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  01/12/1398سنا مورخ خبرگزاري اي - بحران آب هنوز وجود دارد؟
  

 نياما با ا ميبود زينقاط شاهد بارش برف ن يدر برخ يها مطلوب بود و حت بارش تيزمستان امسال وضع

  .اعالم شده است يمنف ها يبارنگ زانيها م استان يوجود همچنان در برخ

 159بهمن به  29تا ) مهرماه يابتدا(يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها يبارندگ زانيم سنا،يگزارش ا  هب

و در  يدرصد 14مدت مشابه سال گذشته كاهش  يها با بارش سهيرقم در مقا نيكه ا دهيرس متر يليم

  .داشته است يدرصد 15 شيساله افزا 51 نيانگيبا م سهيمقا

 النيگ يها استان يبازه زمان نيكه در ا دهد ينشان م رانيمناطق مختلف ا يها يبارندگ تيبه وضع ينگاه

و  متر يليم 62اصفهان با  يها و استان ها نيتر جزو پربارش متر يليم 308.6مازندران با  متر، يليم 640.3با 

  .اند كشور بوده يها استان نيتر بارش كم متر يليم 44.9با  زدي

  

  استان منتظر باران 23

استان كشور  23سابقه سال گذشته موجب شده است كه در حال حاضر  كم يها يبارندگ گريد يسو زا

با  يخراسان شمال يها استان انيم نيدر ا. را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه كنند يكمتر يها بارش

گذشته  يسال آب اب سهيدرصد در مقا 52با  زين ياريدرصد و چهارمحال و بخت 53.3درصد، لرستان با  55.5

  .اند بارش كشور بوده سه استان كم بيبه ترت 98بهمن  29تا 

 98.5درصد و كرمان با  167.5درصد، هرمزگان با  301.7و بلوچستان با  ستانيس يها مدت استان نيا در

استان هرمزگان از لحاظ  نيگذشته بوده همچن يبا سال آب سهيكشور در مقا يها استان نيتر درصد، پربارش

 متر يليم 282.5 يجار يآب لسا يو از ابتدا كند يرا تجربه م يخوب اريبس يبارش، سال آب نيانگيم سهيمقا

  .داشته است يبارندگ متر يليم 105.6مدت  نيسال گذشته در هم كه يبارش را تجربه كرده، در حال
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  است ياستان مثبت و در هشت استان منف 10در  يمنابع آب تيوضع

در حال حاضر : گفت سنايبه ا - روين ريوز يمعاون امور آب و آبفا - يخامس زاده يتق قاسم باره نيا در

كه  ميكن يم ينيب شيوجود پ نياست، اما با ا ياستان مثبت و در هشت استان منف 10در  يمنابع آب تيوضع

  .ميرا داشته باش ينرمال يآب طيشرا ميدر فصل تابستان بتوان

باز هم در فصل  ايبا توجه به بارش برف در زمستان امسال آ كه نيبر ا يمبن سنايدر پاسخ به سوال ا يو

 تيحجم برف وضع نياست كه با ا نيما ا يدواريام: بود، اظهار كرد ميرو خواه تابستان با بحران آب روبه

رصد د 50پنج تا  نياستان كشور ب 20ببارد، در  زين رياخ يها برف كه نيگفت قبل از ا دينرمال باشد، اما با

  .ميا آب نسبت به سال قبل داشته يكسر

نقاط همچون  يدر برخ يبارندگ نيبود و ا يدرصد منف 50پنج تا  نيب ها يبارندگ زانيم: ادامه داد يو

را بهبود بخشد،  طيتوانست شرا رياخ يها يبود كه بارندگ دهيرس زيدرصد ن 42 يبه منف يغرب جانيآذربا

  .ميقاط با بحران مواجه هستن يوجود همچنان در برخ نياما با ا

به  رياخ يها يبارندگ: كشور اظهار كرد يسدها تيبا اشاره به وضع روين ريوز يامور آب و آبفا معاون

نسبت به باران خواهد برد و به  يشتريشود، زمان ب البيبه س ليتبد ها يبارندگ نيصورت برف بوده و تا ا

برف و  شتريب يماندگار ليبه دل زيفصل تابستان ن يبراتر از باران است و  كنترل برف راحت ليدل نيهم

  .ابدي يبهبود م كيدر زمان پ يمنابع آب تيآن به مخازن، وضع يجيتدر عيتوز

  

  تهران يمتر مكعب حجم مخازن سدها ونيليم 20 شيافزا

 تيريبه منظور مد: كشور پر هستند، گفت يدرصد از سدها 54حدود  كه نيبر ا ديبا تاك يخامس زاده يتق

  .ميداشته باش البيس تيريمد ميتا در زمان وقوع باران بتوان ميا نگه داشته يحجم سدها را خال يمابق البيس

 - تهران  يا شركت آب منطقه رعامليمد -  يرضو دحسنيس زياستان تهران ن يمنابع آب تيدر خصوص وضع اما
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  .دهد يرا نشان م شيمتر مكعب افزا ونيليم 20با سال گذشته  سهياستان تهران در مقا يحجم مخازن سدها: گفت
 حيدارد، تصر شيمتر مكعب گنجا ارديليم 2استان تهران در حدود  يحجم مخزن سدها كه نيا انيبا ب يو

استان تهران است كه نسبت به  يسدها ديمتر مكعب حجم مف ونيليم 600حدود  يفعل طيدر شرا: كرد
در  ط،يشرا نيكه با ا ميمتر مكعب آب هست ونيليم 20حدود  شيسال قبل از نظر حجم مخزن شاهد افزا

  .داشت ميآن را خواه تيريامكان كنترل و مد ياحتمال يها البيصورت بروز س
  

  است افتهي شيها افزا يآب تهران مصرف
مردم را در اسفندماه با  ازين ميبتوان ميدوارياست كه ام ياستان تهران به نحو طيشرا نكهيا انيبا ب يرضو
كرده  دايپ شياز هفته قبل مصرف آب در تهران افزا: شد ادآوري م،يكن نيخود شهروندان تام ييجو صرفه

مصرف  نيشدن به نوروز ا كينزد او ب ميا متر مكعب در روز فراتر رفته ونيليم 3از مرز  ياست و به عبارت
 ارديليم كيود حد يشهروندان تهران ميا كه  پشت سر گذاشته يخواهد داشت و در سال يشتريب شيافزا

 نيبه تام ازين شود يم ينيب شيپ زياساس در اسفند ماه ن نياند كه بر ا متر مكعب آب شرب استفاده كرده
  .متر مكعب آب باشد ونيليم 150حدود 

 م،يا مصرف آب داشته شيدرصد نسبت به سال قبل افزا 5.2بهمن ماه حدود  28تا  كه نيبر ا ديبا تاك يو
كه خوشبختانه با  ميدرصد در نظر گرفته بود 3.5تا  3را در محاسباتمان حدود  شيافزا نيا: اظهار كرد
 يروزها نيمردم در ا رو اگ فتادياتفاق ن يمشكل خاص م،يا داشته يخوب يها يبارندگ كه نيتوجه به ا

 ديداشته باشند و مصارف خود را در شروع سال جد يمصرف با ما همراه يالگو تيسال با رعا يانيپا
  .آب شهروندان باشد نيتام يبدون مشكل برا يسال تواند يم ديل كنند، سال جدكنتر
انتظار داشت كه  توان يجا خشك كرده نم رانيسال است كه بحران آب در ا 15از  شيب كه نيتوجه به ا با

مصرف و  تيريلذا مد ميباش رانيا يآب يب انيها شاهد پا بارش تيدو سال بهبود وضع ايسال و   كيبا 
  .توجه است لقاب اريبخش بس نيتوسط مشتركان و مسووالن در ا قيو دق يكارشناس يجام كارهاان
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 -  ها دشت يمصنوع هيتغذ يتهران برا يمتر مكعب آب سدها ونيليم 200 يرهاساز
  03/12/1398خبرگزاري فارس مورخ 

  

 يساعت گذشته ورود 72ها در  بارش تيوضع نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه رعامليمد

متر مكعب آب از  ونيليم 200امسال : داده است، گفت شيدرصد افزا 10گانه تهران را  پنج يسدها

  .شد يها رهاساز شتد يمصنوع هيتغذ يگانه تهران برا پنج يسدها

  
سؤال كه  نيفارس در پاسخ به  ا يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يرضو دحسنيس

تهران  يسدها و حجم مخازن سدها يورود زانيتوانست م ايچند روز گذشته در استان تهران آ يها بارش

 نياشكل برف بوده، بنابر ها در ارتفاعات به ساعت گذشته بارش 72 يط: دهد، اظهار داشت شيرا افزا

كه به شكل  ييها كه ذوب نشود، به حجم مخازن سدها اضافه نخواهد شد، اما بارش يبرف تا زمان نيا

  .ابدي شيدرصد افزا 10گانه تهران  پنج يآب به سدها يباران بوده، باعث شد حجم ورود

 72ها در  بارش نيب بود كه امتر مكع ونيليم 600گانه تهران  پنج يسدها ريحجم ذخا زانيم: افزود يو
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  .تهران اضافه كند يسدها ريمتر مكعب آب به حجم ذخا ونيليم 20ساعت گذشته باعث شده تا 

 يليامسال حجم مخازن سدها بنابه دال: گفت زيگانه تهران ن پنج يآب از سدها يدر مورد رهاساز يرضو

 يمتر مكعب آب از سدها ونيليم 200كه امسال  يشده، به طور يها رهاساز دشت يمصنوع هيمثل تغذ

  .شد يها رهاساز دشت يمصنوع هيتغذ يتهران برا

 م،يداشت يحجم رهاساز نيدر ا بار نينخست يامسال برا نكهيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 لياما امسال به دل شود، يمتر مكعب انجام م ونيليم 15آب حدود  يقبل رهاساز يها در سال: گفت

  .افتي شيمترمكعب افزا ونيليم 200به  زانيم نيسدها ا رهيمناسب ذخ تيعوض

شده  جاديمثل كرج و جاجرود رها شده و سپس به مخازن ا يها ابتدا به رودخانه يرهاساز نيا: افزود يو

  .شود يم يرهاساز يمصنوع هيتغذ يبرا

 شيدرصد افزا5گذشته امسال مصرف آب نسبت به سال : گفت زيمصرف آب ن شيدر مورد افزا يرضو

. شده بود ينيب شيدرصد پ 3در حدود  شيافزا نيكه صورت گرفته بود، ا يداشته است، البته در محاسبات

را كنترل  ودو مصارف خ يمصرف با ما همراه يالگو تيسال با رعا يانيپا يدر روزها ديمردم با نيبنابرا

  .كنند

آب شهر تهران كاهش اتكا به  نيتأم يف ما براهد: تهران ادامه داد يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يآب از سد ماملو برا نيهفتم تهران و تأم خانه هيمنظور با افتتاح تصف نياست، به هم ينيرزميز يها آب

كه نسبت به آب  يهست و آب سد ينيرزميجنوب تهران و شرق تهران استفاده از آب ز يها بخش

  .شود نيگزيدارد، جا يبهتر تيفيك ينيسرزم
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 - ي آب ريروزه از ذخا150 ينما؛ شد يزمستان بررس انهيتا م زيآبر يها حوضه تيضعو
  03/12/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

  

ها در  بارش نيانگيم يبررس. شد دهيكش ريزمستان امسال به تصو انهيتا م ها يبارندگ ينما: صاد اقت يايدن

زمان مشابه سال  نسبت به مدت ها يبارندگ يدرصد13، از افت )98-99( يجار يسال آب ييماه ابتدا پنج

مدت مشابه سال نسبت به  »هياروم اچهيدر« زيحوضه آبر ها يابيمطابق با ارز. دارد تيگذشته حكا يآب

. اند را تجربه كرده ها يرشد بارندگ نيشتريب» شرق يمرز« زيها و حوضه آبر افت بارش نيشتريگذشته ب

گذشته  يزمستان امسال نسبت به سال آب انهيتا م »الميا« دهد يها هم نشان م ها در استان بارش زانيم يبررس

  .اند رو بوده روبه يبارندگ رشد نيشتريبا ب» و بلوچستان ستانيس«افت و  نيشتريبا ب

  

  يآب ريروزه از ذخا150 ينما

برف اتفاق  نيسنگ يها نقاط كشور بارش يدر برخ يها مطلوب بود و حت بارش تيامسال وضع زمستان

 زانيو دو، م كيدرجه  زيآبر يها ها و حوضه استان يپربارش، همچنان در برخ يافتاد، اما با وجود زمستان

كشور از  يها يبارندگ زانيآن است كه م انگريب ها يابيارز. دهند يرا نشان م ينفاعداد م يجو يها زشير

 سهيرقم در مقا نياست كه ا دهيرس متر يليم 159/ 8همن به  30تا ) مهرماه يابتدا( يجار يسال آب يابتدا

 شيساله افزا 51 نيانگيبا م سهيو در مقا يدرصد 13مدت مشابه سال گذشته، كاهش  يها با بارش

 مهيكه تا ن دهد ينشان م رانيا ختلفمناطق م يها يبارندگ تيوضع به ينگاه.  داشته است يدرصد15

و  متر يليم412/ 1با » مازندران« متر، يليم 645/ 7با  »النيگ« يها زمستان امسال، استان

 متر، يليم62/ 6با » اصفهان« يها ها و استان استان نيتر پربارش متر يليم 373/ 9با  »راحمديوبو هيلويكهگ«

  .اند كشور بوده يها استان نيتر بارش كم متر يليم 80/ 43با  »يبخراسان جنو«و  متر يليم 62/ 9با » سمنان«
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  زيآبر يها حوضه كارنامه 

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

 يسال آب ييروز ابتدا150(ماه  بهمن ام يتا س) 98اول مهر ( يجار يآباز آغاز سال  يجو يها زشير

 يمشابه سال آب ورهد نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم نيا. بوده است متر يليم 159/ 8بالغ بر ) يجار

درصد رشد و  24) متر يليم 128/ 4(ساله 11 نيانگيدرصد افت، نسبت به م 13) متر يليم 184/ 4(گذشته 

  .اند را تجربه كرده يدرصد 15 شيافزا) متر يليم 138/ 9(ساله  51 نيانگيم نسبت به

 ها يچگونه بوده است؟ مطابق با بررس كيدرجه  زيآبر يها در حوضه ها يبارندگ زانيم يپراكندگ اما

 متر يليم 218/ 9با ثبت » خزر يايدر«و  متر يليم 270/ 8با ثبت » عمان يايو در فارس جيخل« زيحوضه آبر

