالب انزل يآلودگ تيوضع؛ كردند يمحققان بررس
  20/11/1398مورخ 

  

 يها دركنار ارزش يستيمانند تنوع ز يمتنوع يز كاركردهاهستند كه ا يبا ارزش يها ستمياكوس ها، تاالب

 ينعمات اله نيدر چند نقطه از ا زين رانيكشور ما ا. متعدد برخوردار هستند يو اجتماع ياقتصاد ،يعيطب

را در  نيفلزات سنگ تيعمحققان كشور وض. مشكالت مواجه هستند يمند است كه متأسفانه با برخ بهره

  .اند كرده يا بررسه آن نيتر از مهم يكي

جوامع  يمختلف خود، زندگ يبا كاركردها ،يستيتنوع ز يها ها عالوه بر جنبه تاالب سنا،يگزارش ا به

 يدياز موارد كل يكي يسطح يها آب تيفيكنترل و ك. اند قرار داده ريتحت تأث ياديتا حد ز زيرا ن يانسان

ها  از رودخانه ياريبس وزهامر حال، نيباا. ستاز كشورها ا ياريدر بس ستيز طيحفاظت مح يها در برنامه

 ريو غ يا كننده نقطه اند و منابع آلوده شده ليها و پسماندها تبد جهت انتقال پساب يها به بستر و تاالب

 يو بررس يطيمح ستيز يها ندهيآال ريمقاد نيياساس تع نيبر هم. گذارند يم ريها تأث آن تيفيبر ك يا نقطه

  .است تيحائز اهم اريبس ،يتيريمد تيفعال نيتر مناسب انتخاب يبرا يسطح يها آب تيفيها بر ك اثر آن

و  يفشان آتش يها تيها، فعال ها و خاك سنگ يعمل هوازدگ جهيدرنت نيبر اعتقاد محققان، فلزات سنگ بنا

ر د يستيتوان تجمع ز ،يبه علت اثرات سم نيفلزات سنگ. ابندي يراه م يآب يها ستميبه اكوس يانسان

 يا ژهيو تياهم از ييغذا يها رهيبودن و وارد شدن به زنج ريناپذ بيتخر ان،يمختلف آبز يها گونه

و  نديآ يحساب م به يآب يها ستمياز اجزا متشكل اكوس يعيطور طب از فلزات به ياريبس. برخوردار هستند

 زانيچنانچه م وجود نيباا. دكنن يم فايرا ا يتيموجودات زنده نقش حائز اهم يها در بقا از آن يتعداد يحت

 رايز شود، يم انيآبز اتيفراتر رود باعث به مخاطره افتادن ح ينياز حدود مع يگوناگون ليعناصر به دال نيا

  .سازد يرا فراهم م ستمياكوس يستيز يشده و موجبات نابود يشناخت سبب بر هم خوردن تعادل بوم عاًيسر
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و منابع  ياصفهان و دانشگاه علوم كشاورز يدانشگاه صنعتاز پژوهشگران  يگروه هيموضوع دستما نيا

  .قرار گرفته است يقاتيتحق يا مطالعه كيانجام  يگرگان برا يعيطب

 يبازه زمان كيدر  يانزل يالملل نيدر تاالب ب نيفلزات سنگ يو مكان يزمان راتييپژوهش، تغ نيا در

 نيمختلف ا ستگاهيمحققان فوق از هشت امنظور،  نيبد. شده است يابيارز ،يصورت علم ساله به هفت

باز،  ريشرق، پ بسرخانكل، نوخاله، تاال شان،يدرو اهي، س)آب كنار( يتاالب شامل هند خاله، تاالب غرب

 نيكردند و سپس ا يبردار چهار فصل، نمونه يو ط 1393تا  1386 يها در فاصله سال يپل بندر انزل ريز

  .قرار دادند يمورد بررس وميو كادم يرو كل،يسرب، ن نيفلزات سنگ به يآلودگ زانيها را ازلحاظ م نمونه

بازار وجود داشته  ريپ ستگاهيغلظت فلزات در ا نيشتريب ها ستگاهيا نينشان داد كه در ب ها يبررس نيا جينتا

  .بود شتريها ب فصل هيفلزات در فصل بهار و تابستان نسبت به بق نيغلظت ا ن،يهمچن. است

اصفهان و همكارش در  يدانشگاه صنعت يعيدانشكده منابع طب ستيز طيهشگر گروه محفالح، پژو ميمر

مختلف در  يها ستگاهيغلظت فلزات در آب ا بيحاصله نشان داد كه ترت جينتا«: نديگو يپژوهش م نيا

فلزات  ظتدر كل، غل نيهمچن. و سرب يرو وم،يكادم كل،ين: بود قرار نيازا يصورت كاهش چهارفصل به

  .»موجود بود ياز استانداردها شترينشان داد و ب يشيروند افزا 1386به سال نسبت 

 يها الزم است روش ،يوضع در تاالب ارزشمند انزل نيكنترل ا يبرا« ،يمحققان دانشگاه نيا انيب به

دارند انجام  يكه منشأ انسان ييها ندهيجامع و كنترل آال يطيمح ستيز يابيجهت ارز يمناسب يتيريمد

 يكاهش بار آل با ت،يآب را در طول سال اجرا كرد و درنها يفيك يها شيپا توان يمنظور م نيبد. شود

  .»افتيدست  يتاالب انزل يبه بهساز ،يو كشاورز يشهر ،يصنعت يها پساب

نامه  در قالب فصل هينشر نيا. منتشر كرده است» بهداشت و توسعه« هيرا نشر يپژوهش يعلم يها افتهي نيا

  .ابدي يكرمان انتشار م ياه علوم پزشكتوسط دانشگ
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 -  افتي شيافزا متريسانت 60 هياروم اچهيدر تراز ه؛ياروم اچهيآب در يشيادامه روند افزا
  21/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 يارتفاع سنج يها ماهواره يها با استفاده از داده هياروم اچهيتراز آب در راتييتغ يبررس -رنايا-تهران

 60 زانينسبت به زمان مشابه در سال گذشته، به م 1398سال  ماه يدر د اچهيدر نيكه تراز ا دهد ينشان م

  .است افتهي شيافزا متريسانت

سازمان با  نيا يو امور جزرومد يآبنگار ريسلطانپور مد يكشور، عل يبردار ازمان نقشهگزارش س به

قابل  شياز افزا يساله گذشته حاك يدر بازه س هياروم اچهيتراز در راتييبه تغ ينگاه: خبر افزود نياعالم ا

ش بارش و به واسطه كاه اچهيدر نيپس از آن تراز ا. ، است1374در سال  اچهيدر نيمالحظه تراز ا

 اچهيدر نيتراز ا 1397تا سال  كه يرو به كاهش گذاشته؛ طور يبه آرام اچهيدر نيبه ا يورود يها آب

  .افتيمتر كاهش  8 زانيبه م

تراز  اچه،يبه در يو آب ورود يبارندگ شيبواسطه افزا 1398و بهار  1397زمستان  يط: گفت يو

 افتهي شيمتر افزا كياز  شيب اچهيچند ماه تراز در يط كه يطور به افت؛ي شيافزا ياديبا سرعت ز اچهيدر

بواسطه كاهش  و يبعد يها اگرچه در ماه. نمود جاديا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام

اطالعات بدست آمده از  يداشته است ول يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يها آب

نسبت  1398سال  ماه يد يدر ابتدا هياروم اچهيكه تراز در دهد ينشان م يسنج ارتفاع يها ماهواره يها داده

 يايارائه شده توسط ستاد اح يها تراز با داده شيافزا نيا. داشته است شيافزا متريسانت 60به سال گذشته 

  .شود يآب برآورد م شيمترمكعب افزا ارديليمعادل دو م جهيمطابقت داشته و در نت هياروم اچهيدر

 ،ينسب شيافزا نيا رغم يعل: كشور، ادامه داد يبردار سازمان نقشه يو امور جزرومد يبنگارآ ريمد

هنوز با  اچهيدر نيكه ا دهد ينشان م يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در يس راتيينمودار تغ
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 يها استيبر اساس س يبآ نابعاز م نهيها و استفاده به بارش شيافزا. دارد ياديخوب خود فاصله ز يروزها

كامل آن  يايبه اح اچه،يدر نيتراز آب ا شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح

  .انجامديب
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تمام نشده و  يكيدرولوژيه يسال خشك ،يهواشناس يسال شدن خشك با وجود برطرف
با  يكيدرولوژيه يسال خشك ادامه ؛است نييهمچنان پا ينيرزميز يها¬سطح آب

  26/11/1398روزنامه سبزينه مورخ  - ينيرزميز يها  از آب يدرصد 100استفاده 

  
  

خوب  اريدر كل كشور برخالف سال گذشته، بس يبارندگ زانيامسال خبرها درباره م ل،ياز بحث س فارغ

شدت رشد داشته، اما  بلندمدت كشور به نيانگينسبت به م ينسبت به پارسال و حت يامسال بارندگ. بود

بوده و در بلندمدت باز هم  ييوجودآمده در دو سال گذشته استثنا به تيباورند كه وضع نيمتخصصان برا

مسئوالن و كارشناسان  دييها در كشور مورد تأ بارش شيافزا. كند يم دايكشور كاهش پ يبارندگ زانيم

 چيبلندمدت به ه يبازه زمان كيها استثناء است و در  بارش  نيدر نظر داشت كه ا ديحوزه است، اما با نيا

  .ندارد يسال و اثرات خشك زانيبر كاهش م يريأثوجه ت

   

  تر شده است امسال از سال قبل كم يها-بارش

امسال  يها بارش كه نيا انيكشور با ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ

از حد نرمال است، اما نسبت به سال گذشته  شيدر حد نرمال و ب يدر كشور نسبت به بلندمدت تا حدود
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نسبت به بارش  يتر مهر تاكنون بارش كم يكشور از ابتدا يغرب يها استان تر شيب: تر شده، افزود كم

 الم،يا ل،ياردب ،يو غرب يشرق-جانيآذربا يها كه استان يطور بلندمدت خود داشتند؛ به

لرستان و  راحمد،يو بو هيلويتان، كرمانشاه، كهگگلستان، كردس ،يشمال خراسان ،ياريبخت-و-چهارمحال

  .تر بوده از حد نرمال كم شانيها-همدان بارش

و در  متر يليم 17 يغرب جانيدر آذربا متر،-يليم 23 يشرق-جانيدر بلندمدت در آذربا: گفت فهيوظ احد

 يها از استان يكيكه  ياريو بخت -خصوص در چهارمحال به م؛يكمبود بارش دار متر-يليم 23 لياردب

در . ميجهبارش موا يدرصد با كسر 32حدود  يعني م؛يكمبود بارش دار متر يليم 85پربارش است، 

درصد با كاهش  41معادل  متر يليم 33استان با  نيو ا ستين نديخوشا تيهم چندان وضع يخراسان شمال

درصد و گلستان  30صد تا در15كشور ازجمله كرمانشاه و كردستان هم از  يبخش غرب. باران مواجه است

  .درصد با كمبود بارش مواجه است 21با 

و همدان  نيالبرز مثل تهران، البرز، قزو يجنوب هيحاش يها مازندران و استان الن،ياما در گ: ادامه داد يو