حوضه  انيم نيا در. اند لقب گرفته يجار يروز نخست سال آب 150ها در  حوضه نيتر بارش، پربارش

 نيتر بارش كم ، يبارندگ متر يليم 101/ 4با ثبت » قوم قره«و  متر يليم 82/ 9با ثبت » شرق يمرز« زيآبر

  .اند زمستان امسال بوده انهيها تا م حوضه

نسبت  ها يكشور، رشد بارندگ ياصل زيتنها دو حوضه آبر دهد يم نشان يآمار يها داده گر،يد يسو از

درصد رشد و  123با » شرق يمرز« يها  اند؛ حوضه را به ثبت رسانده 97-98 يمدت مشابه سال آب به

اند كه  بوده ييها گذشته تنها حوضه يزمان سال آب درصد نسبت به مدت كي زيبا رشد ناچ »يفالت مركز«

 ها يكه افت بارندگ ييها حوضه ستيها كه در ل حوضه رياما در سا.  اند را تجربه كرده ها يبارندگ شيافزا

، »خزر يايدر« ،»هياروم اچهيدر« زيآبر يها حوضه ها يابياند چه گذشته است؟ براساس ارز را تجربه كرده

ست سال روز نخ 150را در  ها زشيافت ر نيشتريب بيترت به» عمان يايو در فارس جيخل«و » قوم قره«

  .اند نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرده يجار يآب

را به ثبت رسانده و نسبت به  يبارندگ متر يليم 167/ 5 يمورد بررس يدر بازه زمان »هياروم اچهيدر« حوضه

در سه حوضه  يبارندگ زانيم. را تجربه كرده است يدرصد37، افت )متر يليم 263/ 8(گذشته  يسال آب
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 يروز نخست سال آب 150 ههم نسبت ب» عمان يايو در فارس جيخل«و » قوم قره«، »خزر يايدر« ياصل زيآبر

آن است كه تنها دو  انگريب نيهمچن ها يابيارز. درصد داشته است 18درصد و  22درصد،  26گذشته افت 

و هر دو با  اند ساله را داشته 11 نيانگينسبت به م ها يافت بارندگ »هياروم اچهيدر«و » خزر يايدر«حوضه 

 نيانگيبارش، در كارنامه م دو حوضه كم نيجز ا بهاما . اند مواجه شده يجو يها زشير يدرصد 5افت 

 يمرز« يها حوضه ،يآمار يها مطابق با داده. ثبت شده است ها يها، رشد بارندگ حوضه ريساله سا11

 31با رشد  »يفالت مركز« ،يدرصد 33با رشد » عمان يايو در فارس جيخل« ،يدرصد 104با رشد » شرق

ساله 11 نيانگيرا نسبت به م يجار يروز نخست سال آب 150، يدرصد 23با رشد » قوم قره«و  يدرصد

گذشته و  يبا سال آب سهيكه در مقا ياصل زيآبر يها اما برخالف وجود حوضه. اند پشت سر گذاشته

ها در تمام  از رشد بارش ها يساله بارندگ 51 نيانگياند، م را تجربه كرده ها يساله افت بارندگ 11 نيانگيم

 زيآبر يحوضه اصل6زمستان امسال در  انهيتا م ها يبارندگ ها، يابيطبق ارز. دارد تيحكا زيآبر يها حوضه

 »هياروم اچهيدر«و » خزر يايدر«، »قوم قره«، »عمان يايو در فارس جيخل« ،»يفالت مركز«، »شرق يمرز«

درصد  3درصد،  درصد و  5درصد،  16درصد،  18درصد، 63با رشد  بيترت ساله به 51 نيانگينسبت به م

بلندمدت آنچنان محسوس  نيانگيها در م رشد بارش» شرق يمرز«جز حوضه   همراه بوده است، البته به

درجه دوم هم، نام  زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيجداول وضع انيدر م گر،يد ياز سو. نبوده است

حوضه  30در  ها يبارندگ زانيم شود؛ يم دهياند د را به ثبت رسانده ها يرشد بارندگ ايفت كه ا ييها حوضه

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

 دهيگذشته د ينسبت به سال آب 98-99 يروز نخست سال آب150 يها يبارندگ نيانگيتعادل در م

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در  يارج يزمستان سال آب انهيدر م ها يابيبراساس ارز شود؛ ينم

  .ها تجربه شده است رشد بارش زيحوضه آبر 11حوضه افت و در  19

 ،»يتالش، مرداب انزل«، »ارس« رمجموعهيز يها ، همه حوضه»خزر يايدر« ياصل زيحوضه آبر در
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» اترك«و » سو هراز و قره«، »سو و گرگان قره«، »و هراز دروديسف نيب يها دخانهرو«، »بزرگ دروديسف«

حوضه  9 انياز م نيهمچن. اند گذشته را به ثبت رسانده يمشابه سال آب نسبت به مدت ها يافت بارندگ

كارون «، »كرخه«، »غرب يمرز«، 2درجه  زيآبر يها ، حوضه»عمان يايو در فارس جيخل« رمجموعهيز

، »و خنج انيمند، كار«و  ها يافت بارندگ» كوچك يها رود و رودخانه حله«، »و زهره يجراح«، »بزرگ

ها را ثبت  رشد بارش »نبلوچستا يها رودخانه«و  »جيبندرعباس، سد« ،»يجنوب يها ليكل، مهران و مس«

است، پنج شده  ييجانما 2درجه  زيحوضه آبر 9هم كه  »يفالت مركز« ياصل زيدر حوضه آبر. اند كرده

 اهكوه،يس ريكو«و  »يمركز ريكو«، »طشك، بختگان و مهارلو« ،»يگاوخون«، »نمك اچهيدر«حوضه 

 يدر حال نيا. اند تجربه كرده هزمان مشابه سال گذشت را نسبت به مدت يجو يها زشيافت ر »نيزر گير

بازه  نيرا در ا اه يبارندگ شي، افزا»شرق يمرز« ياصل زيحوضه آبر رمجموعهياست كه هر سه حوضه ز

ماه نخست  درجه دوم، در پنج يها در حوضه ها يبارندگ دهد ياما آمارها نشان م.  اند به ثبت رسانده يزمان

در مدت زمان  ها يابيمطابق با ارز. تر بوده است ساله متعادل51ساله و 11 نيانگينسبت به م يجار يسال آب

 نياند و در ا ها را تجربه كرده ساله رشد بارش11 نيگانينسبت به م 2درجه  زيحوضه آبر 18 يمورد بررس

 نيانگيدر م. اند را ثبت كرده ها زشير زانيم رييبدون تغ زيحوضه آبر كيافت و  زيحوضه آبر 11 انيم

 زيحوضه آبر 20ها و  افت بارش يجار يروز نخست سال آب 150نسبت به  زيحوضه آبر 10 زيساله ن51

  .اند ر گذراندهرا از س ها يرشد بارندگ گريد

  

  ها در استان ها بارش

 151استان كشور در  31ها در  آمار بارش يكشور چگونه بوده است؟ بررس يها در استان ها يبارندگ اما

 36/ 1(با مدت مشابه سال قبل  سهيها در مقا ركورددار بارش دهد ينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا

رشد را تجربه كرده  صددر301/ 7است كه  متر يليم 145با ثبت  »و بلوچستان ستانيس«، استان )متر يليم
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 يروز نخست سال آب 151در  متر يليم 282/ 5با ثبت » هرمزگان«و بلوچستان، استان  ستانيپس از س. است

 نياستان با باالتر نيرا تجربه كرده و عنوان دوم 164/ 8گذشته، رشد  يسال آب ينسبت به بازه زمان ،يجار

  .را از آن خود كرده استرشد بارش 

رشد بارش  نياستان با باالتر نيدرصد بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سوم 98/ 5هم با رشد  كرمان

 يمشابه سال آب ها نسبت به مدت بارش يدرصد 54با افت  »الميا«استان  انيم نيدر ا. رود يشمار م كشور به

خراسان «و  »وزستانخ« يها پس از آن استان. استان كشور لقب گرفته است نيتر بارش گذشته، كم

استان  نيو سوم نيقبل، دوم يروز نخست سال آب 151رصد نسبت به  51/ 1و  51/ 7با ثبت افت  »يجنوب

استان نسبت به مدت زمان مشابه سال  24 دهد، ينشان م ها يابيارز نيهمچن. شود يبارش محسوب م كم

 ياز سو. اند را به ثبت رسانده يجو يها زشياستان هم رشد ر 7و   را تجربه كرده ها يگذشته افت بارندگ

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

  .اند ها را در كارنامه خود ثبت كرده افت بارش
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  03/12/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - ايدر دن يرتبه پنجم سدساز رانيا
  

به  رانيدر سطح ا يسد مل 172آغاز شد و تاكنون  20دهه  يانيپا يها از سال رانيدر ا يسدساز

  .ديآ يشمار م به ايدر دن يو اكنون جزو پنج كشور برتر سدساز دهيرس يبردار بهره

سد وجود داشت، در حال حاضر و بعد از  19در سطح كشور  يقبل از انقالب اسالم  سنا،يا گزارش به

 يجزو پنج كشور برتر سدساز رانيا ثيح نيسد در كشور ساخته شده است و از ا 185 ،يانقالب اسالم

 يسدساز روندگفت كه  ديبا يطور كل به. دهد يرا انجام م يسدساز يها تيفعال ايكشور دن 16است و در 

سد، در دولت سوم سه سد و  كياول و دوم تنها  يها كه در دولت يا گونه در گذشته كند بود؛ به اريبس

 يها عنوان دولت به توان ياما از دولت ششم و هفتم م ديرس يبردار دو سد به بهره زيدر دولت پنجم ن

  .ديرس يداربر بهره بهسد  13ها  كرد؛ چراكه در هر كدام از آن ادي يدر سدساز رو انهيم

كه تنها  يطور رو بود؛ به روبه يسدساز عياست كه پس از دولت ششم، كشور با حجم وس يطيدر شرا نيا

دولت نهم، از  يعنيروند، در دولت بعد  نيدر ادامه ا. وارد شد يبردار سد به مدار بهره 35در دولت هشتم 

در  ياما قله سدساز ديرس يداربر بهره به سد 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 يبردار بهره يموجب شد كه تعداد سدها

سد به  172ها  سال نيا ياما درمجموع ط. برساند يبردار بهره تنها سه سد را به زيد و دولت دوازدهم نس

صورت گرفته،  يها يزير و بر اساس برنامه ديرس يبردار بهره مترمكعب به ونيليم 765هزار و  51 تيظرف

  .طالعه قرار داردسد در دست م 176سد در دست ساخت و  120 ،يبردار سد در دست بهره 672اكنون 
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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 نييچراكه بر اساس عملكرد اهداف تع افت؛يخواهد  يريچشمگ شيافزا

است  دهمقرر ش) يرمرزيغ(سدها  يميآب تنظ تيآب، ظرف نيدر سرفصل برنامه تأمبرنامه ششم توسعه و 

 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

هزار مگاوات  12در حال حاضر  نيبر ا عالوه. مترمكعب اعالم شده است ونيليم 228عملكرد هم بالغ بر 

  .مگاوات بوده است 1800رقم  نيا يشور وجود دارد  كه قبل از انقالب اسالمدر ك يآب برق روگاهين

  

  شود يدر كشور ساخته م ديو ام ريدولت تدب انيتا پا ديسد جد 33

تا  ديسد جد 33اعالم كرد كه  يبه تازگ زين - رويمعاون آب و آبفا وزارت ن - زاده يباره قاسم تق نيا در

  .شود ير ساخته مدر كشو ديو ام ريدولت تدب انيپا

  

  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 تيرياند، در مد كه تاكنون ساخته شده ييسدها: گفت سنايدر كشور، به ا يسدساز

  .كند رييتغ ينسبت به سدساز كردهايرو دياست كه با يا گونه به طياند و اكنون شرا داشته

 م،يدار ازين ينيبه اعتبارات سنگ ياريسدها و مخازن بزرگ همچون سد بخت جاديا يبرا كه نيا انيبا ب يو
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ها را با استفاده از  طرح نيا ميكه بتوان ميا داشته يخارج يرا با كشورها يمساله مذاكرات نيا يبرا: گفت

 ي ها را وارد مرحله طرح نيا شود، ايآن مه يمنابع مال كه نيو به محض ا ميكن يمال نيتام يخارج نانسيفا

  .خواهند كرد يياجرا

سدها، مهار  يرو يبحث گردشگر: سدها صورت گرفته است، ادامه داد يكه برا يبا اشاره به اقدامات يو

 م،ياست كه اكنون در دست اجرا دار ييها از جمله برنامه البيبا هدف مهار س سدها 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

ه قرار است، دو سد در دست مطالع 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  يو مهندس يبا اشاره به صدور خدمات فن رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

كه  ييباال اريبس يها تيمساله را با توجه به قابل نيا: اظهار كرد ،يساز روگاهيو ن يكشور در حوزه سدساز

مساله وارد مذاكره  نيا يابر زيمنطقه ن يو با كشورها ميا گرفته شيدو صنعت دارد، در پ نيا كشور در

  .ميا شده
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خبرگزاري  - كشور يهكتار از اراض ونيليم 4.4در سطح  يزداريآبخ اتيعمل ياجرا
  03/12/1398ايسنا مورخ 

  

 يزداريآبخ اتيتاكنون، عمل 1392از سال: كشور گفت يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سرپرست

  .كشور اجرا شده است يهزار هكتار از اراض 408و  ونيليم 4در سطح 

  
هزار  208و  ونيليم 3در سطح  يزداريآبخ اتيعمل يبا اشاره به اجرا يخسرو شهباز سنا،يگزارش ا به

 كيدر سطح  يماهه سال جار 9طرح در  نيا: ، افزود1397تا  1392 يها سال يكشور ط يهكتار از اراض

  .هزار هكتار اجرا شده است 200و  ونيليم

 :اشاره و اظهار كرد د،يو ام ريدر دولت تدب يابانيو ب يمرتع ،ياصله نهال جنگل ونيليم 170 ديبه تول يو

  .هزار هكتار اجرا شده است 207تا كنون در سطح  1392روان از سال  يها شن تيو تثب ييابانزدايب اتيعمل
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 214و دوازدهم را  ازدهميها در دولت  جنگل يساز يو غن ايتوسعه، اح ،يكار سطح جنگل ،يشهباز

ار هكتار بوده هز 21زراعت چوب  اتيعمل يمدت، سطح اجرا نيدر ا: هزار هكتار اعالم كرد و افزود