  .نرمال است طيشرا

 ينيب شيپ رياخ ياه يباتوجه به بارندگ: افزود يمناسب شرق كشور از نظر بارندگ طيبا اشاره به شرا فهيوظ 

 ينرمال و حت طيو هرمزگان شرا وبلوچستان ستانيمانند بوشهر، س يو جنوب شرق يشرق يها استان شود يم

 69در بلندمدت  كه يدرصورت ،بارش داشته متر-يليم 256هرمزگان تاكنون . فراتر از نرمال داشته باشند

 اي. بارش داشته باشد متر-يليم 70حداكثر  ميانتظار داشت كه يبارش داشته، در حال متر يليم

  .بوده است متر-يليم 38بارش داشته كه نرمال استان  متر-يليم 119 وبلوچستان ستانيس

   

  داشت ميدر بارش نخواه يهنجار-نا ندهيآ يها ماه در

 يريكو يها نگفت استا توان يندارند، اما در كل م يوضع بد زيمانند كرمان و قم ن ييها استان: اضافه كرد يو
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  .نرمال هستند ريدرصد ز 35تا  15ندارند و  يمطلوب تيپربارش وضع يها دارند، اما استان يمناسب طيشرا

 يها-ينيب-شيپ: كشور گفت يها-يبارندگ ندهيآ تيوضع ينيب-شيبا پ يسال خشك يمركز مل سيرئ

 يها در ماه يطور كل اما به م،يبا كمبود بارش مواجه باش يكه همچنان در نوار غرب دهد ينشان م يفصل

رسد  ينظر م خواهد بود و به يمعمول طيشرا باًيداشت و تقر ميدر بارش نخواه يهنجار-يب ندهيآ

  .بارش در آن منطقه را جبران كند يغرب كشور نتواند كسر يها يبارندگ

 وريشهر انيتا پا و شود يمهر شروع م ياز ابتدا يسال آب: كشور افزود يسال آب طيبا اشاره به شرا فهيوظ

هم  يسال آب انيگفت تا پا توان يم شود، يبسته م بهشتيجا كه پنجره دوره بارش در ار ادامه دارد و از آن

خوب بوده و با توجه به  يشرق اطقمن يبرا يالبته سال آب. مناطق كمبود بارش جبران نخواهد شد يدر برخ

بود؛  ميخوب بوده، در حوضه هامون با كمبود مواجه نخواه يبارندگ طيشرا زيدر افغانستان ن كه نيا

كمبود  ليدل نخواهد داشت، اما به يمشكل زياستان فارس حوضه كارون ن يها-يبارندگ ليدل به نيهمچن

  .بود ميمواجه خواه يآب-كم كلبا مش اديبارش در غرب سد دز و كرخه به احتمال ز

   

  ادامه دارد يكيدرولوژيه يسال خشك

 يسال خشك: گفت ريخ ايخواهد داشت  ريتأث يسال خشك انيها در پا-بارش ايآ كه نيپاسخ به ادر  يو

محض  كه اگر چند سال هم باران نبارد، اما به ميدار يهواشناس يسال خشك كيدارد؛  يمختلف يها جنبه

از  يگريز نوع دين يكشاورز يسال خشك. شود يتمام م يسال خشك د،يبار يباران به اندازه كاف كه نيا

خوب  يسال گذشته در اغلب نقاط كشور بارندگ. يكيدرولوژيه يسال است و سوم خشك يسال خشك

هم تمام  يكيدرولوژيه يسال خشك ،يهواشناس يسال با برطرف شدن خشك مييبگو كه نيبود، اما ا

  .است نييما همچنان پا ينيرزميز يها-و سطح آب ستين طور نيا شود، يم

خود  يباالست كه منابع فرصت بازساز ينيرزميز يها-مصرف آب يقدر در كشور ما به: ادامه داد فهيوظ
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درصد از آن استفاده كرد؛  40از  شياز ب ديباشد، نبا داريپا ينيرزميز يها-آب كه نيا يبرا. را ندارند

 نيدارند؛ بنابران ميممنابع فرصت تر نيو ا شود يدرصد از آن استفاده م 100در كشور ما  كه يدرصورت

  .نامناسب است اريشور بس يها-منابع در دشت طيشرا اديز يها-رغم بارش-به

كه به سازمان  يكشور درباره انتقادات يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ

 يها است كه گزارش نيا تيواقع: گفت شود، يم زده ليبارش در مناطق س ينيب-شيدرباره پ يهواشناس

 ريتقد يهواشناساز  رياخ ليس انيدر جر زين جمهور سيبوده و رئ تيمدت مطابق با واقع نيدر ا يهواشناس

 يگاه ياز طرف. كند يم ينيب شيرا پ طيشرا دهد، يكه علم و تجربه امكان م يتا حد يكرد، اما هواشناس

و  ميكرده بود ينيب-شيپ زيرا ن ستانيس ليس. ميركه انتظار آن را ندا دهد ياز خود نشان م يرفتار عتيطب

ها  آن منطقه سال كه نيبا توجه به ا ياز طرف. ميشد يم ياريدچار تلفات بس شد، ينم يرسان اگر اطالع ديشا

. فتديب ياتفاق نيچن كردند يبودند و فكر نم اطالع يآن ب يها-بيبود، مردم نسبت به آس يسال دچار خشك

است؛ به  ريپذ بيآس مانيها-رساختيو ز ميدچار ضعف هست ها-رساختيما در ز كه نيتر ا نكته مهم

وجود  و بركت شود، اكنون باعث به ريمنبع خ تواند يكه م يو باران ميهست ياتفاق نيشاهد چن ليدل نيهم

  .وطنان شده است هم يبرا ياريآمدن مشكالت بس

   

  كشور را جبران كند يسال نتوانسته خشك ها بارش

 زانيها توانسته م بارش  نيا ايآ كه نيهم در پاسخ به ا يسازمان هواشناس عيو هشدار سر ينيب شيپ ركليمد

ساله در كشور  12 يدوره طوالن كيدر  راياتفاق رخ نداده، ز نيا: را جبران كند، گفت يسال خشك

  .ميباش مدت يطوالن يسال كمبود بارش سبب شد كه شاهد خشك نيو هم ميدچار كمبود بارش شد

دارد تا  ازين مدت يكشور به بارش باران طوالن: اظهار داشت »نهيسبز«وگو با  در گفت انييايض صادق

رخ دهد و  ياپيپ يسال ممكن است خشك يدوره زمان كيدر . فروكش كند  يسال عطش خشك يقدر
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صورت  د بهيبا يترسال ليدل نيبه هم كند، ينم دايپ يينباشد، مقدار متوسط معنا يو ترسال يسال اگر خشك

  .متناوب رخ دهد

 م،يا شده يوارد دوره ترسال مييبگو ميتوان يرفته جبران شود، م ازدست يها تمام آب يوقت: ادامه داد يو

 م،يكه شاهد آن هست ييها ليمانند س شود؛ يم آور انيز فتد،يروز اتفاق ب كيجبران آب اگر در  نياما ا

. نفوذ دادن ندارد يو زمان برا كند ينم دايها در خود پ آب نياجذب  يبرا يفرصت نيزمان زم نيدر ا رايز

 نيآن نباشد، ا نيتأم يبرا ياست و اگر فرصت ينيرزميز يها عمده منابع آب كشور آب گريد ياز سو

  .ميا داده  منابع را از دست

 زانيم: افزود شود، يمطرح م يسال خشك زانيم يمعرف يبرا يمتنوع يها شاخص كه نيبر ا ديبا تأك انييايض

  .شود يلحاظ م يسال خشك زانيم نييها در تع اتفاق نيا يمنطقه برا ليو تعرق و پتانس ريدما و تبخ شيبارش، افزا

   

  و بلوچستان ستانيكوچك در س يسدها جاديهزار نفر با ا 400آب  نيتأم

سال گذشته  12: در مناطق مختلف كشور گفت رياخ يها يهم درباره بارندگ ستيز طيكارشناس مح كي

. فارس دانستند جيخل ييوهوا آن را جبهه آب يوهوا بوده است و كارشناسان آب رانيا يسال دوره خشك

را  دينو نيا نگذشته اتفاق افتاد، هواشناسا يها در روز ياول سال و حت يها كه در ماه ييها البيبا س

طور كه  است و همان  اطلس منتقل شده انوسيفارس به جبهه اق جياز خل رانيا ييدادند كه جبهه هوا

  .فتديهم اتفاق ب رانيا يبرا ها يبارندگ  نيبرخوردارند، ممكن است ا يادياز باران ز يياروپا يها كشور

 يخوب  نشانه وبلوچستان ستانيدر استان س ينزول رحمت اله: افزود »نهيسبز«وگو با  كهرم در گفت لياسماع

است كه  نيوجود دارد ا وبلوچستان ستانيكه در س يمشكل يپربركت است، ول يها بارشاز شروع 

استان،  نيا رد البياز بروز س يريراهكار جلوگ. ها وجود ندارد آب نياستفاده از ا يبرا يرساختيز

كوچك  يها ساخت سد. شود ليتبد نيريباران به آب ش قيطر نيكوچك است تا از ا يها ساختن سد
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  .كند نيسال تأم كي يهزار نفر را برا 400 اي 300 يدنيآب آشام تواند يم ها يبارندگ  نيا يبرا

منطقه است  نيكم در ا ياهيپوشش گ وبلوچستان، ستانيدر استان س البيبروز س گريعلت د: ادامه داد يو

 يواناتيمنطقه بز است و بز ازجمله ح نيدام غالب در ا. كند يم يريكه از نفوذ آب در دل خاك جلوگ

 كيو بلوچستان  ستانيس يهزار هكتار منطقه دشت 240حاضر در  درحال. كند يم شهيرا از ر اهياست كه گ

  .هم وجود ندارد اهيگ
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خبرگزاري ايسنا  - ديدرجه رس 20 يبار به باال نياول يهوا در قطب جنوب برا يدما
  26/11/1398مورخ 

  

  .فراتر رفت گراد يدرجه سانت 20بار از  نياول يهوا در قطب جنوب برا يدما

در قاره جنوبگان ثبت  يا رهيدر جز يگراد يدرجه سانت 20.75 يهوا يپس از آنكه دما سنا،يگزارش ا به

  .فراتر رفت گراد يدرجه سانت 20بار از  نياول يقاره برا نيدر اهوا  يشد دما

 ييدرجه حرارت باال نيباره گفته است كه هرگز چن نيدر ا يليبرز يشافر، محقق علوم هواشناس كارلوس

و نه  هيفور 9درجه حرارت به  نيحال گفته كه ا نيمحقق در ع نياما ا. اند را در قطب جنوب شاهد نبوده

  .شود يبلند مدت مربوط م يها وعه دادهاز مجم يبخش

جنوبگان بود كه بخش  رهيجز گراد در شبه يدرجه سانت 18.3 يهفته گذشته هم قطب جنوب شاهد دما در

  .شود يقطب جنوب محسوب م يشمال

  

  .ثبت شده است "موريس" رهيدر جز يستگاهيدر ا ريحرارت اخ درجه

 كياز  يدما، بخش نيكرده كه ثبت ا ديما شافر تاكركورد باالست، ا كيدرجه حرارت  نيچند كه ا هر

  .روند استفاده كرد كي ينيب شيپ ياز آن برا توان يو نم ستيمطالعه گسترده ن

 يمياقل راتييتغ دهيپد ينيب شيپ يبرا تيوضع نياز ا ميتوان يما نم: گفت نيهمچن يليكارشناس برز نيا