  .است

و توسعه  يمرتع يها شگاهيرو ياي، طرح اح1398ماهه سال  9تا   1392 يسالها يكه ط نيا انيبا ب يو

 لومتريك 3930مدت  نيدر ا: شد ادآوريهزار هكتار اجرا شده است،  298در سطح  ييدارو اهانيگ

  .شده است جاديدر كشور ا يكمربند حفاظت

 رياز متصرفان در دولت تدب يمل يهزار هكتار اراض 117 ديخلع  يياحكام قضا يبا اشاره به اجرا يشهباز

 قيحر ياطفا اتيهزار هكتار، عمل 109ماهه امسال در سطح  9تا  1392 يسال ها يط: گفت د،يو ام

  .جنگل ها و مراتع انجام شده است

در : رد و افزودمتر مكعب عنوان ك 347هزار و  31دولت را  نيچوب آالت قاچاق در ا اتيكشف يو

  .كشف شده است يمحصوالت فرع ريتن قاچاق ذغال و سا 250هزار و  2شده،  اديمدت 

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و  ،يوزارت جهاد كشاورز يرسان اطالع گاهيگزارش پا براساس

 يسال ها يدرصد ط 53حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور از  تيوضع: كرد حيكشور تصر يزداريآبخ

  .است افتهيارتقا  يماهه سال جار 9درصد در  80به  1397تا  1392
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - ندهيروز آ 7دز و كرخه در  يسدها يخروج شيافزا
05/12/1398  

  

جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نسبت به  يها و طرح هيمطالعات پا معاون - رنايا - اهواز

سد كرخه در هفت  يخروج: به استان هشدار داد و گفت يمنته زيآبر يها در حوضه ديشد يها بارش

  .رسد يم هيمترمكعب بر ثان 750و سد دز به  هيمترمكعب برثان 450به  ندهيروز آ

 يها بارش يهواشناس يها هيو اخطار  ينيب شيطبق پ: كرد انيب رنايوگو با ا روز دوشنبه در گفت يرابع فراز

كه  دهد يبه خوزستان رخ م يمنته زيآبر يها در حوضه ياز روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جار يديشد

تكرار  نيفرورد ادثكه حو ميده يم نانيامسال است اما اطم نيفرورد يآسا ليس يها مشابه باران

  .شود ينم

 يبا توجه به حجم خال: كرد و افزود انيمترمكعب ب ارديليم 8.8خوزستان را  يسدها يخال تيظرف يو

 اطيجانب احت ديگذشته نخواهد بود، اما با نيسدها همانند فرورد يها يدر مخازن سدها، خروج يكاف

  .ها آماده باشند دست رودخانه نييدر پا ژهيشود و مسووالن به و تيرعا

 450تا  400سد كرخه از روز دوشنبه پنجم اسفند به  يخروج ها يزيبر اساس برنامهر: داضافه كر يرابع

  .ابدي يم شيافزا هيمترمكعب برثان 750تا  700به  ندهيهفته آ ليسد دز تا اوا يو خروج هيمترمكعب برثان

ر هزا كيسد دز به  ياحتمال دارد خروج ،ينيب شيطبق پ ها يدر صورت وقوع بارندگ يگفته و به

  .ابدي شيافزا زين شتريب ايو  هيمترمكعب برثان

 انيدر سازمان آب و برق خوزستان، ب ليس تيريكارگروه بحران و ستاد مد ليبا اشاره به تشك يو

كنترل  يمناسب در سدها برا ياز هفته گذشته رصد شده و با توجه به وجود حجم خال طيشرا:كرد

  .فتدياتفاق ن يشده كه آبگرفتگ يزير داشت و برنامه ميهنخوا ندهيفزا يخروج يبرا يا برنامه الب،يس
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كه به منظور  كند يسدها را پر م تياز ظرف يبخش ،يآت يها شده در بارش ديتول يها رواناب: افزود يرابع

  .شود هيتخل جيبه تدر ديبا رهيذخ نيبهاره، ا يها البيس يسدها برا يآمادگ

خواهد بود اضافه  ديشد ها يبارندگ) كشكان(باالدست كرخه در  ها ينيب شيبر اساس پ نكهيا انيبا ب يو

  .شود ديتول ياديرواناب ز رسد يبوده و به نظر م ريبرفگ زيباالدست سد دز ن: كرد

حوضه  نيرا در ا يخروج شيحوضه كارون، فعال برنامه افزا يسدها يبا توجه به حجم خال: گفت يو

  .ميندار

مترمكعب و  ارديليم 2مترمكعب، سد كرخه  ارديليم 4.6ه كارون حوض يهم اكنون در سدها: افزود يرابع

  .وجود دارد يخال تيمترمكعب ظرف ارديليم 1.3سد دز 

  

  در شمال خوزستان ديشد بارش

هشدار داد و  يانيم يها در حوضه دينسبت به بارش شد نيسازمان آب و برق خوزستان همچن معاون

شاهد  كايو اند مانيمسجدسل ،يالل يود و شهرستان هادر شمال خوزستان از جمله حوضه باالر: گفت

  .ندارد جودو يزير و برنامه ميمناطق، امكان تنظ نينبود سد در ا ليبود كه به دل ميخواه ديشد يبارندگ

ها  الزم را داشته و از تردد در اطراف رودخانه اطياحت ديمناطق با نيو شهروندان در ا ياهال: ادامه داد يو

  .زنديبپره

بارش قابل  زانيم نيداشت كه ا ميبارش خواه متريليم 50تا  20در حدود  زيدست ن نييدر پا: افزود يعراب

  .توجه است

  

  در مارون يخشكسال ادامه

 يزيبرنامه ر: گفت يجراح -در حوضه رودخانه مارون ياز ادامه خشكسال يدر ادامه با ابراز نگران يو
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دست در  نييپا يحداقل يازهايمشكل ن نياست تا با كمتر حوضه در حال انجام نيدر ا ييصرفه جو يبرا

  .شود نيتابستان تام

 ميروبه رو هست يبا خشكسال گريو بخش د ليبخش استان با س كيكه در  ميهست يطيدر شرا: افزود يرابع

و تنش  يكرخه و دز، جلسات خشكسال يها در حوضه البيس تيريمد ينشست ها يو همزمان با برگزار

  .است يون در حال برگزاردر مار يآب

  .نخواهد داشت يريدر حوضه مارون قدرتمند ظاهر نشده و تاث ندهيآ يروزها يجبهه بارش: ادامه داد يو

شب حالت آماده باش در خوزستان  كشنبهيبحران خوزستان از  تيريگزارش، اداره كل مد نياساس ا بر

  .اعالم كرده است

از پنجم تا هفتم اسفند  يسامانه بارش تيفعال دينسبت به تشد يا هيبا صدور اخطار نياداره كل همچن نيا

در ارتفاعات شرق و شمال شرق  شتر،يباران و ب متريليم 175هشدار داده و اعالم كرده، در ارتفاعات شمال 

و در مناطق  يبارندگ متريليم 100تا  70و در مناطق شمال و شمال شرق  شتريو ب يبارندگ متريليم 220

  .شده است ينيب شيپ يبارندگ متريليم 60ا ت 30 يمركز

بوده، در  ريقرن اخ ميسال پرآب در خوزستان در ن نيدوم) 98 وريشهر انيتا پا 97مهر (گذشته  يآب سال

  .استان رخ داد نيبزرگ و كوچك در ا البيس 30از  شيمدت ب نيا

آب  ريروستا به ز 133. شدند البيشهرستان دچار س 21كرخه، كارون و دز  يها رودخانه انيطغ يپ در

  .شدند هيتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374رفت و 

از سه  شيسد دز به ب يو خروج هيهزار مترمكعب برثان 2از  شيسد كرخه به ب يامسال خروج نيفرورد در

  .ديرس هيهزار مترمكعب بر ثان
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  05/12/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - »نيفرونشست زم«به نام  يامديو پ يكم آب
  

درصد  16با دوره بلند مدت،  سهيگرچه در مقا يجار يكشور درسال آب يها بارش زانيم - رنايا - تهران

آن  جهينت نيتر ست كه ملموسا يتداوم خطر كم آب انگريآن نسبت به پارسال ب ياما رشد منف افتهيرشد 

  .مناطق كشور است شتريدر ب اديدر حال ازد يها فرونشست

بازه  نيكه پارسال در هم دهيرس متريليم 159به رقم  يبهمن ماه امسال در حال 29كشور تا  يها بارش آمار

 ريوز »انيدكانرضا ار«است كه امسال به گفته  يدر حال نيثبت شده بوده و ا يبارندگ متريليم 183.9 يزمان

  .نسبت به پارسال خواهد بود يسال پربارش روين

كشور در  يبارش ها زانيكه م دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريشركت مد ياطالع رسان گاهيپا يبررس

 جيخزر، خل يايدر ياصل زيدرچهار حوضه آبر) 99وريتا آخر شهر 98مهرماه يابتدا(يجار يسال آب

كه هنوز  رساند يمهم را م نيروبرو است و ا يو قره قوم با رشد منف هياروم هاچيعمان، در يايفارس و در

  .كشور گسترده است يگذشته بر سر همه منابع آب يسال ها يخشكسال نيسنگ هيسا

نسبت به پارسال روبرو هستند و  يبهمن ماه با كاهش بارندگ 29كشور تا  يفرع زيحوضه آبر 17 نيهمچن

به  يممكن نخواهد بود و چاره ا يحوضه ها از منابع سطح نيآب در ا نيامآن است كه ت يبه معنا نيا

  .ستين ينيرزميز ياز سفره ها ازيآب مورد ن نياز تام ريغ

از آن  يزيو چ دهيآب را كش ينيرزميمداوم در كشورمان رس منابع ز يها يآن است كه خشكسال تيواقع

 يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيرير مددفت ركليمد »ييبنفشه زهرا«نگذاشته و به گفته  يباق

 يها نشدن سال رارو تك ها يسال پر بارش را نشانه توقف خشكسال كي توان يوجه نم  چيبه ه رويوزارت ن

  .كم بارش دانست

با انتشار نقشه  ياجتماع ياز شبكه ها يكيو در  رياخ يهم در روزها  روين ريوز يآب و آبفا معاون
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تاكنون، ) 98مهر (  يجار يسال آب يآب به سدها از ابتدا يورود: ا در كشور نوشته بارش يپراكندگ

  .درصد كمتر است 40نسبت به پارسال 

 جانيو آذربا النيگذشته برف در گ يروزها: خود نوشت نستاگراميدر صفحه ا »يزاده خامس يتق قاسم«

 55تا  19 نياستان كشور ب 20هنوز  ها جبران كند، اما استان نيكمبود بارش را در ا يتوانست تا حدود

  .دارند يدرصد نسبت به سال گذشته كاهش بارندگ

 99.6اكنون  رويوزارت ن ياطالعات منتشر شده از سو نيرخ داده كه براساس آخر يها حال بارش كاهش

آن است كه روند  يبه معنا نيو ا كنند ياستفاده م يدنيكشور از شبكه آب آشام يشهر تيدرصد جمع

 يباق ينيرزميزبه منابع آب  يبه جز تعد يجبران آن راه ياستفاده عقب مانده و برا زانيآب از م ديتول

  .خطرناكتر را رقم خواهد زد يخود فاجعه ا نيگذارد و ا ينم

امر  انيدر كشور توسط متول ينيرزميكه توسط چاه ها از منابع آب ز يمجاز يعالوه بر برداشت ها اكنون

سفرهها افتاده و كمر به  نيبه جان ا رمجازيبه نام چاه غ يگريخانمان سوز د يبال رد،يگ يصورت م

  .بسته اند ينيرزميز يكامل سفره ها ينابود

 ريهزار حلقه چاه غ 57از  شيكه پارسال ب يتداوم دارد به گونه ا رمجازيغ يروند مبارزه با چاه ها گرچه

 يكه خسارت رود يسبقت گرفته و م يز مسدودسازنوع چاه ها ا نيمجاز مسدود شده بوده اما روند حفر ا

  .كشور وارد سازد يبه منابع آب ميعظ

 كياستراتژ ريذخا نيشود عالوه بر آنكه روند كاهش ا شتريآب ب ينيرزمياستفاده از منابع ز زانيچه م هر

با خشك شدن  رايرقم خواهد خورد ز نيبه نام فرونشست زم يگريخطرناك د دهيپد رديگ يشدت م

  .ندينش يسفره ها سست شده و فرو م نيخاك اطراف ا ينيرزميآب ز يسفره ها يجيتدر

تواند به گفته  يروند م نيكند و ادامه ا يم دياز نقاط كشور را تهد يليخ نيفرونشست زم دهيپد اكنون

را به ورطه  رانيمنابع آب كشور، ا تيريمنابع آب شركت مد يطرح تعادل بخش يمجر »يعبداهللا فاضل«
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  .بكشاند يودناب

ممنوعه از نظر برداشت آب هستند روبه  يها دشت كشور كه جزو دشت 420فرونشست اكنون در  دهيپد

به  يها بارش نيمترمكعب در ع ارديليم 130از  زين ينيرزميز يمخازن آب ها يگذاشته و كسر شيافزا

  .نسبت خوب در حال عبور است

 ييربنايز ساتيها، تاس محل فرونشست، راه يها مانتواند كل ساخت يم يدادن فرونشست در هر بخش رخ

ناگوار از هم اكنون به فكر چاره  يالزم است قبل از وقوع حوادث نيجنگل ها را نابود كند بنابرا يو حت

  .بود

 نيفرونشست داشته باشد، مخاطره است و ا متريليم 4 ياعالم كرده اند اگر دشت يمرتبط جهان يها سازمان

نگران  اريفرونشست دارند كه آمار بس متريليم كي يروز رانيا يها دشت شترياست كه ب يدر حال

  .است يا كننده

 ياست كه ب يجد يآب خطر ينيرزميز يها از سفره هيرو يدر اثر استفاده ب نيفرونشست زم خطر

  .به همراه خواهد داشت، باشد كه پند گرفته شود يريبه آن عواقب جبران ناپذ يتوجه
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بارش ها نسبت به  زانيكاهش م/ندهيشهرها در سال آ يكاهش تنش آب ژهيو يبرنامه ها
  06/12/1398خبرگزاري فارس مورخ  - پارسال

  
در شهرها  يكاهش تنش آب يبرا يا ژهيو يبرنامه ها نكهيبر ا ديمور آب و آبفا با تاكدر ا روين ريوز معاون