در آن منطقه رخ  ياتفاقات متفاوت دهد يه نشان ماست ك گناليس كيفقط  نيا. مياستفاده كن ندهيدر آ

  .دهد يم

سال گذشته  50از  شيهوا در قطب جنوب در ب يسازمان ملل، دما يهواشناس ياعالم سازمان جهان بنابر

آن  يدر امتداد سواحل غرب يعيطب يها خچاليدرصد از  87داشته و در حدود  شيسه درجه افزا بايتقر
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  .اند كرده يپسرو

 نيگرم شدن كره زم ليبه دل يعيطب يها خچاليسال گذشته  12از  شيگفته كه در ب نيان همچنسازم نيا

  .اند نشان داده "عيسر يپسرو"

  

  .در قطب جنوب بود هيژانو نيگذشته هم گرم تر ماه

در قطب جنوب  ها خچاليسبب ذوب شدن  يجهان شياند كه گرما هشدار داده يعلوم هواشناس دانشمندان

  .شود يم ندهيآ يها تا دست كم سه متر در قرن اهايباعث باال آمدن سطح آب در تياشده و در نه

 انوسيو اق ريكل منطقه جنوب كه شامل قاره، جزا يبرا يركورد قبل  ،يس يب يب يگزارش شبكه خبر بنابر

 هيدر ژوئ. ديبه ثبت رس 1982 هيگراد بود كه در ژانو يدرجه سانت 19.8در منطقه قطب جنوب است، 

در  يگاهيدما در پا نيا. ديگراد به ثبت رس يدرجه سانت 21 يگذشته، در منطقه قطب شمال دما

  .كانادا ثبت شد يقطب ريدر مجمع الجزا ريالزم رهينقطه جز نيتر يشمال
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  26/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - سد گتوند تيوضع نيبه آخر ينگاه
  

 رعامليآن به دانشگاه تهران سپرده شد، اكنون طبق اعالم مد يقاتيتحق يگتوند كه كارها يپر ماجرا سد

كاهش  يآب خروج EC زانيو م برد يبه سر م يبهتر تيدر وضع رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن

  .است افتهي

 نيكشور و بزرگتر يسد خاك نيبلندتر ،يمتر از پ 182با ارتفاع  ايگتوند عل يزنسد مخ سنا،يگزارش ا  به

آغاز و در  1376آن در سال  يياجرا اتيرودخانه بزرگ كارون است كه عمل يمخزن احداث شده رو

 لوواتيك ونيليم 4250 دياز جمله تول يسد در زمان افتتاح قرار بود اهداف نيا. رسما افتتاح شد 1392سال 

 يفصل يها البيدست، كنترل س نييپا ازيمورد ن يآب شرب و كشاورز نيتام ،يآب برق يعت انرژسا

 يها جاذبه جاديدر منطقه و ا ياشتغال و رونق اقتصاد جاديا ،يانيحوزه م يها البيس ژهيكارون به و

اول را كج بر  سد، خشت نيو معمار ا دنوشته نشده بو ديرا به ثمر برساند اما قصه آنطور كه با يگردشگر

  .گذاشته بود نيزم

  

  سد گتوند يماجرا سرآغاز

در سازند گچساران است  ژهينمك به و ريانحالل پذ هاي -نهيمخزن سد گتوند، وجود چ ياساس مشكل

از سد اعالم  يبهره بردار ييابتدا يها و در همان سال شود يو نمك م تيدرياز مارن ان ييها هيكه شامل ال

 اچهيبا آب در ماسدر باالدست سد و در ت لومترياز نمك به طول چهار ك اي- حظهشد كه حجم قابل مال

گنبدها مخصوصا در  نيسد از ابتدا قابل انكار نبود و ا نيا ينمك يگنبدها يآثار شور. سد وجود دارد

  .ساز شد مشكل اريدست سد بس نييمناطق پا ياز سد برا يبردار بهره ييابتدا يها سال

وقت آغاز و در  يجمهور سيرئ ،يرفسنجان يبه دستور هاشم 1376 نيگتوند از فروردپروژه سد  احداث
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 ستيز يشناس بيمطالعات  با هدف آس. ديرس يبردار به بهره نژاد يتوسط محمود احمد 1390سال 

. سد در معرض خطر شور شدن است نيمشخص شد كه آب ا تيآغاز و در نها 1383در سال  يطيمح

چه بسا  شد، يانجام م 1375در سال  1383باور بودند كه اگر مطالعات سال  نيكارشناسان بر ا يبرخ

ساخت  يپررنگ بود كه نه تنها برخ يسد از ابتدا تا حد نيا يها چالش. شد ينم بيسد تصو نيا ياجرا

  .بودند  شدهآن  بيخواستار تخر ياز منتقدان حت يا سد گتوند را از ابتدا اشتباه دانستند، بلكه عده

 يها به حوضچه يشور هيطرح به دانشگاه تهران سپرده شد و دو راهكار تخل نيانجام مطالعات ا تينها در

 بيمخزن مورد تصو تيرياز بدنه ومد يلومتريك 35در فاصله  يا نمك توسط خط لوله به محدوده ريتبخ

  .قرار گرفت

سد گتوند به  تيوضع نيدر مورد آخر رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد يمراد بهروز

را  يقاتيدر حوزه سد گتوند تحق طرف يدانشگاه ب كيدانشگاه تهران به عنوان  شيچند سال پ: گفت سنايا

گرفته است و در  تمخزن صور تيريشد و از آن زمان تاكنون مد كتهيبه ما د زيآن ن جهيانجام داد كه نت

  .است افتهيكاهش  يجهآب تا حد قابل  تو يشور زانياقدامات انجام شده م يپ

مورد  يكل مخزن در بحث شور تيريكه مد ميا منعقد كرده زيرا ن يگريقرارداد د كه نيا انيبا ب يو

مخزن  يمشاهده نشده است و به راحت يشود و تا كنون مورد خاص يكار م اچهيتوجه است كه اطراف در

است  افتهيكاهش  1100به  1300از  يخروج EC  زانيبا اقدامات انجام شده م: شود گفت يكنترل م

 نييگفت كه آب كامال كنترل شده به پا ديرسد و با يم زين 900 اي 800عدد به  نيمواقع ا يدر برخ يحت

  .شود يدست منتقل م
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  26/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - مناطق كشور هستند؟ نيتر ها پربارش كدام استان
  

) 99وريتا آخر شهر 98مهرماه  يابتدا( يجار يكل كشور در سال آب يها يبارندگ نيانگيم -رنايا -تهران

بارش و استان  نيشتريب متريليم 628.6با  النيكه استان گ دهيرس متريليم 157.1بهمن ماه به  25تا  يدر حال

  .اند كرده افتيها را در بارش زانيم نيتر كم متريليم 44.9 با زدي

 يها با بارش سهيروبرو شده اما در مقا يپارسال با رشد منف يكل كشور نسبت به سال آب يها بارش زانيم

  .دارد يدرصد 18دوره درازمدت رشد 

 يمتريليم 404با بارش  رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيمازندران براساس تازه تر استان

 متريليم 392.5پارسال  يآن در سال آب يها بارش زانيپربارش را دارد كه م يها مقام دوم استان يدرحال

  .استان است نيرشد بارش ها در ا انگريامر ب نيبود و ا

پربارش قرارگرفته  يسوم استان ها گاهيدر جا يدر حال يمتريليم 349.6با بارش  راحمديو بو هيلويكهگ

در  ياز رشد منف تيبارش ها حكا زانيم سهيرا تجربه كرده بوده و مقا يبارندگ متريليم 674.9ال كه پارس

  .استان دارد نيا

آن در  يها بارش زانيكه م دهيبه خود د يبارندگ متريليم 314 يبهمن ماه درحال 25تا  زيلرستان ن استان

  .ها را دارد يرندگاستان هم كاهش با نيبود و ا متريليم 665.1مدت مشابه پارسال 

بخش به استان اصفهان  نيبا بارش كم را دارا است مقام دوم ا يها كه مقام نخست استان زدياز استان  پس

  .رسد يم يمتريليم 61.9با بارش 

  .مقام سوم را دارد يمتريليم 90 افتيبا در زيمقام سوم و قم ن يمتريليم 80با بارش  يخراسان شمال استان
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روزنامه  - كنترل شد ياستان مركز يعيطب يمترمكعب رواناب در اراض ونيليم 24
  27/11/1398خ روسبزينه م

  

 يها مترمكعب از رواناب ونيليم 24: گفت ياستان مركز يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

  .شد  رهياستان كنترل و ذخ نيا يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ يها توسط سازه يسطح

 87 يساز رهيذخ تينقطه با ظرف 700هزار و  12: افزود يميرضا عظ رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 35امسال،  يها يوجود دارد كه در بارندگ ياستان مركز زيآبخ يها مترمكعب رواناب در حوضه ونيليم

  .است شده يريها آبگ سازه نيدرصد ا

از  يريبا هدف جلوگ ياستان مركز يزداريآبخ يها در طرح يسطح يها رواناب يساز رهيذخ: ادامه داد يو

  .شود يجام مان ينيرزميز يها سفره هيخاك و تغذ شيمقابله با فرسا ،يسطح يها كنترل آب الب،يبروز س

 يبا اعتبار يزداريطرح آبخ 14: شد ادآوري ياستان مركز يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

 نياز ا يبردار و با بهره ديرس يبردار استان به بهره نيزمان با دهه مبارك فجر در ا هم الير ارديليم 120بالغ بر 

  .استان افزوده شد يسطح يها رواناب يساز رهيهزار مترمكعب به حجم ذخ 800و  ونيليم كيها  طرح

ساوه،  ه،يزرند ن،يخم جان،يشازند، اراك، دل يها شهرستان يروستا 26خانوار در  520: ادامه داد يميعظ

  .مند شدند ها بهره طرح نيا ياياز مزا جانيتفرش و كم

در حوزه  الير ارديليم 120بالغ بر  يبا اعتبار يزداريطرح آبخ 11 يياجرا اتيعمل: خاطرنشان كرد يو

هزار متر مربع به حجم  200و  ونيليم كيها  طرح نياز ا يبردار آغاز شده كه با بهره ياستان مركز زيآبخ

  .شود ياستان افزوده م يزداريآبخ يها سازه يها كنترل رواناب

درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص  82/1مربع وسعت،  لومتريك 530هزار و  29با  يمركز استان

  .دهد يم ليتشك يعيمنابع طب يها درصد آن را عرصه 70داده كه 
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  27/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - رش در راه كشورسه سامانه پربا
  

سه سامانه پربارش  كه نيضمن اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

در  ها يبارندگ ريبا وجود برف اخ: گفت شود، يفند به كشور وارد متا اواخر هفته اول اس ياز هفته جار

  .در حد نرمال نسبت به بلندمدت گزارش شده است النياستان گ

  
  

ها  استان يدر كشور برخ رياخ يها يبا وجود بارندگ: اظهار كرد سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

 ياريمثال در استان چهار محال و بخت يبرا. اند ردهك  افتينرمال خود در نيانگيكمتر از م يهمچنان بارش

 يها در استان نيهمچندرصد كمتر از حد نرمال بوده است  40ها  مناطق شمال غرب استان بارش ژهيو به