  .مياعتبارات صندوق توسعه هست ازمندين يكاهش تنش آب يبرا:گفت ميدار ندهيدر سال آ
سئوال كه  نيفارس در پاسخ به ا يخبرگزار يدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد يزاده خامس يتق قاسم

در خصوص  ديابتدا با:نداده است گفت شيافزا البيرا در خصوص س ينگران نيا رياخ يبارش ها ايآ
است كه  تاراس نيرا اعالم كنم كه آنهم در ا يخصوص شده موارد نيكه در ا ييها ينيب شيبارش ها و پ

  .درصد كاهش دارد 10بارش ها  زانينسبت به سال گذشته م يجار ياتفاقا در سال آب
 47درصد،در كرمانشاه  54 الميدر ا كهيش ها در استانها متفاوت است بطوركاهش بار:افزود يو

ها  درصد بارش 15درصد و در تهران  30درصد،در اصفهان  50درصد،در خوزستان  45درصد،در لرستان 
  .دهد يگذشته كاهش نشان م ينسبت به سال آب

  
  آب به سدها يحجم ورود يدرصد 40كاهش *
درصد كاهش دارد  11نسبت به سال گذشته  زيحجم موجود مخازن سدها ن نكهيا انيبا ب يزاده خامس يتق

 روزيقرار بود از د يبر اساس گزارش هواشناس:درصد افت كرده است اظهار داشت 40 زيسدها ن يو ورود
 يليم 100كه  وهرنگاما بجز منطقه ك رديصورت بگ يمتر بارندگ يليم 200تا  50 نيب يهفته جار انيتا پا

  .متر بارش داشتند يليم 40 ريداشت اكثر استانها ز يندگمتر بار
  
  .ميمتر بارش داشت يليم 30متر و در لرستان  يليم 13استان تهران بارش ها  ،دريگفته و به

شود چرا  يم يالبيس رياخ يبارشها نيرودخانه خرم آباد با ا:در امور آب و آبفا ادامه داد روين ريوز معاون
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  .است افتهي شيافزا هيمتر مكعب بر ثان 120به  هيتر مكعب بر ثانم 7رودخانه از  يكه دب

  

  است يدرصد خال 47حجم مخازن سدها به طور متوسط *

بودن  يخال نيا:است گفت يدرصد خال 47حجم مخازن سدها به طور متوسط  نكهيبا اشاره به ا يو

شود كه اواخر  يم ينيب شيپو در مجموع  ميكن تيريرا مد البيدهد كه س يمخازن سدها به ما اجازه م

  .ميداشت باش يخوب يبارش ها زياسفند ن

  

  رشد مصرف آب در تهران* 

 3روزها به شدت باال رفته و از مرز  نيسئوال كه مصرف آب در تهران ا نيدر پاسخ به ا يزاده خامس يتق

داده است مصرف اب شرب در تمام كشور رخ  شيافزا نيا ايعبور كرده است آ زيمتر مكعب ن ونيليم

سال و  يانيپا يشدن به روزها كيمصرف آب منوط به تهران است و به هر حال با نزد شيافزا:اضافه كرد

  .باشد ليدل نيتواند به ا يم يرشد مصرف تا حدود نيا يخانه تكان

 يآب و فاضالب برنامه ا يشدن شركت ها كپارچهيبا  ايسئوال كه آ نيدر پاسخ به ا روين ريوز معاون

 يتنش آب:گفت د؟يو استفاده از اعتبارات صندوق توسعه دار يتنش آب يدارا ياهش تعداد شهرهاك يبرا

 ازمنديدر انتقال ن اآب مشكل ندارد ام نياستانها تام يچرا كه در برخ ستيكاهش بارش ها ن ليتنها به دل

  .تا آب شرب به مقصد برسد ميپروژه هست يو اجرا يگذار هيسرما

برنامه  نيا يبرا.برسد انيتمام به پا مهين يپروژه ها ديآب به مقصد برسد با نكهيا يپس برا:ادامه داد يو

تا هر  ميموضوع هست نيا ريگيو پ ميريبگ ليدالر از صندوق توسعه تحو ونيليم 50تا  ميها در تالش هست

  .ابديمبلغ اختصاص  نيا عتريچه سر

  .خورد ميتمام به مشكل خواه مهين يروژه هاپ لينكند در تكم دايپ صياعتبار تخص نيا ،اگريگفته و به
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خبرگزاري  - پر شد »خان يبندعل«تاالب / يسال خشكسال 8نمك پس از  اچهيدر يريآبگ
  06/12/1398فارس مورخ 

  

 اچهيسال به در 8بعد از  »خان يبندعل«آب تاالب : گفت رانيا يمركز ريمنطقه حفاظت شده كو سيرئ

  .شود يرينم آبگ اچهيدرصد در 60از  شيب شود، يم ينيب شيها پ شده و با ادامه روند بارش رينمك سراز

  
ار فارس اظهار وگو با خبرنگ در گفت رانيا يمركز ريمنطقه حفاظت شده كو سيرئ يرضا خسرو محمود

خوب امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه همچنان هم ادامه دارد  يها يبا توجه به بارندگ: داشت

  .خوب است اريبس خانيوضع تاالب بندعل

 يشتريها بهتر و ب نسبت به سال گذشته بارش: ها ادامه داد، افزود امشب و فردا هم بارش نكهيا انيبا ب يو

  .نمك وارد شده است  اچهيبه در يكل تاالب، آب فراوان يريآبگ كه عالوه بر ميداشت

 اچهيسال به در 8خان بعد از  يآب تاالب بند عل: داشت انيب رانيا يمركز ريحفاظت شده كو منطقه

نمك قم  اچهيدرصد در 60از  شيكه ب شود يم ينيب شيها پ شده و با ادامه روند بارش رينمك سراز
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  .شود يريآبگ

 دينمك نرس اچهيشد اما به در ريدر سال گذشته آب تاالب به سمت جنوب سراز: كرد خاطرنشان يو

  .شود يخان روز به روز در حال گسترش است و در عرض بزرگتر م يجالب آنكه تاالب بند عل

خاك اشاره و  تينمك قم با تثب اچهيدر يايبه اح رانيا يمركز ريمنطقه حفاظت شده كو سيرئ

  .رفته است نياز ب زگردير يها از كانون يكينمك امسال  اچهيآب به در دنيبا رس: خاطرنشان كرد

كارشناسان در : كرد حيمنطقه تصر نياز پرندگان ا ستيز طيسازمان مح يبا اشاره به سرشمار يخسرو

 ،يچون مرغ آب يپرندگان ريقطعه و سا 120 يقطعه، درنا خاكستر 700مثل غاز تا  يبرنامه پرندگان نيا

  .شمارش اعالم كردند رقابليها را غ گونه ريتكا، تنجه و ساآنقوت، خو

  

  .از ده هزار قطعه اعالم كرد شيرا ب خانيقابل شمارش را در تاالب بندعل ريپرندگان غ يو

تمام مراتع را سرسبز  نيسنگ يها با توجه به بارش انيدر پا رانيا يمركز ريمنطقه حفاظت شده كو سيرئ

  .خوب دانست اريوحش را بس اتيو ح ريعشا يعلوفه برا تيو وضع
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - خوزستان يبه سدها البيمترمكعب س ارديليم ميورود ن
07/11/1398  

  

 ريچشمگ شيبع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افزامنا يزير دفتر برنامه ريمد -  رنايا -  اهواز

باالدست خوزستان  يها از حوضه البيمترمكعب س ارديليم مياز ن شيب: استان، گفت يآب به سدها يورود

  .ها وجود دارد البيس نيمهار ا يدر مخازن سدها برا ياستان شده اما حجم كاف نيا يوارد سدها

 زيآبر يها در حوضه ديشد يها يبارندگ يدر پ: اظهار داشت رنايه در گفت وگو با اچهارشنب ييبهارلو وشيدار

  .داشته است يريچشمگ شيدز، كارون و كرخه افزا يآب به سدها يورود روز،يبه خوزستان از د يمنته

 2در سد كرخه  ه،يمترمكعب در ثان 500به سد دز چهار هزار و  يورود يساعت يحداكثر دب: افزود يو

 112و در سد مارون  هيمترمكعب در ثان 500هزار و  كي، 4در سد كارون  ه،يمترمكعب درثان 100و  هزار

  .بوده است هيمترمكعب درثان

در : خوزستان شده، اضافه كرد يوارد سدها البيمترمكعب س ارديليم مياز ن شيب نكهيا انيبا ب ييبهارلو

هزار و  2سد كرخه  ه،يمترمكعب درثان 400به سد دز سه هزار و  يهشت ساعت گذشته متوسط ورود

 هيدرثان رمكعبمت 80و سد مارون  هيمترمكعب درثان 200، سه هزار و 4سد كارون ه،يمترمكعب درثان 100

  .بوده است

 1.5مترمكعب، دز  ارديليم 3.3كرخه  يآب در سدها رهيذخ يدر حال حاضر حجم كل: اظهار داشت يو

 ونيليم 422مترمكعب و سد مارون  ارديليم 3.2ضه كارون حو يمترمكعب، مجموعه سدها ارديليم

  .مترمكعب است

مترمكعب  240سد دز  ينداشته و هم اكنون خروج يرييسدها هنوز تغ يخروج: خاطرنشان كرد ييبهارلو

 350و سد كرخه  هيمترمكعب درثان 200) كارون(و گتوند  هيمترمكعب در ثان 10مارون  ه،يدر ثان
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  .ابدي يم شيمترمكعب افزا 400سد كرخه امروز به  يست كه خروجا هيمترمكعب در ثان

 ندهيدر سه روز آ ها يورود تيبوده اما با تثب ها ينيب شيبه سد كرخه كمتر از پ يرواناب ورود يگفته و به

  .داشت يتر قيبرآورد دق توان يم

  

  سدها يخروج شيافزا هشدار

 8.3استان  يسدها نكهيا انيبا ب نيخوزستان همچن منابع آب سازمان آب و برق يزيدفتر برنامه ر ريمد

را  يورود يها البيمهار س يخوزستان آمادگ يسدها: كرد ديدارند، تاك يمترمكعب حجم خال ارديليم

  .بابت وجود ندارد نياز ا ينگران يدارند و جا

در  ها البيس نيا: باالدست خوزستان، گفت يها در استان البيمنتشر شده از وقوع س ريدرباره تصاو يو

  .آنها را كنترل كنند توانند ياستان م يلحاظ شده و مخازن سدها ها ينيب شيپ

هستند، در هفتم اسفند پارسال  يبهتر طيخوزستان نسبت به مدت مشابه پارسال در شرا يسدها: افزود ييبهارلو

  .در سدهاست يلفع يكمتر از نصف حجم خال45مترمكعب بوده كه  ارديليم 3.7استان  يسدها يحجم خال

 يبرا يتا آمادگ ابدي يم شيها افزا رودخانه يسدها در حد تاب آور يخروج الب،يپس از س: افزود يو

  .شود جاديبهاره در آنها ا يها البيو س ندهيآ يها بارش

سدها بر اساس  يخروج زانيم رايكم است ز اريدر خوزستان بس ياحتمال آبگرفتگ: اضافه كرد ييبهارلو

 كيتا  700و دز  هيمترمكعب در ثان 400رودخانه كرخه  يشده، تاب آور ميها تنظ ودخانهر يتاب آور

  .است هيهزار مترمكعب درثان

و  لياز دوشنبه تا چهارشنبه، نسبت به س يبارندگ ينيب شيخوزستان با پ يگزارش، هواشناس نياساس ا بر

گذشته در  كشنبهياز روز  زيستان نبحران خوز تيرياداره كل مد. رودخانه ها هشدار داده است انيطغ

  .استان حالت آماده باش اعالم كرده است



    

  
  

30 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .داشته است يروند صعود روزياستان از د يآب به سدها يورود

: جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان روز دوشنبه گفت  يها و طرح هيمعاون مطالعات پا يرابع

 يبودن حجم خال يامسال است اما با توجه به كاف نيوردفر يآسا ليس يها مشابه باران ها يبارندگ نيا

 كيتا  ها يزير نامهبر اساس بر يبه گفته و. شود يتكرار نم نيكه حوادث فرورد ميده يم نانيسدها اطم

 750تا  700سد دز به  يو خروج هيمترمكعب برثان 450تا  400سد كرخه به  يخروج نده،يهفته آ

هزار  كيسد به  نيا يها، احتمال دارد خروج و در صورت تحقق بارش دابي يم شيافزا هيمترمكعب برثان

  .برسد زين شتريب ايو  هيمترمكعب برثان

مناطق  يدر برخ يباعث آبگرفتگ هيمترمكعب درثان 400سد كرخه به  يخروج شيماه پارسال، افزا بهمن

  .دارد رودخانه قرار نيحوضه ا يشد كه در انتها زهيدر شهرستان هو ژهياستان به و

 شيسد دز به ب يو خروج هيهزار مترمكعب برثان 2از  شيسد كرخه به ب يماه پارسال خروج نيفرورد در

  .ديرس هياز سه هزار مترمكعب بر ثان

بوده، در  ريقرن اخ مين يسال پرآب در خوزستان ط نيدوم) 98 وريشهر انيتا پا 97مهر (گذشته  يآب سال

  .استان رخ داد نيوچك در ابزرگ و ك البيس 30از  شيمدت ب نيا

آب  ريروستا به ز 133. شدند البيشهرستان دچار س 21كرخه، كارون و دز  يها رودخانه انيطغ يپ در

هزار نفر در خوزستان  400كشور  ريبه گفته وز. شدند هيتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374رفت و 

  . بهار امسال بودند ليس ريتحت تاث
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  07/12/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - ديا نخورتهران ر  باران بيفر
  

 يها تهران معتقدند كه بارش يبارش باران در تهران ركورد زد، مسووالن آب شود يكه گفته م يحال در

همچنان  يدرصد كاهش داشته است و خشكسال 60ران بهمن ماه نسبت به دوره بلندمدت در استان ته

  .ادامه دارد

استان در بهمن ماه  ،يآب و هواشناس يها ستگاهياز ا يافتيها و اطالعات در بر اساس نقشه سنا،يا گزارش به

و نسبت به  يدرصد 57نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش  يبارندگ متر يليم 15.6با  يسال جار

  .مواجه بوده است يدرصد 60با كاهش  متوسط بلندمدت

 166.5بهمن ماه در استان برابر  انيتا پا يجار يسال آب يها از ابتدا بارش نيانگيم رو،ياعالم وزارت ن طبق

بلندمدت با  نيانگيو نسبت به م متر يليم 215.1بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مقدار  متر يليم