 يو خراسان شمال يشرق جانيآذربا ،يغرب جانيآذربا راحمد،يو بو هيلويكردستان، كرمانشاه، كهگ
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 40ها نسبت به بلندمدت  بارش يدر خراسان شمال كه يطور به ميهمچنان با كمبود بارش مواجه هست

  .است افتهيكاهش  متريليم

  

  غرب و جنوب غرب زيدر حوضه آبر ها يكم بارش ينسب جبران

 يتا حد توانند يها م سامانه نيا: كرد حيدر راه كشور هستند، تصر يسه سامانه بارش نكهيبا اشاره به ا يو

كه به كشور وارد  يسامانه دوم نيغرب و جنوب غرب را جبران كنند همچن زيدر حوضه آبر ها يكم بارش

چهار  يها را در استان يوبخ يها يبارندگ جهيخواهد شد و در نت يرطوبت هيهند تغذ انوسياز اق شود يم

  .به دنبال دارد يغرب جانيكرمانشاه، لرستان، كردستان و آذربا ،يتاريمحال و بخ

  

  ه بلند مدت در حد نرمال استنسبت ب النيدر گ ها بارش

 تواند يبارش برف م نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيرئ

با  النيها در استان گ در حال حاضر بارش: اثر گذارد، گفت ينيرزميآب ز يها بر سفره يصورت موثر به

كمتر نسبت به سال  يبلند مدت و حت نيانگيدر حد نرمال نسبت به م رياخ يروزها نيوجود برف سنگ

  .گذشته است

 توان ياما نم ميرا در كشور داشت يخوب يها يدرست است كه ما سال گذشته و امسال بارندگ: افزود فهيوظ

 شيسال پ 50كشور ما از . ها در كشور همچنان ادامه داشته باشد گرفت كه روند خوب بارش جهينت

آب مواجه هستند  ودما با كمب يها آبخوان شتريه است و در حال حاضر بتاكنون با كمبود بارش مواجه بود

  .كمبودها را جبران كند نيهم  نتوانسته است ا ريخوب دو سال اخ يها و بارش

كرده  دايپ شيافزا رياخ يها سال يمختلف كشور ط يها در بخش تيجمع نكهيا انيدر ادامه ضمن ب يو

 يآب ازيرو ن نياز ا: كرد حيتصر اند، افتهيبزرگ گسترش  ياطراف شهرها ياقمار يها است و شهرك
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محصوالت  ديدر تول ييكشور ما خودكفا كرديرو گريد ياز سو. كرده است دايپ شيكشور افزا

 ياگر ما هر سال هم بارش يحت ليدل نيبه هم. دارد يرا در پ يآب ازين شيخود افزا نياست كه ا يشاورزك

  .ميگذشته جبران كن يها سال يكمبود بارش در كشور را ط ميتوان يهم نمباز  ميدر سطح نرمال داشته باش

آب  يها ماندن سفره داريپا يبرا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيگفته رئ به

كه ما از  ستيدرحال نيا ميرا برداشت نكن ريدپذيتجد يها درصد آب 40الزم است كه حدود  ينيرزميز

با افت سطح  نهمچنا طيشرا نيبا توجه به ا نيبنابرا ميكن ياستفاده م ريدپذيتجد يها درصد آب 80

  .بود ميها مواجه خواه آبخوان

  

  ريسال اخ 50 يهوا در كشور ط يدما يا دو درجه شيافزا

 50 يو در كشور ما ط گراديدرجه سانت كيدما در جهان  شيافزا نيانگيم نكهيبا اشاره به ا انيدر پا فهيوظ

 زيو تعرق ن ريتبخ ليدرصد پتانس 6دما  شيهمراه با افزا: است، اظهار كرد گراديدو درجه سانت ريل اخسا

  . رددر كشور را به دنبال دا يآب ازين شيمسئله افزا نيكه ا شود يم شتريب
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  27/11/1398خبرگزاري فارس مورخ  - درصد است 70كمتر از  يمصرف آب كشاورز
  

درصد است و در  70كمتر از  يمصرف آب كشاورز: گفت يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون
  .شود يانجام م يارياكثر مناطق كشور كم آب

 ،يت جهاد كشاورزوزار ياطالع رسان گاهيفارس به نقل از پا يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به
 ديبا: كرد حيمعاونت آب و خاك تصر رانيمد يجلسه شورا نيدر پنجاه و چهارم ياكبر مراديعل

  .شود تينهاد هدا مردم يها و بستر سازمان ريبه مس ياعتبارات دولت
منابع آب  يها جزو اصول تعادل بخش و كنترل اضافه برداشت رمجازيغ يها كه بستن چاه نيا انيبا ب يو
 يها مترمكعب آب توسط چاه ارديليم 17صورت غارت ساالنه  نيا ريدر غ: است، ادامه داد ينيزمريز
  .كند يم داياستمرار پ رمجازيغ

دربخش  يآب مصرف قيدق نييكه طرح تع نيبا اشاره به ا يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون
مصرف آب : كرد ديأكمعاونت درحال انجام است، ت نيمحصوالت مختلف در ا يبرا يكشاورز
  .شود يانجام م ياريدرصد است و در اكثر مناطق كشور كم آب 70 ريز يكشاورز

حضور داشته باشد،  ديقانون جامع آب با نيدر تدو يكشاورز يكه سازمان نظام صنف نيا انيبا ب ياكبر
ناسب با مت يوزارت جهاد كشاورز يها با معاونت يكشاورز يكارگروه مشترك نظام صنف ليتشك: گفت

  .است يضرور يتخصص يها نهيزم
 حيضمن تشر زيكشور ن يكشاورز يسازمان نظام صنف سيزاده رئ ملك عينشست، محمد شف نيا در

 يمنابع آب، خواستار ارائه نظرات و همكار يمشاركت تيريو بحث مد يالزامات قانون ،ياهداف نظام صنف
  .سازمان شد نيبا ا يوزارت جهاد كشاورز يتخصص يمعاونت ها شتريب

 يكارگروه ،يكشاورز يمعاونت آب و خاك با نظام صنف ينشست مقرر شد، به منظور همكار نيا در

  .شود ليمشترك تشك يها يهمكار يها نهيزم تيو تقو ييشناسا يبرا
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  27/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - م؟يباش آسا ليس يها نگران باران
  

سدها  تيوضع يبه كشور را داده، مسئوالن آب يهشدار ورود سامانه بارش يسازمان هواشناس كه يحال در

  .انجام شده است البيس تيرياند و گفته شده كه اقدامات مد را نرمال اعالم كرده

مساله  نيكه ا ميا ش برف و باران در اكثر نقاط كشور بودهگذشته شاهد بار يها در هفته سنا،يا گزارش به

معاون امور آب و  - يخامس زاده يطور كه قاسم تق كرده اما آن جاديا البيوقوع س يرا برا ييها ينگران

به  ليتبد ها يبارندگ نيو تا ا هبه صورت برف بود رياخ يها ياعالم كرده است، بارندگ - روين ريوز يآبفا

تر از باران است و  كنترل برف راحت ليدل نينسبت به باران خواهد برد و به هم يشتريزمان بشود،  البيس

در  يمنابع آب تيآن به مخازن، وضع يجيتدر عيبرف و توز شتريب يماندگار ليبه دل زيفصل تابستان ن يبرا

  .ابدي يبهبود م كيزمان پ

  

  كشور پر هستند يدرصد سدها 54

 البيس تيريبه منظور مد: كشور پر هستند، گفت يدرصد از سدها 54ود حد كه نيبر ا ديبا تاك يو

  .ميداشته باش البيس تيريمد ميتا در زمان وقوع باران بتوان ميا نگه داشته يحجم سدها را خال يمابق

 آسا، ليس يها درباره باران يسازمان هواشناس ينيب شيبا اشاره به پ روين ريوز يامور آب و آبفا معاون

است،  نانيقابل اطم شود، يسه روز انجام م تايو نها ريساعت اخ 48كه در  ييها ينيب شيپ: كرد حيتصر

را  النينبود و استان گ قماه و اسفندماه صورت گرفت، چندان مطاب بهمن يكه برا ييها ينيب شيچراكه پ

  .قرار داد ريتحت تاث

الزم است كه كشور را  ايآ كه نيبر ا يمبن سنايدر پاسخ به سوال ا - روين ريوز - انيرضا اردكان نيهمچن

است كه سازمان  يما بر آمار و اطالعات ياتكا: آماده كرد؟ گفت ندهيآ يها در ماه ميحج يها باران يبرا
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و هر سه  كند يدارد، اعالم م ارياختكه در  يزاتيو تجه ها ستميو س اياز منابع و مراجع معتبر دن يهواشناس

 زين رويو وزارت ن شود يرابطه مطرح م نيدر ا ييها ينيب شيآب پ يعال يشورادر جلسات  زين كباريماه 

  .الزم را داشته باشد يها يزير بر همان اساس برنامه كند يم يسع

نسبتا  طيشرا م،يا كه آن را پشت سر گذاشته زدر فصل پايي 1398 – 1399 يسال آب يبرا ،يگفته و به

 تر نييپا يبه صورت نرمال و كم طيشرا زيزمستان ن يشده بود و برا ينيب شيباالتر از نرمال پ ينرمال و كم

 150 يسال آب ياز ابتدا ها بارش زانياما بر اساس آنچه كه تاكنون رخ داده م. شده است ينيب شياز نرمال پ

الزم  طيشرا نياز متوسط بلندمدت است كه در ا تر شيدرصد ب 31ثبت شده است كه حدود  متر يليم

درصد  5بود،  يكه سال تر زياز پارسال ن يعدد حت نيا. باشند يتر پر بارش تيماده وضعاست مردم آ

  .بوده است شتريب

به  ستين كسانيدر تمام كشور به صورت  يبارندگ زانيگفت كه م ديالبته با: اظهار كرد انياردكان

ها به نسبت  بارش زانيو گلستان م لياردب ،يها همچون خراسان شمال از استان يكه در برخ يا گونه

را در عمده  بستاناست كه تا نيما ا ينيب شيبوده اما در مجموع پ ها ينيب شيبلندمدت و متوسط كمتر از پ

  .ميكن يهموطنانمان با آرامش سپر ينسبتاً مناسب و تداوم همكار يآب ريوجود ذخا ليمناطق به دل
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  27/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - رانيدر ا يسدساز كرديرو رييتغ
  

در كشور به  ييوهوا آب طيشرا ريياما اكنون با تغ شد يمطرح م رانيدر ا يبه سدساز ييگذشته انتقادها در

  .كرده است رييسازه تغ نينسبت به ا كردهايو رو ها استيكه س رسد ينظر م

 يسد مل 172آغاز شد و تاكنون  20دهه  يانيپا يها از سال رانيدر ا يسدساز يماجرا سنا،يگزارش ا  به

 ابدي شيسد افزا 214تعداد به  نيا 1400و قرار شده است كه تا سال  دهيرس يبردار به بهره رانيدر سطح ا

اول و دوم  يها كه در دولت يا گونه كند بود؛ به اريبس ياست كه در گذشته روند سدساز يطيدر شرا نيا

اما از دولت ششم و  ديرس يبردار دو سد به بهره زيسد، در دولت سوم سه سد و در دولت پنجم ن كيتنها 