  .ميا رو بوده روبه يدرصد 11 شيو افزا 22با كاهش  بيترتبه  متر يليم 149.4مقدار 

بارش ثبت شده از  زانيم نيشتريمحدوده عملكرد استان تهران، ب يسنج باران يمبنا ستگاهيا 15مجموعه  از

 335رودك در حوضه لواسانات معادل  يسنج باران ستگاهيبهمن ماه، مربوط به ا 30تا يجار يسال آب يابتدا

 يسنج باران ستگاهيآن مربوط به ا زانيم نيو كمتر 290.1 زانيچشمه اعالء با م يسنج باران ستگاهيو ا متر يليم

  .بوده است متر يليم 96.9معادل  دشت نيميس يسنج باران ستگاهيو ا متر يليم 103.5با  روزكوهيف

  

  همچنان ادامه دارد يخشكسال

با اشاره  -تهران  يا منابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد - يكيباره محمدرضا خان نيا در

ارتفاعات  يگذشته نشان از پر بارش يها بر خالف ماه يجار يها در بهمن سال آب بارش عيتوز نكهيبه ا

 يجزئ يها شيافزا ر،ياخ يها ها در سال بودن سهم بارش نييپا ليدل به: نسبت به دشت دارد، اظهار كرد
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همچنان ادامه دارد كه  يبر منابع آب نداشته و خشكسال يچندان ريتاث يرجا يسال آب يها از ابتدا بارش

در سطح كشور را  يو مصرف آب و انرژ نيتام تيريمد يبرا قيدق يزير لزوم برنامه تيواقع نيا

  .كند يتر م پررنگ

  

  باران در تهران ركورد زد

مهرآباد تهران ثبت  ستگاهيابارش در  متريليم 55.5ساعت گذشته  24 يط: گفت يسازمان هواشناس سيير

ثبت  يركورد نيبار است كه چن نينخست يبرا نيشده و ا سيتاس 1951در سال  ستگاهيا نيا. شده است

  .كرده است

) اسفند 7(عصر امروز  يط يسامانه بارش تياز فعال نكهيا انيضمن ب سنا،يوگو با ا بخش در گفت تاج سحر

زاگرس فعال  يها كشور و دامنه يغرب مهيكماكان تا عصر در ن يسامانه بارش: اظهار كرد شود، يكاسته م

  .داشت ميكشور خواه يغرب مهيرا در تهران و ن ييها به صورت پراكنده بارش زياست و فردا ن

و  يدر شمال شرق كشور، خراسان شمال يبخش از عصر امروز تمركز تمركز سامانه بارش گفته تاج به

  .است يخراسان رضو

به كشور وارد خواهد  ندهيهفته آ يط يديجد يسامانه بارش نكهيبا اشاره به ا ياشناسسازمان هو سيير

 يدر حد جار يبارش ها ينيب شينخواهد داشت و بر اساس پ يديشد تيفعال يسامانه بارش نيا: شد، افزود

  .نخواهد داشت ليشدن س

 69بارش ركورد  متريليم 55.5مهرآباد تهران با  ستگاهيساعت گذشته ا 24 يط: گفت انيدر پا بخش تاج

  .بارش بود متريليم 50 ستگاهيا نيساعته ا 24ركورد  نياز ا شيپ. ساله خود را زد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - خوزستان يوارد شده به سدها يها البيس يبرابر 2 شيافزا
08/11/1398  

  

 يجيمنابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به كاهش تدر يزير دفتر برنامه ريمد - رنايا - اهواز

وارد  البيمترمكعب س ارديليم 1.1روز گذشته  2 يبارش ها يدر پ: استان، گفت يبه سدها البيورود س

  .ستا افتهيمترمكعب كاهش  ارديليم 7.8به  سدها يخال تيخوزستان شده و ظرف يسدها

ساعت از وقوع بارش و  48با گذشت : اظهار داشت رنايپنجشنبه در گفت وگو با ا ييبهارلو وشيدار

استان  يوارد سدها البيمترمكعب س ارديليم 1.1به خوزستان، تاكنون  يمنته زيآبر يها در حوضه البيس

حوزه دز  كعب،مترم ونيليم 395سهم حوضه كارون  زانيم نيااست؛ از  روزيبرابر د 2شده كه در حدود 

  .مترمكعب است ونيليم 293مترمكعب و حوضه مارون  ونيليم 293مترمكعب، حوضه كرخه  ونيليم 389

حجم : استان اظهار داشت يدر سدها رياخ البيمترمكعب از س ونيليم 950 رهيبا اشاره به ذخ نيهمچن يو

 ارديليم 13.6سدها به  رهيذخ يمترمكعب و حجم كل ارديليم 7.8اضر به استان در حال ح يسدها يخال

  .است دهيمترمكعب رس

 هيمترمكعب درثان 100در حوزه دز با چهار هزار و  البيس يساعت يحداكثر ورود: اضافه كرد ييبهارلو

 هيعب درثانمترمك 996هزار و  كيكارون  ه،يمترمكعب درثان 400بوده كه بعد از آن در كرخه سه هزار و 

  .ثبت شده است هيمترمكعب درثان 431و مارون 

  .نخواهد داشت يرييتغ نيبعد از ا البيس يبارش ها، حداكثر ورود انيبا توجه به پا: خاطرنشان كرد يو

از سد گتوند را  يو خروج هيرا سه هزار مترمكعب درثان 4آب به سد كاورن يمتوسط ورود ييبهارلو

 ارديليم 7.8حوضه كارون در مجموع  يمخازن سدها رهيذخ: ان كرد و گفتعنو هيمترمكعب در ثان 200

  .مترمكعب است ارديليم 4.2آنها  يمترمكعب و حجم خال
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مترمكعب  ونيليم 985آن  يمترمكعب و حجم خال ارديليم 1.7سد دز هم اكنون  يآب رهيذخ: افزود يو

 256 زيآن ن يو متوسط خروج هيمترمكعب درثان 300سد سه هزار و  نيبه ا ياست، متوسط ورود

  .است هيمترمكعب درثان

مترمكعب از حجم  ارديليم 1.8و  ميدار يآب رهيمترمكعب ذخ ارديليم 3.47در سد كرخه : اضافه كرد ييبهارلو

  .است هيمترمكعب درثان 350 يو خروج هيمترمكعب درثان 700هزار و  2به آن  ياست، متوسط ورود يآن خال

 يمترمكعب از آن خال ونيليم 715سد مارون پر و  يمترمكعب از حجم كل ونيليم 433: ادامه داد يو

  .است هيمترمكعب درثان 10آن  يو خروج هيمترمكعب درثان 171سد  نيبه ا ياست، ورود

  .مترمكعب است ونيليم 82آن  يخال تيمترمكعب و ظرف ونيليم 126 زيسد جره ن رهيذخ يگفته و به

 يخروج يجيتدر شيابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ادامه با اشاره به افزامن يزير دفتر برنامه ريمد

استان را به  يبه سدها يورود البيس توان يهنوز نم: اظهار داشت نده،يآ يدز و كرخه در روزها يسدها

  .كرد يريگ ميتصم هاسد يخروج ميدرباره تنظ توان يطور كامل برآورد كرد و بعد از آن است كه م

از  شيب ينرمال و كم نيدر تا دهم فرورد يبارندگ ،يگذشته سازمان هواشناس ينيب شيطبق پ: زوداف يو

  .نرمال و پس از آن كمتر از نرمال خواهد بود

شود اما  ينگهداشته م يآنها خال تياز ظرف 30سدها حدود  يزير معموال در برنامه: اضافه كرد ييبهارلو

  .نگهداشته شده است يخال يشتريب تيظرف ل،يكاهش خطر س يدر استان برا

) بهار امسال ليهمچون س(نادر  البيس كي ايو  يواقعه حد كيسدها بر اساس  يزير برنامه: كرد ديتاك يو

  .خواهد بود لياز س شتريب ياز كم آب يشدن سدها احتمال خسارت ناش يبا خال رايز شود، يانجام نم

و  لياز دوشنبه تا چهارشنبه، نسبت به س يبارندگ ينيب شيخوزستان با پ يگزارش، هواشناس نياساس ا بر

گذشته در  كشنبهياز روز  زيبحران خوزستان ن تيرياداره كل مد. رودخانه ها هشدار داده است انيطغ

  .استان حالت آماده باش اعالم كرده است
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مترمكعب  ارديليم مين روزيداشته و تا د ياستان از روز چهارشنبه روند صعود يآب به سدها يورود

  .استان شده بود يوارد مخازن سدها البيس

: جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان روز دوشنبه گفت  يها و طرح هيمعاون مطالعات پا يرابع

 يبودن حجم خال يامسال است اما با توجه به كاف نيفرورد يآسا ليس يها مشابه باران ها يبارندگ نيا

 كيتا  ها يزير نامهبر اساس بر يبه گفته و. شود يتكرار نم نيدث فروردكه حوا ميده يم نانيسدها اطم

 750تا  700سد دز به  يو خروج هيمترمكعب برثان 450تا  400سد كرخه به  يخروج نده،يهفته آ

هزار  كيسد به  نيا يها، احتمال دارد خروج و در صورت تحقق بارش ابدي يم شيافزا هيمترمكعب برثان

  .برسد زين شتريب ايو  هيمترمكعب برثان

ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان امروز در گفت  رودخانه يدفتر حفاظت و مهندس ريمد ينيحس

نشدن  ميدر صورت ترم: شده و گفته است بندها ليس ميدر ساخت و ترم عيخواستار تسر رنايوگو با ا

ها احتمال تكرار  رودخانه نيا دست نييكرخه و دز در پا يها رودخانه يدب شيبا افزا بندها، ليس

  .وجود دارد يآبگرفتگ

مناطق  يدر برخ يباعث آبگرفتگ هيمترمكعب درثان 400سد كرخه به  يخروج شيماه پارسال، افزا بهمن

  .رودخانه قرار دارد نيحوضه ا يشد كه در انتها زهيدر شهرستان هو ژهياستان به و

 شيسد دز به ب يو خروج هيهزار مترمكعب برثان 2از  شيسد كرخه به ب يماه پارسال خروج نيفرورد در

  .ديرس هياز سه هزار مترمكعب بر ثان

آب  ريروستا به ز 133. شدند البيشهرستان دچار س 21كرخه، كارون و دز  يها رودخانه انيطغ يپ در

ان هزار نفر در خوزست 400كشور  ريبه گفته وز. شدند هيتخل يو كل ييروستا به صورت جز 374رفت و 

  . بهار امسال بودند ليس ريتحت تاث



    

  
  

36 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

آب  يكاهش ورود/خوزستان ليس يها جبران خسارت يبرا يكشت حداكثر استيس
  07/12/1398خبرگزاري فارس مورخ  - به سد مارون

  

ماه  بهمن يانيدر دو هفته پا: گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد ساتياز تاس يكل دفتر بهره بردار ريمد

  .شده است يآب رهاساز مترمكعب ونيليم 100به  كيمصارف آب منطقه شادگان نزد نيجهت تام

  

  
  

سئوال كه چه  نيفارس در پاسخ به ا يخبرگزار ياخوان ماسوله در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آرش

در استان خوزستان صورت گرفته و  ليس يها و جبران خسارت يكشت حداكثر استيس يبرا ياقدامات

 هآب به سد مارون ك يورود ،يجار يدر پنج  ماه نخست سال آب: آب كاهش دارد گفت يرهاساز ايآ

 يازهايازن يمارون از جمله بخش زياز حوضه آبر يبخش عمده ا يآب يازهايمصارف و ن كننده نيتام

  .منطقه شادگان است
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با دوره مشابه سال  سهيرقم در مقا نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 314آب  يمدت ورود نيدر ا: افزود يو

موجب كاهش منابع آب قابل  ها ياست كاهش ورود يهيبد. درصد كاهش داشته است 68گذشته حدود 

  .خواهد شد يزير برنامه

  

  آب از سد مارون يخروج يمتر مكعب ونيليم 200رشد *

ماه  5از سد نه تنها كاسته نشده بلكه در  يخروج زانيم ،يورود ريگ كاهش چشم نيا رغميعل:افزود يو

 شيمترمكعب افزا ونيليم 200از  شيگذشته ب ينسبت به  دوره مشابه سال آب يجار يگذشته از سال آب

  .داشته است

 كيمصارف آب منطقه شادگان نزد نيتام يماه برا بهمن يانيرفاً در دو هفته پاص: ماسوله ادامه داد اخوان

لذا . است هيناح نيو مصارف ا ياريشده است كه منطبق با دوره آب يآب رهاساز مترمكعب ونيليم 100به 

را در  مستانهآب موجب خشك شدن رودخانه گشته و كشت ز يها يمطلب كه كاهش خروج نيا انيب

  .ستيو آمار ثبت شده همخوان نبوده و منصفانه ن تيقرار داده با واقع معرض خشك شدن

  

  در استان خوزستان  ليس يها به منظور جبران خسارت يكشت حداكثر استيس*

در  ليس يها به منظور جبران خسارت يكشت حداكثر استي، س98بهار  البيپس از س: ادامه داد يو

 يكمبود ايو  تيمحدود چگونهيان به اجرا درآمده و تاكنون هو زمست زيي، پا تابستان ياستان خوزستان ط

  .در منطقه شادگان اعمال نشده است

از سد  يتاكنون حجم آب خروج) خرداد ماه(دوره گرم در خوزستان  ياز ابتدا: خاطر نشان كرد يو

آب  نيو تام يرهاساز زانيم نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 1350از  شيمنطقه ب يازهاين نيتام يمارون برا

  .سابقه بوده است يب ريدر سنوات اخ
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  رو؟يآب توسط وزارت ن نيكاهش تام*

موجب وارد  رويكاهش آب توسط وزارت ن ايآب و  تيريو مد يزيعدم برنامه ر نكهيا:ادامه داد يو

آب با  يرهاساز يزير است كه برنامه حينبوده و الزم به توض حيشدن خسارت به كشت منطقه شده صح

 يرالزم به استاندا يو اطالع رسان يجلسات كارشناس ياستان خوزستان و ط يجهادكشاورز يهماهنگ

  .شود يخوزستان انجام م

را  يمنابع آب يدرصد 50كه كاهش  يكيدرولوژيه يدوره خشكسال كيانتظار آنكه در  ،يگفته و به

شود، دور از  نيتام نرمال يدوره آب كيمصارف منطبق با  يموجب گشته، تمام يعيطب طينسبت به شرا

  .شود يم يابيواقع ارز

 يريپذ سكيالزم و ر يريپذ انعطاف يآب يها هر چند به منظور كاهش تنش:ماسوله ادامه داد اخوان

آن است كه هوشمندانه و سازگار با  يمنطق كنيگرفته، ل مخزن صورت رهياز ذخ يريگ و بهره يحداكثر

 يها كشت نيتام استيپس س. بع محدود موجود اقدام شودمنا يو رهاساز مينسبت به تنظ يمياقل طيشرا

آمار و  يسازمان آب وبرق خوزستان بوده كه بر مبنا يها تيو زمستانه منطقه شادگان از اولو زييپا

  .انجام شده است ياطالعات ثبت شده تاكنون به خوب
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 -ي آب ريبر ذخا رياخ يها يبارندگ راتيتاث؛ تهران اعالم شد يسدها تيوضع نيآخر
  10/12/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

  

و  يجار يسال آب يها در متوسط بارش يو تحوالت رييچه تغ رياخ يروزها يها يبارندگ: اقتصاد  يايدن

 يها متوسط بارش ر،ياخ يجو يها زشير دهد ينشان م ها يابيكرد؟ ارز جاديتهران ا يسدها ريحجم ذخا

 ياز آن دارد كه سدها تياعالم شده حكا يها داده نيهمچن. داده است شيافزا متر يليكشور را هفت م

مترمكعب به حجم  ونيليم 2، )شنبه و چهارشنبه هفته گذشته سه يروزها(ساعت  48گانه تهران در  پنج

  .اضافه شده است رشانيذخا

 رعامليبه گفته مد. خبر داد ها يمتوسط بارندگ شياز افزا »رنايا«وگو با  در گفت ها يرسول حاج محمد

 يجار يسال آب يدر كشور متوسط بارندگ رياخ يروزها يها يبارندگ ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد

در كشور اتفاق  نبهكه از عصر دوش ييها يبارندگ: او در ادامه گفت. تداده اس شيافزا متر يليرا هفت م

 ،ياريچهارمحال و بخت راحمد،يو بو هيلويخوزستان، لرستان، كهگ يها از استان يا عمده يها افتاد و بخش

: ادامه داد ها يرسول حاج. داد شيكشور را افزا يو تهران را دربرگرفت، متوسط بارندگ نيقزو ،يمركز

 زانيالبته م: اوگفت. ديرس متر يليم 172بود كه به  متر يليم 165ها  بارش نياز ا شيكل كشور پ يگبارند

 يو در استان مركز متر يليم 51عنوان مثال در استان تهران  بود؛ به شتريب يليها خ استان يدر برخ ها يبارندگ

 الميا متر، يليم 108طور متوسط  ان بهدر لرست. بود متر يليبود، اما در كل كشور متوسط هفت م متر يليم 60

تهران در گفت وگو با  يا شركت آب منطقه رعامليمد نيهمچن. ديبار متر يليم 80و همدان  متر يليم 100

 ونيليشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، دو م دو روز سه يها بارش نكهيبا اشاره به ا» فارس يخبرگزار«

 ونيليم 400 البيس تيريمد يبرا: تهران اضافه كرد، گفتگانه  پنج يسدها ريمترمكعب به حجم ذخا

 زانيدر استان تهران م: گفت يرضو دحسنيس. ميا نگه داشته يگانه را خال پنج يمترمكعب آب از سدها
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 نياو در پاسخ به ا. خصوص رخ نداد نيدر ا يمشكل نيو خوشبختانه كمتر ديرس متر يليم 65ها به  بارش

از قبل : است، گفت فتهانجام گر يتهران چه اقدامات يسدها تيريمد يبرا رياخ يها سوال كه با بارش

صورت گرفته است و مخازن سدها را به  يرخ ندهد اقدامات خوب يتهران مشكل يسدها يبرا نكهيا يبرا

  .رخ ندهد ديشد يها با بارش يكه مشكل ميآماده كرده بود ينحو

 يتهران و رودخانه كن اقدامات خوب يها در دره تهران يشهردار يخوشبختانه با همراه: افزود يو

سد  يها مثل رودخانه كن دارا رودخانه ينشود، چراكه برخ البيس جاديها باعث ا صورت گرفت تا بارش

حجم  زانيها باعث شد م بارش: ادامه داد يرضو. شوند يدچار مشكل م آسا ليس يها و با بارش ستندين

در  رهيآمار و حجم ذخ نيمكعب برسند و ا متر ونيليم 610به  شيافزامترمكعب  ونيليسدها با دو م ريذخا

 نيدر پاسخ به ا يو. است شتريمكعب ب متر ونيليم 25گانه تهران نسبت به سال گذشته حدود  پنج يسدها

 ليتهران به دل ياغلب سدها رد: صورت گرفته است، گفت ياحتمال البيس يبرا يسوال كه چه اقدام

با آب شدن  بهشتيو ارد نياز فرورد اديصورت برف است به احتمال ز ها به ق بارشدر آن مناط نكهيا

 يگانه تهران را خال پنج يمترمكعب آب از سدها ونيليم 400 نيبنابرا شوند، يسدها پر از آب م نيبرف ا

  .ميرا انجام ده البيس تيريتا مد ميا نگه داشته
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 رييساله كشور در تغ 70تجربه /است؟ خارج شده يخشكسال ياز دوره طوالن رانيا ايآ
  10/12/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  - مياقل
  

 استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يمقام ستاد توسعه آب، خشكسال قائم

بر  ديبا تاك يبه ترسال ياز دوره خشكسال رانيوارد شدن ا نهيها در زم گفته يبا اشاره به برخ يجمهور

نشده  ائهار يو ترسال يخشكسال ينيب شيپ يها روش ايبلكه در كل دن رانيدر حال حاضر نه در ا نكهيا

را  يروند ترسال كيروند موجود  ياظهار نظر كرد ول يقطعبه طور  توان ينم نهيزم نيدر ا: است، گفت

  .رخ داده باشد يروند ترسال ميدواريو ام دهد ينشان م

را بر  "يخشكسال" اي "يترسال" يها وارد شدن به دوره سنا،يوگو با ا پرهمت در گفت ريجهانگ دكتر

دوره  كيمشابه  ميبود سال گذشته شاهد 20كه در  يروند: دانست و گفت ينيب شياساس احتمال و پ

ادامه داشته  40در كشور آغاز شد و تا اواخر دهه  يخشكسال 30دهه  ليبوده كه از اوا يا ساله 20حدوداً 

  .در كشور رخ داده است يديشد اريبس يها يخشكسال زيكه در آن مقطع ن ياست به طور

 90و  80در دهه : اددانست و ادامه د يخشكسال نيرا نمونه بارز ا 1340-41سال  يخشكسال يو

آغاز شد و تا  1377از اواخر سال  يخشكسال نيا. ميساله را تجربه كرد 20 يطوالن بايتقر يخشكسال

  .ادامه داشت 1397

 يدو دوره خشكسال نيا انيم يتشابهات م،يكه دار يبر اساس آمار و اطالعات: خاطر نشان كرد پرهمت

به بعد  1353كه از سال  يا شد به گونه جاديا "يتر سال"اول، دوره  يخشكسال  پس از دوره. وجود دارد

  .ادامه داشته است 1377آغاز شد و تا سال  يدوره ترسال

 يدوره بارندگ يها كه در همه سال ستيمعنا ن نيبه ا  ،يدوره ترسال شود يگفته م نكهيا: كرد ديتاك يو

 شتريدر ب انهيبلكه مقدار بارش سال ميدار اديز يها با بارش يبارندگ ايدراز مدت است  نيانگياز م شيب
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بوقوع  زين ييها يخشكسال زيدوره ن نيبوده و در طول ا شترياز متوسط درازمدت ب يدوره ترسال يها سال

ها  سال نيا يدر ط يول ميخوب دار يها با بارش يها سال "يترسال"در  نيبنابرا. وندديپ يم

  .اتفاق افتاده است زين ييها يخشكسال

 استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يستاد توسعه آب، خشكسالمقام  قائم

 يبرگشت روند را به دوره ترسال م،يكن يمشاهده م ريدو سال اخ يكيكه در  يروند: اضافه كرد يجمهور

به طور  يعيطب يها دهيدر خصوص پد توان يگفته به صورت احتمال است و نم نيا يول دهد ينشان م

رخ داده  يروند ترسال ميدواريو ام دهد يرا نشان م يروند ترسال كيروند موجود . ر نظر كرداظها يقطع

  .ميخارج شده باش يطوالن اريبس يباشد و ما از دوره خشكسال

  

  يدرباره ترسال  ينيب  شيپ عدم

 يكشور چيدر ه: اظهار كرد يخشكسال ايترسال بودن  نهيدر زم تيعدم قطع ليدر خصوص دال يو

 يخشكسال ايو  يوجود ندارد؛ چراكه تر سال يخشكسال ايو  يوقوع ترسال يو اعالم قطع ينيب شيپ

 يابر مبن رديگ يصورت م ايكه در حال حاضر در دن ييها ينيب شياست و تمام پ يطوالن اريبس يروندها

  .است اتيفرض يسر كيكوتاه مدت و  يا مشاهده يآمارها

 زانيبه عنوان مثال اگر در م: اضافه كرد يآب و خشكسال يها يرستاد توسعه فناو نيكارگروه آب ا ريدب

 يانرژ زانيازون، م هيال يرخ دهد بر رو يراتييتغ يليفس يها بر اثر سوختن سوخت نيجو زم  CO2 ديتول

 ييروند آب و هوا اتيفرض نياثر گذار است و بر اساس ا مياقل راتييو تغ ميو اقل نيبه سطح زم يارسال

  .شود يم ينيب شيپ ندهيآ

آب و  تيوضع قيدق ينيب شيپ يبرا يروش ايدر دن يكشور چيدر حال حاضر ه: كرد ديهمت، تاك پر

  .با احتمال است زين ندهيچند هفته و چند ماه آ يها ينيب شيارائه نداده است ضمن آنكه پ ندهيدر آ ييهوا
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  نوع بارش از برف به باران رييتغ

نوع بارش برف به باران را مربوط  ريياز تغ يبخش يمعاونت علم يكارگروه آب ستاد آب و خشكسال ريدب

در سال . بر اساس نوسانات ساالنه است زين راتييتغ نياز ا يبخش: شد ادآوريدانست و  مياقل راتييبه تغ

  .مانده است يبر جا مه يشتريبرف ب  م،يداشت يشتريب ينسبت به سال گذشته و دو سال قبل سرما يجار

امر  نيا: اظهار كرد م،يريگ يم كيرا به فال ن يهمراه با بارش سال جار يسرما شيافزا نكهيا انيبا ب يو

و با ذوب  شود يم جاديآب است كه در ارتفاعات ا يعيو برف مخزن طب شود يباعث باعث بارش برف م

  .رسد يدست م نييآب آن به پا جيبه تدر ،يعيمخازن طب نيا

ماه  كه در اواسط بهمن يا شده به گونه شتريكه دوره سرما ب ميشاهد يدر سال جار: خاطر نشان كرد پرهمت،

در ارتفاعات اطراف تهران  يخوشبختانه در سال جار يول ميدو سال گذشته شاهد شكوفا شدن درختان بود

  .وجود داشته است رفمتر به باال ب 1600ارتفاعات البرز از  يدر نوار جنوب ايبرف وجود دارد و 

شده است،  شتريگذشته ب يها كه سرما نسبت به سال كند يها مشخص م نشانه نيا نكهيا بر ديبا تاك يو

 يها ستگاهياست كه ا يتر شده، بر اساس آمارها و اطالعات گفته شود زمستان گرم نكهيا يول: شد ادآوري

 ين موضوع براياساس ا نيهم دهند،بر يسال گذشته و بخصوص دو دهه گذشته نشان م 50 يهواشناس

احتماالت  نيهر كدام از ا يتوسعه برا يها يزير در برنامه نيو محتمل است، بنا برا ستين يقطع زين ندهيآ

  .ها لحاظ كرد و در برنامه ينيب شيرا پ ييوهايسنار يستيبا

 استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يمقام ستاد توسعه آب، خشكسال قائم

زمستان سال  يسردتر شدن دما لياز دال يبخش ن،يمتخصص ياعتقاد برخبه : خاطر نشان كرد يجمهور

 جاديا ياديز راتييتغ نيبشر امروز در كره زم گريد ياز سو ينوسانات ساالنه است ول ليبه دل يجار

از  يناش نياز گرم شدن زم ياثر گذار است و ممكن است بخش مياقل يبر رو راتييتغ نياست و ا كرده

  .داشته باشد زين يفصل يدما يرا بر رو يممكن است اثرات عوامل باشد و نيا
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موجب شده است تا زمستان را  نيدر سطح زم يانسان يها تيحاصل از فعال راتييتغ نيمحقق ا نيگفته ا به

 نيبنابرا م،يداشته باش نيزم يرا بر رو يكمتر يسرما يدر سال جار يتر كند و به طور كل گرم ايسردتر و 

 نيدر كره زم يانسان يها تيفعالاز  يريپذ ريتأث ايو  يعيها به هر دو علت نوسانات طب انسردتر شدن زمست

  .باشد تواند يم

  

  ليو وقوع س يبارندگ

 شود، يم ميبه چند بخش تقس رسد يم نيكه به سطح زم ييها يهمواره بارندگ نكهيبر ا ديبا تاك پرهمت،

 يها يبلند يپست يو در البال نياز آن در سطح زم يو بخش كند ينفوذ م نيها به زم از بارش يبخش: گفت

 نيو مازاد آن بر سطح زم ريآن تبخ گريو بخش د شود يتوسط برگ درختان جذب م ايو  نيسطح زم

  .خواهد شد يجار

 شوند، يم ليبه س ليو تبد يجار نيها در سطح زم به صورت رواناب ها يبارندگ نيمازاد ا نكهيا انيبا ب يو

 ليعلت وقوع س ايدارد كه آ نيبه ا يبستگ دهد يرخ م ليس زانيچه م يواقعا از بارندگ نكهيا: اضافه كرد

  .يعيطب ريغ اياست و  يعيطب ليس كيرخ داده 

باال دست است  بيبر اثر تخر دهد يكه در كشور رخ م ييها لياز س يبخش: داد حيباره توض نيدر ا پرهمت

در منشا كنترل كرد  ديرا با البيكه س ميما اعتقاد  دار م،يورد كنبرخ ليس عيبا وقا ميتوان يچگونه م نكهيو ا