سد به  13ها  كرد؛ چراكه در هر كدام از آن ادي يدر سدساز رو انهيم يها عنوان دولت به توان يهفتم م

  .ديرس يبردار بهره

سد  35كه تنها در دولت هشتم  يطور رو بود؛ به روبه يسدساز عيحجم وسپس از دولت ششم، كشور با  

 1384دولت نهم، از اول مهرماه سال  يعنيروند، در دولت بعد  نيدر ادامه ا. وارد شد يبردار به مدار بهره

اد در دولت دهم و با تعد يسازاما قله سد ديرس يبردار بهره سد به 18بالغ بر  1388سال  وريشهر انيتا پا

مورد انتقاد قرار  يدر بحث سدساز يطور جد به د،يو ام ريپس از آن، دولت تدب. سد قرار داشت 39

رو شود  دولت، با كاهش روبه نيشده در ا يبردار بهره يمساله موجب شد كه تعداد سدها نيگرفت و هم

  .برساند يبردار بهره به راتنها سه سد  زيسد و دولت دوازدهم ن 25 ازدهميو دولت 

  

  شود يم يبردار برنامه ششم بهره انيسد تا پا 43

و بر  ديرس يبردار بهره مترمكعب به ونيليم 765هزار و  51 تيسد به ظرف 172ها  سال نيا يدرمجموع ط اما

سد در دست ساخت و  120 ،يبردار سد در دست بهره 672صورت گرفته، اكنون  يها يزير اساس برنامه
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 يششم، تعداد سدها هبرنام انيمعناست كه تا پا نيموضوع به ا نيا. داردسد در دست مطالعه قرار  176

 نييچراكه بر اساس عملكرد اهداف تع افت؛يخواهد  يريچشمگ شيافزا زيساخته شده در دولت دوازدهم ن

سدها  يميآب تنظ تيآب، ظرف نيبرنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تأم يليشده، بر اساس سند تفص

 ني، ا1396اضافه شود كه در سال  كعبمترم ونيليم 1401مقرر شده است كه در طول برنامه، ) يرمرزيغ(

  .مترمكعب بوده است ونيليم 112بالغ بر  تيفعال نيمترمكعب بوده و عملكرد ا ونيليم 132هدف 

 2857برنامه ششم توسعه،  يها مقرر شده كه در طول سال) يمرز(سدها  يميآب تنظ تيدر ظرف نيچن هم

مترمكعب بوده و  ونيليم 314هدف،  ني، ا1396اضافه شود كه در سال  ميتنظ تيمترمكعب ظرف ونيليم

  .مترمكعب اعالم شده است ونيليم 228عملكرد هم بالغ بر 

  

  رسد يمورد م 214به  يسد مل آمار

تا امروز  1392سد بزرگ و از سال  125تعداد  1392تا  1357از سال  رو،يو طبق اعالم وزارت ن يكل طور به

 بيترت نيبه ا شود؛ يدولت اضافه م انيعدد در پا نيبه ا 1400اضافه شد و طبق برنامه تا سال  يسد مل 37حدود 

  .رسد يمورد م 214به  يسد مل رو آما ديخواهد رس يبه بهره بردار يسد مل 70كه در مدت هشت سال 

در كشور با  يوضع سدساز كه نيبر ا يمبن يدر پاسخ به سؤال - روين ريوز - انيراستا رضا اردكان نيا در

هزار سد بزرگ در  47از  شيب: چگونه است؟ گفت يگذشته به موضوع سدساز يها وجود انتقادات سال

ستم ساخته شده يدوم قرن ب مهيدر ن ياست و بخش قابل توجه نياز آن در چ يميوجود دارد كه ن ايدن

  .آغاز كرده اند 21را در قرن  نشايها يهستند كه سدساز يمعدود ياست و كشورها

ساخت و ساز سد را محدود كرده  ،يليجنگ تحم يها كه در سال ميما ته جدول هست كه نيا انيبا ب يو

 م،يشد يوارد عرصه سدساز يآن زمان وقت. ساخته شد يسد مل 19تعداد  1357در سال : گفت م،يبود

  .كند يا جمع آوراز آب ر ياديسد حجم ز كيكه با  ميبزرگ رفت يسراغ سدها
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  باشد البيبا هدف كنترل س ديبا يساز سد

آب شرب،  نيبا هدف تام ديبا يسدساز شد ياگر تاكنون گفته م: گفت سنايباره به ا نيدر ا يو

را با  يكه سدساز ميشو ريمس نيوارد ا دياكنون با رد،يصورت بگ البيبرق و كنترل س ديتول ،يكشاورز

و  دهسدها را پر نكر كسالهي يها يبارندگ شود يگفته م كه نيا و ميانجام ده البيهدف كنترل س

 افتيرا در هر سال در مان يمنابع آب رهيما ج رايمانع كار باشد ز دينبا گريد! است دهيفا يب يسدساز

 ديبا ليدل نيبه هم. رديقرار گ ارمانيدر اخت هيسهم نيا كباريو ممكن است هر چند سال  ميكن ينم

  .ميداشته باش اريرا در اخت يساز رهيذخ يها تيظرف

 يبردار به بهره زيشد و در همان دهه ن يريو آبگ ليتكم 80در دهه  3طور مثال سد كارون  به: افزود يو

مخزن  كيسد همچون  نيدر حوزه كارون بزرگ رخ داد و ا يعيوس البيو در همان زمان، س ديرس

 عيوس يدهد و از خسارات جان يد جارا در خو نيريمترمكعب آب ش ارديليبزرگ توانست سه م

وارد مدار شد و شاهد توان  يمگاوات 250برق  ديبه موجب آن هشت واحد تول نيكند و همچن يريجلوگ

 م،يداشته باش يمناسب تيريمد ميو بلوچستان توانست ستانيدر س زيامسال ن. ميمگاوات برق بود 2000 ديتول

 زانيقطعا م گرفت، ياقدامات صورت نم نيانجام شد و اگر ا راستا نيدر ا يكه اقدامات موثر يا به گونه

  .بود زانيم نياز ا شيب البيخسارات س

  

  يساز روگاهيو ن يبه خارج از كشور در حوزه سدساز يو مهندس يخدمات فن صدور

 كرديرو رييدرخصوص تغ - رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد-  يبهروز مراد نيهمچن

 يا ژهينقش و البيس تيريكه تا كنون ساخته شداند، در مد ييسدها: گفت سنايكشور، به ادر  يسدساز

  .كند رييتغ ينسبت به سدساز كردهايرو دياست كه با يا گونه به طياند و اكنون شرا داشته

 ييها برنامه مياز قد يبه گفته مراد شوند، يفارس م جيعمان و خل يايكه وارد در ييها آب روان يبرا
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و بلوچستان و  ستانيكه از منطقه س ييها آب روان هيساخته شود تا كل يگريد يسدها دياما با م،يا تهداش

  .را كنترل كند شود يهرمزگان خارج م

سدها و مخازن بزرگ همچون  جاديا يبرا كه نيا انيبا ب رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

 يخارج يرا با كشورها يمساله مذاكرات نيا يبرا: گفت م،يردا ازين ينيبه اعتبارات سنگ ياريسد بخت

منابع  كه نيو به محض ا ميكن يمال نيتام يخارج نانسيها را با استفاده از فا طرح نيا ميكه بتوان ميا داشته

  .خواهند كرد يياجرا ي ها را وارد مرحله طرح نيشود ا ايآن مه يمال

سدها، مهار  يرو يبحث گردشگر: ورت گرفته است، ادامه دادسدها ص يكه برا يبا اشاره به اقدامات يو

 م،ياست كه اكنون در دست اجرا دار ييها از جمله برنامه البيسدها با هدف مهار س جاديها و ا روان آب

باره  نيتا بتوان در ا رديصورت گ يمطالعات ديدر كشور ساخته شوند، با ديبا گريچند سد د كه نيا ياما برا

است، دو سد در دست مطالعه قرار  زيخ ليمنطقه س كيدر استان لرستان كه . را ارائه كرد يقياطالعات دق

  .ميكن جاديدو سد را ا نيا البيمهار س يبرا ديدارد كه با

به خارج از كشور  يو مهندس يبا اشاره به صدور خدمات فن رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

كه كشور در  ييباال اريبس يها تيمساله را با توجه به قابل نيا: اظهار كرد ،يساز روگاهيو ن يدر حوزه سدساز

  .ميا مساله وارد مذاكره شده نيا يابر زيمنطقه ن يو با كشورها ميا گرفته شيدو صنعت دارد، در پ نيا

با  :در كشور ساخته شود، گفت ديچه تعداد سد با البيمهار س يسوال كه برا نيدر پاسخ به ا يمراد

 نيدر ا يا قرار دارد و شركت آب منطقه رويشركت آب ن اريدر اخت ياز سدساز يبخش كه نيتوجه به ا

كه  ميدار يساختار را در دست بررس 20اعالم كرد اما اكنون  يقيعدد دق توان يحوزه فعال است، نم

كار قرار دارد كه  مقدار در دستور نيهم زيقرار گرفته است و در بخش شناخت ن كيمطالعات آن در فاز 

  .ميآن هست يطيمح ستيز يمنتظر اخذ مجوزها
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 كرديرو رييتغ ضرورت؛ ميانجام ده ها البيبا هدف كنترل س ديرا با يسدساز: روين ريوز
  28/11/1398روزنامه سبزينه مورخ  - رانيدر ا يسدساز

  

در كشور  ييوهوا آب طيشرا ريياما اكنون با تغ شد، يمطرح م رانيدر ا يبه سدساز ييگذشته انتقادها در

 رانيدر ا يسدساز يماجرا. كرده است رييسازه تغ نينسبت به ا كردهايو رو ها استيكه س رسد يبه نظر م

و قرار  دهيرس يبردار بهرهبه  رانيدر سطح ا يسد مل 172آغاز شد و تاكنون  20دهه  يانيپا يها از سال

است كه در گذشته روند  يطيدر شرا نيا. ابدي شيسد افزا 214داد به تع نيا 1400شده كه تا سال 

سد، در دولت سوم سه سد و در  كياول و دوم تنها  يها كه در دولت يا گونه كند بود؛ به اريبس يسدساز

 رو انهيم يها به عنوان دولت توان يششم و هفتم م تاما از دول د،يرس يبردار دو سد به بهره زيدولت پنجم ن

  .ديرس يبردار سد به بهره 13ها  كرد؛ چراكه در هر كدام از آن ادي يدر سدساز

سد  35كه تنها در دولت هشتم  يطور رو بود؛ به روبه يسدساز عيپس از دولت ششم، كشور با حجم وس 

 1384دولت نهم، از اول مهرماه سال  يعنيروند، در دولت بعد  نيدر ادامه ا. وارد شد يبردار به مدار بهره

در دولت دهم و با تعداد  يدسازاما قله س د،يرس يبردار بهره سد به 18بالغ بر  1388سال  وريشهر انيتا پا

مورد انتقاد قرار گرفت و  يدر بحث سدساز يطور جد به ديو ام ريپس از آن، دولت تدب. سد بود 39

رو شود و دولت  كاهش روبهدولت، با  نيشده در ا يبردار بهره يمسأله موجب شد كه تعداد سدها نيهم

  .برساند يبردار بهره تنها سه سد را به زيسد و دولت دوازدهم ن 25 ازدهمي

   

  خواهد داشت يريچشمگ شيبرنامه ششم تعداد سدها افزا انيپا تا

و بر  دهيرس يبردار بهره مترمكعب به ونيليم 765هزار و  51 تيسد به ظرف 172ها  سال نيا يدرمجموع ط اما

سد در دست ساخت و  120 ،يبردار سد در دست بهره 672صورت گرفته، اكنون  يها يزير اساس برنامه



    

  
  

157 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يششم، تعداد سدها مهبرنا انيمعناست كه تا پا نيموضوع به ا نيا. سد در دست مطالعه قرار دارد 176

 نييعملكرد اهداف تعچراكه بر اساس  افت؛يخواهد  يريچشمگ شيافزا زيساخته شده در دولت دوازدهم ن

سدها  يميآب تنظ تيآب، ظرف نيبرنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تأم يليشده، بر اساس سند تفص

 ني، ا1396اضافه شود كه در سال  مكعبمتر ونيليم 1401مقرر شده است كه در طول برنامه، ) يرمرزيغ(

  .مترمكعب بوده است ونيليم 112بالغ بر  تيفعال نيمترمكعب بوده و عملكرد ا ونيليم 132هدف 

برنامه ششم توسعه، دو  يها مقرر شده كه در طول سال) يمرز(سدها  يميآب تنظ تيدر ظرف نيهمچن

 ونيليم 314هدف  ني، ا1396اضافه شود كه در سال  ميتنظ تيمترمكعب ظرف ونيليم 857هزار و 

  .عب اعالم شده استمترمك ونيليم 228مترمكعب بوده و عملكرد هم بالغ بر 

   

  رسد يمورد م 214به  يمل يسدها آمار

تا  1392سد بزرگ و از سال  125تعداد  1392تا  1357از سال  رو،يو طبق اعالم وزارت ن يكل طور به

 انيعدد در پا نيبه ا 1400كشور اضافه شده و طبق برنامه تا سال  يبه سدها يسد مل 37امروز حدود 

و  ديرس واهدخ يبردار به بهره يسد مل 70كه در مدت هشت سال  بيترت نيابه  شود؛ يدولت اضافه م

  .رسد يمورد م 214به  يمل يآمار سدها

در كشور با  يسدساز تيوضع كه نيبر ا يمبن يدر پاسخ به سوال رو،ين ريوز ان،يراستا رضا اردكان نيا در

هزار سد بزرگ در  47از  شيب: چگونه است، گفت يگذشته به موضوع سدساز يها وجود انتقادات سال

ستم ساخته شده يدوم قرن ب مهيدر ن ياست و بخش قابل توجه نياز آن در چ يميوجود دارد كه ن ايدن

  .اند آغاز كرده 21را در قرن  شانيها يهستند كه سدساز يمعدود ياست و كشورها

ساز سد را محدود كرده  و ساخت يليتحمجنگ  يها و در سال ميما ته جدول هست كه نيا انيبا ب يو

 يوارد عرصه سدساز يآن زمان وقت. ساخته شد يسد مل 19تعداد  1357در سال : گفت سنايبه ا م،يبود
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  .كند يآور از آب را جمع ياديكه حجم ز ميبزرگ رفت يسراغ سدها م،يشد

   

  باشد البيبا هدف كنترل س ديبا يساز سد

برق  ديتول ،يآب شرب، كشاورز نيبا هدف تأم ديبا يسدساز شد ياگر تاكنون گفته م: گفت باره نيدر ا يو

انجام  البيرا با هدف كنترل س يكه سدساز ميشو ريمس نيوارد ا دياكنون با رد،يصورت بگ البيو كنترل س

 دينبا گريست، دا دهيفا يب يازسدها را پر نكرده و سدس ساله كي يها يبارندگ شود يگفته م كه نيو ا ميده

 بار كيو ممكن است هر چند سال  ميكن ينم افتيخود را در هر سال در  يمنابع آب رهيج رايمانع كار باشد، ز

  .ميداشته باش اريرا در اخت يساز رهيذخ يها تيظرف ديبا ليدل نيبه هم. رديقرار گ ارمانيدر اخت هيسهم نيا

 يبردار به بهره زيشد و در همان دهه ن يريو آبگ ليتكم 80در دهه  3طور مثال سد كارون  به: افزود يو

مخزن  كيسد همچون  نيدر حوزه كارون بزرگ رخ داد و ا يعيوس البيو در همان زمان، س ديرس

 عيوس يدهد و از خسارات جان يرا در خود جا نيريمترمكعب آب ش ارديليبزرگ توانست سه م

وارد مدار شد و شاهد توان  يمگاوات 250برق  ديبه موجب آن هشت واحد تول نيكند و همچن يريجلوگ

داشته  يمناسب تيريمد ميو بلوچستان توانست ستانيدر س زيامسال ن. ميدو هزار مگاوات برق بود ديتول

قطعاً  گرفت، ينم ورتاقدامات ص نيراستا انجام شد و اگر ا نيدر ا يكه اقدامات موثر يا گونه به م،يباش

  .بود زانيم نياز ا شيب البيخسارات س زانيم

   

  يساز روگاهيو ن يبه خارج از كشور در حوزه سدساز يو مهندس يخدمات فن صدور

 كرديرو رييدرخصوص تغ ران،يا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد ،يبهروز مراد نيهمچن

اند  داشته يا ژهينقش و البيس تيرياند، در مد كه تاكنون ساخته شده ييسدها: در كشور گفت يسدساز

  .كند رييتغ ينسبت به سدساز كردهايرو دياست كه با يا گونه به طيو اكنون شرا



    

  
  

159 

  1398 بهمن - )27(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ييها برنامه مياز قد يبه گفته مراد شوند، يفارس م جيعمان و خل يايكه وارد در ييها رواناب يبرا

و  ستانيرا كه از منطقه س ييها رواناب يساخته شود تا بتوان تمام يرگيد يسدها دياما با م،يا داشته

  .كنترل كند شود، يبلوچستان و هرمزگان خارج م

سدها و مخازن بزرگ همچون  جاديا يبرا كه نيا انيبا ب رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

 يخارج يرا با كشورها يمسأله مذاكرات نيا يبرا: گفت م،يدار ازين ينيبه اعتبارات سنگ ياريسد بخت

منابع  كه نيو به محض ا ميكن يمال نيتأم يخارج نانسيها را با استفاده از فا طرح نيا ميتا بتوان ميا داشته

  .ها وارد مرحله اجرا خواهند شد طرح نيشود، ا ايآن مه يمال

سدها، مهار  يرو يبحث گردشگر :سدها صورت گرفته است، ادامه داد يكه برا يبا اشاره به اقدامات يو

اما  م،ياست كه اكنون در دست اجرا دار ييها از جمله برنامه البيسدها با هدف مهار س جاديها و ا رواناب

 باره نيتا بتوان در ا رديصورت گ يمطالعات ديدر كشور ساخته شود، با ديبا گريچند سد د كه نيا يبرا

است، احداث دو سد در دست مطالعه  زيخ ليمنطقه س كيدر استان لرستان كه . ارائه كرد يقياطالعات دق

  .ميكن جاديدو سد را ا نيا البيمهار س يبرا ديقرار دارد كه با

به خارج از كشور  يو مهندس يبا اشاره به صدور خدمات فن رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

كه كشور در  ييباال اريبس يها تيمسأله را با توجه به قابل نيا: اظهار كرد ،يساز هروگايو ن يدر حوزه سدساز

  .ميا مسأله وارد مذاكره شده نيا يابر زيمنطقه ن يو با كشورها ميا گرفته شيدو صنعت دارد، در پ نيا

با : در كشور ساخته شود، گفت ديچه تعداد سد با البيمهار س يسوال كه برا نيدر پاسخ به ا يمراد

 نيدر ا يا قرار دارد و شركت آب منطقه رويشركت آب ن اريدر اخت ياز سدساز يبخش كه نيتوجه به ا

كه  ميدار يسساختار را در دست برر 20اعالم كرد، اما اكنون  يقيعدد دق توان يحوزه فعال است، نم

مقدار در دستور كار قرار دارد كه  نيهم زيت نقرار گرفته است و در بخش شناخ كيمطالعات آن در فاز 

  .ميآن هست يطيمح ستيز يمنتظر اخذ مجوزها
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كشور از  يها درصد از دشت 90تعادل در  عدم؛ مطرح كرد يشناس نيسازمان زم سيرئ
  29/11/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - مورد دشت ممنوعه 420وجود / لحاظ فرونشست

  

چهار  ياروپا اگر دشت هيبراساس اعالم اتحاد نكهيا انيبا ب يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ

است كه دشت رفسنجان  يدر حال نيا: ، گفتفرونشست داشته باشد، دچار مخاطره شده است متر يليم

  .دارد نيفرونشست زم متر يليم كي يروز

 يشناس نيزم يها در حوزه هياطالعات پا هيفرونشست امروز ته يدر نشست تخصص يديدكتر شه سنا،يگزارش ا به

 تيجه به موقعبا تو: نام برد و اظهار كرد يشناس نيسازمان زم ياصل فيرا از وظا يعيو اكتشاف و مخاطرات طب

كه  يا به گونه افتد ياتفاق م رانيدر ا دهد، يرخ م ايكه در دن ياز مخاطرات ياديتعداد ز ران،يخاص ا يشناس نيزم

  .دهد يرخ م رانيمخاطره آن در ا 34شناخته شده است،  ايكه در دن يعيمخاطره طب 43از  شود يگفته م

 ديتول يها داده نيا: سازمان نام برد و ادامه داد نيا يو ذات ياصل فيمخاطرات را از وظا نيشناخت ا يو

ها كشور را در  داده نيها با استفاده از ا سازمان ريكه سا شود يموجب م يشناس نيسازمان زم يشده از سو

  .نگه دارند منيمواجهه با مخاطرات ا

  

  كم جامعه نسبت به فرونشست اطالعات

بحران  م،ياقل راتييزلزله، تغ ل،ياز مخاطرات مانند س ياريسدر حال حاضر ما با ب نكهيبر ا ديبا تأك يديشه

مانند  يا است كه جامعه نسبت به مخاطره يدر حال نيا: خاطر نشان كرد م،يآب و گردوغبار آشنا هست

  .دارد يفرونشست اطالعات كمتر

 كيكه  يزمان: كرد و ادامه داد اديفرونشست به عنوان زلزله خاموش  دهياز پد يشناس نيسازمان زم سيرئ

در صورت بروز فرونشست  شود، يم يساز و مقاوم يطراح شترير 7به قدرت  يا زلزله يبرا يا سازه
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دچار  شترير 4 تبه قدر يا زلزله كيبا رخ دادن  يرو حت نياز ا شود، يها سست م سازه نيا يها هيپا

  .شود يو خسارت م بيآس

 انياز م ينيرزميز يها در زمان بحران آب، آب: ادد حيفرونشست توض يعملكرد سميبا اشاره به مكان يو

 ييرو يها هيخاك تحت فشار ال نيياساس ذرات پا نيو بر ا شود يم دهيكش نيذرات خاك به سطح زم

كه هر چه باران و بارش  شود يتراكم خاك موجب م. شود يذرات متراكم م نيا جيو به تدر رديگ يقرار م

كشور با  ندهيكه در آ شود يروند موجب م نينفوذ كند و ادامه ا نيزم به درون تواند يآب نم ميداشته باش