  .شود يريدست جلوگ نييپا دراز آن استفاده شود و هم از خسارات آن  يتا هم به عنوان منابع آب

 استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يكارگروه آب ستاد توسعه آب، خشكسال ريدب

مانند كشور ما كه دچار  يخشك يدر كشور: ابل مهار و كنترل دانست و افزودرا ق ها البيس ،يجمهور

 ندهيمصارف سال آ يبرا نيزم ريدر ز ايدر باال دست و  ها البياز س ياست تا بخش ازياست، ن يخشكسال

  .مهار شود
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 نياغلب ا: آبخوان شناخته شده در سطح كشور، گفت يدشت دارا 600به  بيبا اشاره به وجود قر يو

خواهند  هيها تغذ آبخوان نيها هم ا آبخوان نيها در ا است و با مهار رواناب يبحران طيها در شرا آبخوان

  .شود يماز حد جبران  شيب يها و برداشت يخشكسال ليشده در آنها به دل جاديشد و افت ا

آب را در  ميوانت يآب، كمتر م ريموجود در كشور و شدت تبخ يخشكسال ليبه دل نكهيا انيمحقق با ب نيا

 يبه راحت نيزم ريآن در ز قيبا مهار آب در باال دست و تزر يول: كرد ديتاك م،يكن يساز رهيذخ نيسطح زم

  .رديبعد مورد استفاده قرار گ يها سال يبرا ،يسال نيكرد و به عنوان انتقال ب رهيها را ذخ آب نيا توان يم

  

  آب يساز رهيذخ يبرا ينيزم ريز يسفرها اياح

دانست و خاطر  ينيزم ريز يها استفاده از سفره يرا به معنا نيزم ريآب در ز يساز رهيمنظور از ذخ متپره

و آبخوان  يزداريآبخ يها ها كنترل شود و با روش كه در باالدست است، در سرشاخه ياگر آب: نشان كرد

  .كرد يسال بعد بهره بردار يبرا ها آب نياز ا توان يشود، م قيتزر ينيزم ريز يها در باال دست به سفره يدار

 شود يگفته م نكهيا: داد حيآب در آنها توض يساز رهيو ذخ ينيزم ريز يها سفره بيدر خصوص تخر يو

 شود يگفته م نكهيا ينادرست است ول يآب وجود ندارد از نظر علم يساز رهيامكان ذخ نيزم ريكه در ز

 يها اگر آب به سفره يطيشرا نياست و در چن حياند صح ها بر اثر افت، متراكم شده كه خاك آبخوان

و  يآبرفت يآبخوانها نيشود و عالوه بر ا يم يها بازساز آبخوان نياز بافت ا يشود، بخش قيتزر نيزم ريز

  .را دارا هستند يفعل يالبهايهمه س ينگهدار تيدارند كه قابل ياديز اريبس تيدر كشور ظرف يكارست

  .كرد تيآب را به آن هدا توان ياند و م نرفته نيها از ب آبخوان نيدرصد ا 100: كرد ديتاك پرهمت
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 26؛  به فرصت ليس ديتهد ليتبد ياست برا يراهكار يدار و آبخوان يزداريآبخ
  10/12/1398روزنامه سبزينه مورخ  -ي انيطغ يها ليدرصد پهنه كشور در معرض س

  

 يتيرياز مباحث مد ياريدر بس داريجهت توسعه پا يزير عنوان محور برنامه به زيآبخ يها حوضه امروزه

 يارهايها با توجه به مع آن بندي-رتبه و زيآبخ يها حوضه يكيتوان اكولوژ يابيارز. مطرح شده است

جامع  تيريدو م يزير از موارد مهم در برنامه يكي ،يزداريجهت اقدامات آبخ يكيمختلف اكولوژ

از آن است كه اكثر مناطق كشور در  يحاك رياخ يها در سال ليروند وقوع س. است زيآبخ يها حوضه

 شيدر حال افزا ليس يو مال يارات و تلفات جانمخرب قرار دارند و ابعاد خس يها البيمعرض تهاجم س

  .الب استيخطرات س ليبرتر و مناسب در تعد يها از راه يكي يزدارياقدامات آبخ. است

انتشار  شياز افزا يناش يجهان شيگرما كه نيا انيبا ب ،يزداريپژوهشكده آبخ يعلم ئتيرابطه عضو ه نيدر ا

مخاطرات  شيازجمله افزا رانيا ميآشكار در اقل راتييموجب تغ ،ياراض يكاربر رييو تغ يا گلخانه يگازها

در  يمياقل رييتغ يوهايسنار: شده است، اظهار كرد ريدما و كاهش بارش در دو دهه اخ شيافزا ،يمياقل يجو

 زانيحاصله در م راتييتغ ريآن تحت تأث ياجزا يچراكه تمام ابند؛ي يم ينمود كامالً بارز يشناس چرخه آب

است؛  يمياقل راتييتابع تغ يا به طرز قابل مالحظه ينوسان منابع آب. رنديگ يو جرم قرار م يانرژتبادالت 

  .شود يم تر شيب) تر يتر و آفتاب تر، خشك گرم طيدر شرا(و تعرق  ريتبخ شيامنابع با افز نيبه ا ازيچراكه ن

قرار  يمورد بررس) 1395ـ  1347( ريسال اخ 50بارش در  راتييعنوان مثال تغ به: گفت سنايزند به ا مهران

غرب و غرب  بارش در شمال. بر دهه است متر يليم 1/1 بينشان از كاهش بارش با ش جينتا. گرفته است

بر  متر يليم 4/5 بيبا ش) لقوهبا يآب ازين(تعرق  ريتبخ نيبر ا افزون. افتهيكاهش  يدار يكشور به شكل معن

و  نيفرورد يها البيس ديمسئول تشد نوين ال دهيه كه پدگزارش شد نياست، همچن افتهي شيدهه افزا

 شود يم ييآب و هوا يالگوها رييباعث تغ نگيبالك دهيپد. است يعيطب طيبا شرا سهيدر مقا بهشتيارد
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  .شود يم ييآب و هوا ديشد اردمو ريو سا رمعموليغ يدما ،يسال خشك ل،يكه منجر به س

 رياخ يها البيدر رابطه با س: كرد حيتصر يزداريكده آبخپژوهش مياقل رييو تغ يسال گروه خشك سيرئ

 جادياز ا يحاك ل،يمقارن با وقوع س يكينوپتيس يها نقشه يبررس وبلوچستان ستانيهرمزگان و س يها استان

توده  جهيو در نت دهش رانيسمت ا به يباد قو افتني انيدر اروپاست كه موجب جر يمانع قو ستميس كي

سرخ و سپس  يايدر يو با عبور از رو يجنوب يها طرف عرض با حركت به رانيسرد شمال ا يهوا

در  آسا ليو س ديشد اريبس يها يرطوبت جذب كرده و موجب بروز بارندگ يتوجه حجم قابل فارس جيخل

 نيچن كه نياست، اما ا يعمولم يا دهيپد رانيمشخصات به ا نيبا ا يا ورود سامانه. مناطق شده است نيا

 يا دهيشود، پد) ياز سه برابر مقدار عاد شيب(حجم از بارش  نيا زشيموجب ر رانير جنوب اد يا سامانه

  .باشد مياقل ريياز شواهد بروز تغ تواند ياست كه م رمعموليغ

از آن است  يحاك ر،ياخ يها در سال رانيدر ا يسال و خشك ليس يروند وقوع رخدادها: اضافه كرد يو

ازجمله  دهيدو پد نيا. است شياغلب مناطق كشور درحال افزا در يعيطب يدو بال نيكه بروز ا

 نييها را تع از آن يخسارات ناش زانيخود م ماتيانسان است كه با تصم نياما ا. هستند يعيطب يرخدادها

 26و حدود  استيدن زيخ ليكشور س نيچهارم رانيها و مراتع، ا بر اساس آمار سازمان جنگل. كند يم

 ديشد يها ليدر معرض س عتيانسان به طب يها ييانداز و دست يمينوسانات اقل ليدل درصد پهنه كشور به

  .قرار دارد يانيو طغ

 ديتهد تواند يكه م شود يم يمعرف يعنوان راهكار به يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل ،يگفته و به

  .كند ليتبد يسال و خشك يآب مقابله با كم يبرا يرا به فرصت ليس

   

  ها كنترل آب در سرشاخه يبرا يزداريآبخ

 نيدر ا زيكشور ن يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد معاون
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 يعيعرصه طب كيمنابع آب و خاك در  تيريخود، مد يدر مفهوم كل يزداريآبخ: باره اظهار داشت

  .كند يقه مشخص ممنط كي يالقعرها ها و خط الرأس است كه حدود آن را خط

از دو جنبه قابل نگرش است؛  ،ياهيمنابع آب و خاك و پوشش گ تيرينوع مد نيا: افزود يفاطم محمد

 يرو تواند يباشد، م يكه فرابخش يسازمان ايبخش  كيكالن است كه  تيريو مد ينگر يوجه كل يكي

مراتع  ها، گلما در سازمان جن است كه يبخش يياجرا فيوظا زين گريباشد و جنبه د رگذاريمسأله، تأث نيا

  .ميكن يرا اجرا م يمند فهيوظ نيا يتحت پوشش وزارت جهاد كشاورز يزداريو آبخ

 كه نيا انيبا ب يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد معاون

كه  ياز معضالت يكي: گفت ند،ك يدنبال م ينيرزميمنابع آب را در بخش ز تيريمد نيهم يدار آبخوان

علت مصارف  است كه به ينيرزميز يها اكنون كشور ما با آن مواجه است، كاهش سطح تراز آب

  .گذشته صورت گرفته است يها دهه يبوده كه در ط يا هيرو يب

 فيتعر ما يساله برا پنج يها كرده و در برنامه نييگذار محترم تع كه قانون يفيتكال يبرمبنا: ادامه داد يو

مازاد از  يها كه بخش ميا موضوع اختصاص داده نيخودمان را به ا يها تياز فعال يبخش كيشده، 

 نيريز يها هيبه ال لفمخت يبه انحا شدند، ياز دسترس خارج م البيشكل س را كه به يسطح يها رواناب

  .ميز را جبران كنترا ياز كسر يبخش ميتا بتوان ميكن قيتزر ينيرزميهمان منابع آب ز قتيو در حق

از  يزداريآبخ: گفت ها البيس تيريدر مهار و مد يدار و آبخوان يزدارينقش آبخ حيدر تشر يفاطم

كار انجام  نهيو با توجه به حجم، گستره و هز شود يكوچك شروع م اريبس يها باالدست و از شاخه

و  ميدرآوربه كنترل خودمان  شود يم نيكه وارد سطح زم يآب را از محل ميبتوان كه نيا يبرا شود؛ يم

 يها تيفعال رو نيهمراه داشته باشد؛ از ا به بيشده و تخر البيبه س ليبرسد كه تبد يا به مرحله مينگذار

  .با درجات باالتر برسد ييها تا به آبراهه شود يها شروع م الرأس ما از خط
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  است رويبا وزارت ن يزداريآب، بعد از آبخ تيريپازل مد يبعد قطعه

است كه در سطح  رويپازل با وزارت ن يقطعه بعد ،يزداريآبخ يها تيدر ادامه فعال: افزود يو

  .خود را انجام دهد يها تيفعال يبزرگ و دائم يها رودخانه

: كرد حيتصر يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد معاون

كه در واحد زمان وارد  يحجم آب كه نيامنه و باالدست آن، با توجه به ادر د تيآنچه مسلم است در فعال

  .است رتريپذ تر و امكان ساده زيتر است، كنترل آن ن كم شود، يم

   

  است يزداريهدف آبخ الب،يشدت و خسارت س كاهش

 ميده يانجام م يكيمكان نيو همچن كيومكانيب ك،يولوژيب يها كه ما در بخش ييها تيدر فعال: افزود يو

و تالشمان  يسع م،يكن يكه اعمال م يتيريمد يها با برنامه ميمواجه ياهيكه با فقر پوشش گ يو در مناطق

شكل كنترل شده  به رد،يگ ياز بارش باران به اشكال مختلف صورت م يرا كه ناش ياست كه رواناب نيبر ا

و  البياز شدت س جهيو در نت مينهست، برسا ها اچهيو در اهايها، در به سر منزل مقصودش كه رودخانه

وارد  هيبه مردم و ابن يتر تا خسارت كم ميبكاه رد،يشكل بگ دست نييدر پا تواند يكه م البيقدرت س

  .شود

 ميداشته باش البيدر كنترل س يزدارياز حداكثر نقش آبخ يبرآورد توان يم ايآ كه نيدر پاسخ به ا يفاطم

 فتد،يبزرگ اتفاق ب يالبيو س ميداشته باش زيحوضه آبر كيالدست را در حد اعال در با يزداريو اگر آبخ

چه در  يمختلف يها پژوهش نهيزم نيدر ا: موثر است، گفت البيس نيچقدر در كاهش ا يزداريآبخ

در كاهش  يزداريآبخ ريتأث تيگفت نها توان يكشورها انجام شده و م ريداخل كشور ما و چه در سا

 تواند يدر حد متعارف انجام شود، م يزدارياگر آبخ يعنيدرصد است؛  30 د،يمخرب و شد يها البيس

  .بزرگ را كاهش دهد يها البيس يدرصد از دب 30
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  يزداريقانون و مقررات منسجم، راهكار رشد و توسعه آبخ نيتدو 

در  يزداريرشد و توسعه آبخ يدرمورد موارد الزم برا زيكارشناس بخش جنگل، ن ،يغرو نيمحمدحس

قانون و مقررات شفاف و منسجم  نيدر كشور تدو يزداريرشد آبخ يبرا يراهكار اصل: كشور گفت

. است يزداريدر آبخ يانجام شود، توجه به مشاركت مردم ديكه با يگريد يكارها نيتر از مهم. است

همان دهه . است يزداريآبخ يها انجام طرح يانجام شود، استفاده از مردم برا ديكه با يياز كارها يكي

تا  ديبده يزداريآبخ ييروستا هاي-يرا به تعاون يزداريكه نصف اعتبارات آبخ گفتم يبه مسئوالن م 70

گفت در  ديرا با نيا البته. حرف نرفتند نيبار ا ريمتأسفانه ز ياقدامات را انجام دهند، ول نيخودشان ا

 اريها زحمات بس در استانخصوص  و به شود يانجام م ياريكار بس گريد يها نسبت به دستگاه يزداريآبخ

 ياديانجام شود، فاصله ز ديكه با يينسبت به كارها يدارد، ول ريتقد يكه جا شود يم دهيكش ياديز