  .مواجه شود يمخاطرات جد

  

  مورد دشت ممنوعه 420

ارائه  يبراساس آمارها: كشور اشاره كرد و ادامه داد يها فرونشست دشت تيبه وضع نيهمچن يديشه

ها به عنوان دشت  رد از آنمو 420شده است كه بالغ بر  ميحوزه تقس 609كشور به  يها شده، دشت

  .ممنوعه اعالم شده است

دشت كشور حوزه  150، 93تا  89از سال : بار دانست و خاطر نشان كرد آمار فاجعه كيآمار را  نيا يو

ها  هستند كه در حالت تعادل در آن ييها ها دشت آبخوان يها درصد از حوزه 10آبخوان ندارند و عمال 

 يبزرگ برا انبحر كي نيكشور از حالت تعادل خارج شده است و ا ياه درصد دشت 90برقرار است و 

  .شود يكشور محسوب م

 1346در كشور را مربوط به سال  نيركورد ثبت شده از فرونشست زم نياول يشناس نيسازمان زم سيرئ

ام ورود كرد، اقد نهيزم نيدر ا يشناس نيكه سازمان زم 80در دهه : در دشت رفسنجان ذكر كرد و افزود

كرمان رخ داد  آباد نيكه در دشت حس يا فروچاله زين 77ها كرد و در سال  دشت نگيتوريو مون شيبه پا

  .مياز آن ارائه ده يگزارش ميو ما توانست
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سازمان نام برد و اظهار  نيمطالعات ا گريدر همدان را از د نياز فرونشست دشت فامن يارائه گزارش يو

و كاهش  اريتهران و شهر ياز فرونشست جنوب غرب يبردار سازمان نقشه به دنبال گزارش 83در سال : كرد

  .ميمنتشر كرد 84خصوص در سال  نيدر ا يو گزارشات مفصل ميكرد ييرا اجرا يمطالعات نيسطح زم

  

  رانياطلس مخاطرات ا هيته

 دهيپد ها مربوط به اطلس نياز ا يكي: اطلس مخاطرات كشور خبر داد و افزود هياز ته نيهمچن يديشه

مخاطره  ريتحت تأث زانيفرونشست است كه در آن به طور مشخص اعالم شده است كه هر دشت به چه م

  .فرونشست قرار دارد

چهار  ياروپا اگر در دشت هيبراساس اعالم اتحاد: در كشور گفت نيبا اشاره به بحران فرونشست زم يو

كه اوج مخاطرات  80در دهه  يولفرونشست رخ دهد آن منطقه دچار مخاطره شده است  متر يليم

كه  يا ونهبه گ ميا فرونشست داشته متر يسانت 30بوده است در دشت رفسنجان ساالنه  رانيفرونشست در ا

  .است افتهيكاهش  نياز سطح زم متر يليم كيهر روز 

نشان موجود در كشور نام برد و خاطر  يها بحران گريرا از د مياقل راتييتغ يشناس نيسازمان زم سيرئ

 ميالزم را داشته باش اطيهمواره احت ديرو ما با نيواقع شده است از ا ايدر كمربند خشك دن رانيا: كرد

ضمن  كند يم جاديا رافرونشست  دهيامر پد نيو ا ميا ها، با كاهش آب مواجه چرا كه با كاهش بارش

  .ار خواهد شدگردوغب يها به كانون ليتبد نيو ا شود يخشك م زيها ن از دشت يكسريآنكه 

مصرف آب در كشور دانست چرا كه به گفته  تيريو مد يساز ها را منوط به فرهنگ بحران نيرفع ا يو

كاهش مخاطرات انجام شود به  يبرا يگذار هيكه سرما زانيهر م رديصورت نگ يساز اگر فرهنگ يو

  . رسد يمطلوب نم جهينت
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - يبردار اطلس فرونشست كشور در سازمان نقشه 40 هيته
29/11/1398  

  

 يها نشست يما با برگزار: اطلس فرونشست كشور خبر داد و گفت 40 هياز ته يبردار سازمان نقشه سيرئ

  .ميرا نسبت به مخاطرات فرونشست ارتقاء ده يمعمو يتا آگاه ميتالش دار يتخصص

 يها در سال نكهيبر ا ديفرونشست امروز با تأك يدر نشست تخصص يعيدكتر مسعود شف سنا،يگزارش ا به

مخاطره : شده است، افزود ياديز يها محققان كشور در خصوص مخاطرات صحبت ياز سو رياخ

كه از  ميبتوان ديبا يحققان مطرح شده است ولم يبوده است كه از سو يموضوعات نيشتريفرونشست ب

مقابله با  يبرا يمناسب يراهكارها ميتا بتوان ميچالش بهره ببر نيرفع ا يها برا همه دستگاه يها تيرفظ

  .ميارائه ده يعيمخاطرات طب

: دنهادها اظهار كر ريبا سا ها يدر خصوص توسعه همكار يبردار سازمان نقشه يها با اشاره به برنامه يو

كار  ميراستا تقس نيدر دستور كار قرار گرفته است و در ا يشناس نيبا سازمان زم ژهيبه و ها يهمكار نيا

 يراهكارها برا نيكه براساس آن بهتر شود يم يدو سازمان صورت گرفته است و سع نيا انيم ينيمع

  .اتخاذ شود يعيمقابله با مخاطرات طب

 ريبه غ: شده است، خاطرنشان كرد ريمسئله فراگ كيبه  ليمروز تبدفرونشست ا دهيپد نكهيا انيبا ب يعيشف

چرا كه ما  ميباش ديبا يدستگاه انيم يها يما به دنبال توسعه همكار يو تخصص يعلم ياز ارائه راهكارها

مقابله با مخاطرات  يكه برا ميكن اورب ديو با رسد ينم جهيبه نت يا رهيجز يها تيكه فعال ميهست نيقائل به ا

  .است يو اجتماع يعموم يها تيبا استفاده از ظرف يعموم يبخش يمولفه آگاه نيتر مهم يعيطب

 ميتوان ينم مينشناس يكه ما عمق مخاطرات را به درست يزمان نكهيبر ا ديبا تأك يبردار سازمان نقشه سيرئ

 يعموم يتا سطح آگاه مياساس تالش دار نيبر ا: اظهار كرد م،يابيمقابله با آن ب يالزم را برا يها يآگاه
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  .ميارتقاء ده يتخصص يها نشست يبرگزار قيمردم را از طر

تاكنون موفق به  يبردار سازمان نقشه: سازمان افزود نيفرونشست كشور در ا يها نقشه هيبا اشاره به ته يو

  .نقطه از كشور شده است 49اطلس فرونشست در  40 هيته

خراسان  ،يخراسان جنوب ،يتهران، خراسان شمال يها به استان ها كه مربوط اطلس نيعمده ا ،يگفته و به

ها با  نقشه نيا قيو تلف يبردار و نقشه يابيو زنجان است،ماحصل مطالعات تراز نيسمنان، قزو ،يرضو

  . بوده است يا و ماهواره يرادار ريتصاو
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 چياز هبرداشت آب  امكان :رويوزارت ن ينيرزميمنابع آب ز يدفتر بهره بردار ركليمد
  29/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - در كشور وجود ندارد يدشت

  

دور كل  ديبا: گفت رويوزارت ن ينيرزميمنابع آب ز يه برداردفتر حفاظت و بهر ركليمد -رنايا -تهران

برداشت  توان ينقاط كشور نم نيتر در پر بارش يدشت كشور حت چيچون از ه. ميكشور خط قرمز بكش

  .آب داشت

دشت  420: گفت) مخاطرات يبند و پهنه شيپا( نيفرونشست زم يدر نشست تخصص يفاضل عبداهللا

كشور هم بهتر  يها دشت گريوضع د. از آنها آب برداشت كرد دينباكشور، دشت ممنوعه هستند و 

  .ستين

به  ياديكه غلط بوده و هجوم ز ميا داشته يدر توسعه كشاورز يغلط يها استيدر گذشته س: افزود يو

  .شده است ينيرزميمنابع آب ز

 يها چاه: ار داشتاظه يدر عرصه كشاورز ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها با اشاره به برداشت يفاضل

 يها نصف دشت ميبرو شيروند پ نياگر با ا. شوند يساعت اصال خاموش نم 24در كل  يآب، گاه يبرق

  .از سكنه خواهند شد يكشور، خشك و خال

: گفت ار،يدشت مه تيوضع ديبا اشاره به بازد رويوزارت ن ينيرزميمنابع آب ز يدفتر بهره بردار ركليمد

منافع  رايشود ز يمانع آن نم يمقام چيو ه رديگ ياز آبها برداشت صورت م هيور يدشت به طور ب نيدر ا

  .ستيكشور مد نظر ن يعموم

  

  تا آب برداشت نشود ميدور كشور خط قرمز بكش ديبا

 يافتيدر يها گزارش: بحران كشور گفت تيريو مقابله سازمان مد يدر ادامه معاون امور آمادگ نيهمچن
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ها و  ما نگران اتوبان. نرخ فرونشست در كل كشور است شياز افزا يان حاكبحر تيريما در سازمان مد

  .دها سرنگون نشون نيرخ ندهد و ماش يچاله بزرگ كبارهيكه  ميكشور هست يها بزرگ راه

فرونشست به موقع عمل نكرده و  نهيدر زم يوزارت جهادكشاورز: اظهار داشت يفيلط ديفر محمد

  .اند رفته نياز ب زهايو آبخ ينيرزميز يها حوضچه

  .منابع آب است تيريو مد يفرونشست، در حوزه كشاورز تيريحلقه مفقوده در مد ،يگفته و به

 يبررس ديبا شود، يم ريدرصد آن تبخ 70كه  ميمترمكعب آب در كشور دار ارديليم 413: ادامه داد يفيلط

 يبرا نيهمچن. آن را كاهش داد توان يو چطور م رديصورت بگ ديبا يچه اقدام ريتبخ نيا يشود كه برا

 نييهم تع ختلفم يها دستگاه يموضوع  برا نيكرد و ا يزيتوان برنامه ر يمخاطره در كشور م 18

  . شده است فيتكل
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 -  كشور پر از آب است يدرصد حجم سدها 54؛ رانيمنابع آب ا تيريشركت مد
  29/11/1398خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 يماه از رشد يكه نسبت به د دهيدرصد رس 54كشور در بهمن ماه به  يسدها يپرشدگ - رنايا - تهران

  .برخودار شده است يدرصد كي

متر  ونيليم 23و  ارديليم 27به رقم  يحالبهمن ماه در  25كشور تا  يآب موجود در مخازن سدها حجم

بودن  ياز منف تيمتر مكعب بوده كه حكا ونيليم 61و  ارديليم 30پارسال  زانيم نيكه ا دهيمكعب رس

  .آب در سدها است رهيحجم ذخ

منابع  تيريمنابع آب شركت مد هيگزارش دفتر مطالعات پا نيكشور بر اساس تازه تر يكل سدها تيظرف

  .متر مكعب است ارديليم 50.5 رانيآب ا

 14 يدر حال) 99 ورماهيشهر انيمهرماه امسال تا پا ياز ابتدا( يجار يبه سدها در سال آب يآب ورود كل

 ونيليم 57و  ارديليم 24 يبازه زمان نيمتر مكعب گزارش شده كه پارسال در هم ونيليو چهار م ارديليم

  .در كشور است اه بارش شيها با وجود افزاسد يداشتند كه نشان از كاهش ورود يمترمكعب ورود

 نيو ا ديمتر مكعب رس ونيليم 48و  ارديليم 15به  يآب از سدها در بهمن ماه درحال يخروج زانيم

 شيافزا انگريآب از سد ها بوده كه ب يمتر مكعب خروج ونيليم 99و  ارديليم 13است كه پارسال  يدرحال

  .است ياحتمال يها البيا سروبه رو شدن ب يآنها برا يآمادگ زانيم

از  يمتريليم 183.6كه نسبت به پارسال با بارش   دهيرس متريليم 158.9كشور به  يبارش ها زانيم اكنون

  .به سدها است يكاهش حجم ورود يينشان دهنده چرا نيبرخودار شده كه ا يرشد منف
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ا مورخ خبرگزاري ايسن - ستيز طيحفظ مح يحل اروپا برا سد، راه بيتخر
30/11/1398  

  

  .كند يسدها را اجرا م بيطرح تخر ستم،يبازگرداندن اكوس ياروپا برا يخراسان رضو/سنايا

و  يانرژ نيتام ،ياريها، آب رودخانه ها، اچهيمنحرف كردن در يهزاران سال است كه از سدها برا يبرا بشر

  .كند ياستفاده م يگريد يايمزا

 الديسال قبل از م 2950سدها در مصر باستان، ساخته شدند كه حدود  نياول دهد، ينشان م يخيتار سوابق

  .بوده است

  .رنديقرار گ ديدر معرض تهد يوحش واناتيو ح يبوم انيماه يها ستگاهيتا ز شوند يباعث م سدها

  .دارد زين يبيمعا يشهرها و روستاهاست اما سدساز يدنيآب آشام نيبرق، تام ديتول ،ياريسدها، آب يايمزا

 نيو هم ستنديمانند گذشته قادر به مهاجرت ن ها يو ماه شود يآب در حال گردش راكد م يسدساز با

  .شده است  مشاهده اريبس رياخ يها موضوع در دهه نيا. آنها خواهد بود تيكاهش جمع يبرا يعامل

درباره  شتريب يو بررس قيخواستار تحق ياما برخ كنند، يمندان از روند حذف سدها استقبال مدانش اكثر

  .آن هستند ياحتمال بار انياثرات ز

  شوند يم بيسدها تخر ست،يز طيمحافظت از مح ياز نقاط اروپا، برا ياريبس در

 كرد، يم نيرا تام يجوامع محل يدنيآب آشام قرن، ميبه مدت ن ايدر غرب اسپان Yecla de Yeltes سد

 اءيدر جهت اح يسد نقطه عطف نيا بيسد را منسوخ اعالم كرد و تخر نيا ديجد يها اما پروژه

  .قاره در نظر گرفته شد نيا يها رودخانه

 رييرودخانه را تغ ستميس يعيطب يها يژگيسدها و: سدها، اظهار كرد بيپروژه تخر ريون هرك، مد جرون

  .شود يها محسوب م رودخانه يبرا يميف آنها ترمو حذ دهند يم
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و  شوند يم ليها تبد از حوضچه يا دارند، به مجموعه انيجر گريبه مكان د يكه از مكان يطوالن يرودها

به  توانند يموجود م يالبته سدها. شود يم يزير تخم يبرا يبه مناطق دنيرس يبرا انيمانع از مهاجرت ماه

  .مانند خرچنگ كمك كنند يتهاجم يها از گسترش گونه يريجلوگ

 يها از رودخانه) رآبگذريز(و كالورت زيسد كوچك، سرر 5000سال گذشته، حداقل  25تا  20 يط

  .شده است و انگلستان برداشته ايفرانسه، سوئد، فنالند، اسپان

به  رياخ يها سد در دهه 1200حدود  متحده، االتيدر ا: اظهار كرد قاتيتحق نيمحقق ا لدمن،يوا لورا

  .شدند بيتخر يمحل يها ستميبر اكوس يمنف راتيكاهش تأث ليدل

تحت  ديبا يبازساز يها سدها، پروژه بيتخر يمنف راتيكاهش تأث يبرا: خاطرنشان كردند كارشناسان

  .رندينظارت قرار گ

  .شوند يم بيتخر زين ايكوچك در هلند، دانمارك و اسپان ياز سدها يتعداد

 يرا در منطقه نورماند) يمتر 15و  35(بزرگ  يحذف سدها راتيقصد دارند تا تأث يفرانسو دانشمندان

  .كنند يفرانسه را بررس

 گريد يها در مكان يديجد يسدها شوند، يم بيتخر يميقد يطور كه سدها الزم به ذكر است، همان البته

  .نخورده جهان باشد دست يها رودخانه نياز آخر ياريبس يبرا يديتهد تواند يكه م شوند يساخته م

  .حفظ شوند يفرهنگ راثيعنوان م به ديبا يخيتار ينكته توجه كرد كه سدها نيبه ا ديسدها با بيتخر در

  

  اروپا با حذف سدها يها رودخانه اءياح

 ايهستند، اما آ ستيز طيحفظ مح يها هزار سد در سراسر اروپا برا ده بياز محققان خواستار تخر يگروه

  است؟ ريپذ مشكل باشد و تا چه اندازه امكان نيحل ا راه تواند يموضوع م نيا

اروپا  يسطح يها درصد از آب 60اروپا مشخص شد،  ستيز طيگزارش آژانس مح نيدترياساس جد بر
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  .قرار دارند يطينامساعد مح تيدر وضع

 رسانند، يم بيآس ستيز طيتنها به مح باورند كه ساختار سدها نه نيبر ا يخصوص يها از سازمان يبرخ

  .خواستار حذف آنها شدند ليدل نيدارد و به هم نهيهز زياز آنها ن يبلكه نگهدار

  

  وحش اتيسدها بر ح ريتأث

 كياكنون كمتر از  ها، يمهاجرت ماه يجهان اديو بن) WWF( عتيطب ياساس آمار صندوق جهان بر

خود را به  يرينتوانند از مس يكه جانوران آبز يدارند، اما زمان انياروپا آزادانه جر يها درصد رودخانه

  .شود يآنها مختل م دمثليبرسانند و با موانع مواجه شوند، تول ينيمناطق مع

طور  از كشورها به يدر بعض ،ياريخاو انيآال و ماه قزل يازجمله ماه ،يگونه ماه نيحال حاضر، چند در

  .است رانيگيماه شتيمع تيآن بر وضع ريتأث نيو مهمتر اند دشدهيكامل ناپد

  .است افتهي كاهش مدت ياروپا در طوالن يها كنار رودخانه يوحش عتيطب

  

  خاك تيفيسد بر ك ريتأث

 ريها گ سازه در يمواد مغذ ريرسوبات و سا. دارند ريتأث زيخاك ن تيفيسدها  بر ك وحش، اتيبر ح عالوه

 نييانتقال رسوبات به پا يبرا. رودخانه برساند يبه دلتا يتا رسوب كمتر شوند يو باعث م كنند يم

در  شيمنجر به فرسا ازاندازه شيب انيرسوب در سدها و جر.آب است ديشد انيبه جر ازيرودخانه ن

  .شود يرودخانه م

حذف  يبرا ديبدهد، اما با يابيباز يبرا عتيبه طب يفرصت تواند يسدها م بيباورند كه تخر نيبر ا محققان

كه  ييدر حومه شهرها تيمثال، در آلمان، تراكم جمع يالزم انجام شود، برا يها يمورد، بررس كيهر 

ها را  سازه ق،يدق حاسبهو م يزير بدون برنامه توان ياست كه نم اديز يسدها در آن قرار دارند به حد
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  .در اقتصاد منطقه به حداقل برسد حذف كرد تا اختالل يسادگ به

  
  

  سدها يبرا قيدق يآمار نبود

تر از سه متر ارتفاع وجود  سازه كوچك يشمار يمتر و تعداد ب 15از  شيسد با ارتفاع ب 300در آلمان  تنها

  .آنها ندارد قيدق يها مكان ايها  از تعداد سازه يقيدولت فدرال، آمار دق حال، نيباا. دارد

 رايكند، ز جادياروپا ا هيدر سراسر اتحاد يمشكالت تواند يم يآب يها رساختيموارد درباره ز نيثبت ا عدم

  .كند جاديا ياريمشكالت بس تواند يسال قدمت دارند و شكستن آنها م 100از  شياز سدها ب يبرخ

در حدود  گام برداشته است، يميقد ياروپا، در جهت حذف سدها هيكه اتحاد ستيبار ن نياول نيا البته

پرتغال،  ا،يمرتبط با آن در سوئد، اسپان يسد كوچك و سازها 3450سال گذشته، در حدود  25تا  20

از  دس 1200از  شيدر دو دهه گذشته ب نيهمچن. شدند بيتخر سيفرانسه و سوئ متحده، االتيا

  .بوده است 2017مورد از آنها در سال  86كه تنها  شده بيتخر زين كايامر يها رودخانه

  مناطق يسدها در برخ بيتخر يمنف ريتأث

موارد مرتبط با آن  يآن، تمام بيقبل از تخر ديمثبت داشته باشد و با راتيفقط تأث تواند يسد نم حذف

 يشهرها و روستاها يبرا شتريب ليخطر س شياز سدها منجر به افزا يبردن برخ نياز ب رايشود، ز يبررس
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  .شود يم دست نييپا

ساز باشد و برداشتن سد و حركت رسوبات منجر  مشكل تواند يم زيرسوب در مناطق باالتر از سدها ن جاديا

  .رفتن آنها خواهد شد نيبا رسوب و از ب ها يآبشش ماه يبه گرفتگ

سدهاست، ابتكارات مرتبط با  بيكه اروپا در حال تخر ياز آن است، زمان يحاك ها يبررس جينتا

قاره را  نيدر سراسر ا يآب ديهزاران سد جد تواند يكه م كند يدر اروپا ارائه م يمتضاد ريتصاو ،يسدساز

  .آورد ديپد

  
  رودخانه ستميس يعيطب يها يژگيو رييو تغ سدها

سد  5000از  شيب يدارا متحده، االتيو ا نيكشور بزرگ سازنده سد در جهان پس از چ نيسوم هند،

  .بزرگ است

 ليبه دل ها التيداده است و ا سهم آب رخ ليبه دل ييها يريچند دهه گذشته در هندوستان درگ در

  .ها و كاهش سهم آب مشاجره داشتند رودخانه يسدساز

 ياقدامات برا نيتر صرفه و مقرون به نيسدها، كارآمدتر بيتخر ،يطيمح ستياست كه ازنظر ز شده ثابت

  .رودخانه است اءياح
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  حذف سد قيها از طر مجدد رودخانه يريآبگ

قطعه كرده است، حذف آنها  جهان را قطعه يها شده توسط انسان، آبراه ساخته گريسد و موانع د هزاران

 اءياح يراه برا نيدر حال انجام است، بهتر يياروپا ياز كشورها ياريدر بس يشتريكه اكنون با سرعت ب

  .است يمحل يتصادهاها و اق رودخانه

  

  :منابع
nature.com 

dw.com 
damremoval.eu 

realclearscience.com 
downtoearth.org.in 

Rewilding Europe | Making Europe a Wilder Place 
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