 ديبا ياست و دولت و شهردار ديمف اريبس ناطقاز م يبخش يبرا يزداريآبخ اتياز عمل يبعض. وجود دارد

 يها استان يبرا ريگ آشغال اي ريگ رسوب يسدهاداشته باشند؛ مثالً  يتر شيب تيمسأله عنا نينسبت به ا

  .و ثمربخش باشد ديمف اريبس تواند يكشور م يشمال

بزرگ  راداتياز ا يكي. است ياهيو اصالح پوشش گ اءيانجام بشود، اح ديكه با يگريد ياز كارها يكي

 .است ياهيحفاظت خاك و آب، پوشش گ يعامل اصل. در كشور است ياهيرفتن پوشش گ نياز ب

 فكر نهيزم نيدر ا دياست كه با دهيهكتار رس ونيليم 56به  40كشور از  شده بياكنون آمار مراتع تخر

 لينسبت به گذشته تقل زيها ن جنگل نيهمچن. اصالح انجام شود اتيو عمل رديصورت بگ ياساس

ر پوشش و استقرا يكار جنگل ،يدرختكار يبرا يمسئوالن چاره اساس ديداشته است كه با يتوجه قابل

  .شده، داشته باشند بيكه تخر يدر مناطق ياهيگ
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  10/12/1398خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي بارش استان كشور همچنان دچار كم 10
  

استان كشور  10در حال حاضر : گفت يناسبحران سازمان هواش تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 ريبارش خوب در سا ليبه دل نيمواجه هستند البته با وجود ا يبلند مدت با كم بارش نيانگينسبت به م

  .است افتهي شيها، بارش در كل كشور نسبت به بلندمدت افزا استان

 ياز ابتدا: اظهار كرد ها در كشور بارش تيوضع نيآخر حيضمن تشر سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

 0.5نسبت به سال گذشته  زانيم نيكه ا ميبارش در كشور داشت متريليم 170.1اسفند  9مهر ماه امسال تا 

  .است افتهي شيدرصد افزا 21.7بلند مدت كشور  نيانگيدرصد كاهش و نسبت به م

ها  بارش يجار يسال آبدر  نكهيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 جانيمثال در استان آذربا يبرا: كرد حياست، تصر افتهيكشور نسبت به بلندمدت كاهش  يغرب مهيدر ن

احمد  ريو بو هيلويدرصد و و در كهگ 4.4درصد، در كرمانشاه  10.1 ليدرصد، در اردب 5.7ها  بارش يشرق

  .است افتهيبلند مدت كاهش  نيانگيدرصد نسبت به م 24.3

كردستان و  ،يخراسان شمال ،يارياصفهان، چهار محال و بخت يها در استان نيبارش همچن فهيگفته وظ هب

  .رو بوده است نسبت به بلند مدت با كاهش روبه يجار يدر سال آب زين زدي

 نيتر مازندران و لرستان پر بارش الن،يسه استان گ بيتاكنون به ترت نكهيدر ادامه با اشاره به ا فهيوظ

درصد  6.2بلندمدت  نيانگيها نسبت به م بارش النيدر استان گ: كرد حياند، تصر كشور بوده يها تاناس

بارش نسبت به بلند  زين ندر استان مازندرا. است افتهيدرصد كاهش  5.8و نسبت به سال گذشته  شيافزا

  .است افتهي شيدرصد افزا 1.6درصد و نسبت به سال گذشته  30مدت 

 نياستان لرستان به عنوان سوم: افزود يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يشكسالخ يمركز مل سيير

 28 شيبارش داشته كه نسبت به بلند مدت با افزا متريليم 423.2سال تاكنون  ياستان پربارش از ابتدا
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  .مواجه بوده است يدرصد

  

  رياخ يها كشور در بارش يهواشناس ستگاهيا 13 يركوردزن

كشور ركورد بارش  يهواشناس ستگاهيا 13هفته گذشته كشور  يها در بارش نكهيا انيب در ادامه با فهيوظ

بارش  متريليم 96.3ساعت  48 يتهران ط راناتيشم ستگاهيمثال ا يبرا: كرد حيساعته را زدند، تصر 48

ساعته را ثبت  48بارش ركورد بارش  تريلميم 123.2با  يشازند مركز ستگاهيا نيثبت كرده است همچن

  .بارش بود متريليم 84 ستگاهيا نيا يركورد قبل. كرده است

كرج در  يلواسان در تهران، كشاورز ن،يزهرا در استان قزو نييبو يهواشناس ستگاهيا: گفت انيدر پا يو

  هستند كه در بارش ييها ستگاهيا گرياز د يدر مركز انيدر سمنان و آشت يوانكيتهران، ا اريالبرز، شهر

  .اند كرده ركورد ثبت رياخ
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  11/12/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - سد مهم كشور چقدر آب دارند؟ 37
  

درصد حجم  90از  شيمهم كه ب يتعداد سدها:گزارش داد رانيمنابع آب ا تيريشركت مد - رنايا -تهران

  .ديسد رس 37ا پر از آب است به عدد مخزن آنه

درصد  40سد كمتر از  45سد مهم،  193كه از مجموع  دهد يشركت نشان م نيگزارش ا نيتر تازه

  .دارند يپرشدگ

  
 يو درصد پرشدگ افتهي شيدرصد افزا 59سد ها به  ياطالعات منتشر شده، اكنون درصد پرشدگ براساس

  .دهد ينشان م شيمتر مكعب افزا ونيليم 350سدها نسبت به هفته گذشته دو هزار و 

 يها ليوقوع س. دارند يالبيس اناتياز جر يآب ناش ميو تنظ يساز رهيدر ذخ يمهم اريها نقش بس سد

  . نشان داد يرا به خوب يالبيس يها انينقش سدها در كنترل جر رياخ
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 :يرجمهو استير يو فناور يمعاونت علم يكارگروه آب ستاد آب و خشكسال ريدب
  11/12/1398روزنامه سبزينه مورخ  - ميا شده يگفت وارد دوران ترسال توان ينم
  

 يدر افكار عموم زين يگريد ليوقوع س ساز نهيخود، زم يبيعالوه بر اثرات تخر كشور يدر شهرها ليس

  غافل شد؛ يآن بر افكار عموم يبياز اثرات تخر توان يمطرح شده و نم ليبعد از س ياديز عاتيشا. شد

وارد دوره  رانيا نديگو يم يبرخ. تمام شده است رانيدر ا يسال ساله خشك 30دوره  شود يگفته م مثالً

 يشده و برخ رانيدر ا رياخ يها  ليباعث س مياقل رييتغ نديگو يم زين يگروه. شده است يبلندمدت ترسال

حل  رياخ يها يارندگو بحران آب به خاطر ب رانيدر ا يآب يكه مشكل ورشكستگ كنند يم عهيشا گريد

  .شده است

 يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال ستاد توسعه آب، خشك مقام قائم

با  ،يبه ترسال يسال از دوره خشك رانيوارد شدن ا نهيها در زم گفته يبا اشاره به برخ يجمهور استير

 يلو ترسا يسال خشك ينيب شيپ يها روش ايبلكه در كل دن رانيدر حال حاضر نه در ا كه نيبر ا ديتأك

روند  كيروند موجود  يظر كرد، ولاظهار ن يطور قطع به توان ينم نهيزم نيدر ا: ارائه نشده است، گفت

  .رخ داده باشد يروند بروز ترسال ميدواريو ام دهد يرا نشان م يترسال

را بر اساس احتمال و  يسال خشك اي يترسال يها وارد شدن به دوره سنايوگو با ا پرهمت در گفت ريجهانگ

 20دوره حدوداً  كيه به مشاب م،يسال گذشته شاهد بود 20كه در  يروند: دانست و گفت ينيب شيپ

 يطور داشت، به دامها 40در كشور آغاز شد و تا اواخر دهه  يسال خشك 30دهه  ليبوده كه از اوا يا ساله

  .در كشور رخ داد يديشد اريبس يها يسال خشك زيكه در آن مقطع ن

 90و  80در دهه : دانست و ادامه داد يسال خشك نيرا نمونه بارز ا 41-40 يها سال يسال خشك يو

آغاز شد و تا  1377از اواخر سال  يسال خشك نيا. ميساله را تجربه كرد 20 يطوالن باًيتقر يسال خشك
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  .ادامه داشت 1397

 يسال دو دوره خشك نيا انيم يتشابهات م،يكه دار يبر اساس آمار و اطالعات: خاطرنشان كرد پرهمت

به بعد  1353كه از سال  يا گونه شد، به آغاز ياول، دوره ترسال يسال خشك  پس از دوره. وجود دارد

  .ادامه داشت 1377آغاز شد و تا سال  يدوره ترسال

 يدوره بارندگ يها كه در همه سال ستيمعنا ن نيبه ا  ،يدوره ترسال شود يگفته م كه نيا: كرد ديتأك يو

 تر شيساالنه در ب بلكه مقدار بارش م،يدار اديز يها با بارش يبارندگ ايدرازمدت است  نيانگياز م شيب

 زين ييها يسال خشك زيدوره ن نيبوده و در طول ا تر شياز متوسط درازمدت ب يدوره ترسال يها سال

ها  سال نيا يط يول م،يخوب دار  با بارش يها سال ،يدر ترسال نيبنابرا وندد؛يپ يوقوع م به

  .اتفاق افتاده است زين ييها يسال خشك

 يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال ستاد توسعه آب، خشك مقام قائم

برگشت روند را به دوره  م،يكن يمشاهده م ريدو سال اخ-يكيكه در  يروند: اضافه كرد يجمهور استير

 يعيطب يها دهيدر خصوص پد توان يگفته به صورت احتمال است و نم نيا يول دهد، ينشان م يترسال

 يروند ترسال ميدواريو ام دهد يرا نشان م يروند ترسال كيموجود روند . اظهار نظر كرد يقطع ورط به

  .ميخارج شده باش يطوالن اريبس يسال رخ داده باشد و از دوره خشك

   

  يدرباره ترسال  ينيب  شيپ عدم

 چيدر ه: اظهار كرد يسال خشك اي يترسال نهياظهار نظر در زم يبرا تيعدم قطع ليدر خصوص دال يو

 يسال خشك اي يترسال وجود ندارد؛ چراكه  يسال خشك اي يوقوع ترسال ياعالم قطع و ينيب شيپ يكشور

 يبر مبنا رد،يگ يصورت م ايكه در حال حاضر در دن ييها ينيب شياست و تمام پ يطوالن اريبس يروندها

  .است اتيفرض يسر كيمدت و  كوتاه يا مشاهده يآمارها
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 يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال ستاد توسعه آب، خشك مقام قائم

 يها بر اثر سوختن سوخت نيجو زمCO  2ديتول زانيعنوان مثال اگر در م به: اضافه كرد يجمهور استير

 مياقل راتييو تغ ميو اقل نيبه سطح زم يارسال يانرژ زانيازون، م هيال يرخ دهد، رو يراتييتغ يليفس

  .شود يم ينيب شيپ ندهيآ يآب و هواروند  اتيفرض نياثرگذار است و بر اساس ا

آب و هوا  تيوضع قيدق ينيب شيپ يبرا يروش ايدر دن يكشور چيدر حال حاضر ه: كرد ديتأك پرهمت

  .با احتمال است زين ندهيچند هفته و چند ماه آ يها ينيب شيكه پ ارائه نداده است؛ ضمن آن ندهيدر آ

   

  نوع بارش از برف به باران رييتغ

نوع  ريياز تغ يبخش يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم يسال ه آب ستاد آب و خشككارگرو ريدب

بر اساس  زين راتييتغ نياز ا يبخش: شد ادآوريدانست و  مياقل رييبارش برف به باران را مربوط به تغ

رف و ب ميداشت يتر شيب ينسبت به سال گذشته و دو سال قبل سرما يدر سال جار. نوسانات ساالنه است

  .مانده است يهم بر جا يتر شيب

امر  نيا: اظهار كرد م،يريگ يم كيرا به فال ن يهمراه با بارش سال جار يسرما شيافزا كه نيا انيبا ب يو

و با ذوب  شود يم جاديآب است كه در ارتفاعات ا يعيو برف مخزن طب شود يباعث باعث بارش برف م

  .رسد يم دست نييآب آن به پا جيبه تدر ،يعيمخازن طب نيا

كه در اواسط  يا گونه شده، به تر شيكه دوره سرما ب ميشاهد يدر سال جار: خاطرنشان كرد پرهمت

در ارتفاعات  يخوشبختانه در سال جار يول م،يماه دو سال گذشته شاهد شكوفا شدن درختان بود بهمن

  .متر به باال برف وجود دارد 600و  هزار كيارتفاعات البرز از  يدر نوار جنوب اياطراف تهران برف هست 

شده است،  تر شيگذشته ب يها كه سرما نسبت به سال كند يها مشخص م نشانه نيا كه نيبر ا ديبا تأك يو

 يها ستگاهياست كه ا يتر شده، بر اساس آمارها و اطالعات گفته شود زمستان گرم كه نيا يول: شد ادآوري
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 يموضوع برا نيا ساسا نيبر هم. دهند يگذشته نشان مسال گذشته و به خصوص دو دهه  50 يهواشناس

 نيهر كدام از ا يبرا يا توسعه يها يزير در برنامه نيو محتمل است؛ بنابرا ستين يقطع زين ندهيآ

  .ها لحاظ كرد و در برنامه ينيب شيرا پ ييوهايسنار يستياحتماالت با

 يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال ستاد توسعه آب، خشك مقام قائم

زمستان  يسردتر شدن دما لياز دال يبخش ن،يمتخصص يبه اعتقاد برخ: خاطرنشان كرد يجمهور استير

 ياديز راتييتغ نيبشر امروز در كره زم گريد ياز سو ينوسانات ساالنه است، ول ليبه دل يسال جار

از  يناش نيشدن زم از گرم ياست بخش دارد و ممكن ريتأث مياقل يبر رو راتييتغ نيكرده است و ا جاديا

  .داشته باشد زين يفصل يدما يرو يعوامل باشد و ممكن است اثرات نيا

موجب شده است تا زمستان  نيدر سطح زم يانسان يها تيحاصل از فعال راتييتغ نيمحقق، ا نيگفته ا به

 نيبنابرا م؛يداشته باش نيزم يورا بر ر يتر كم يسرما يدر سال جار يطور كل تر كند و به گرم ايرا سردتر 

 نيدر كره زم يانسان يها تيالاز فع يريپذ ريتأث اي يعيها به هر دو علت نوسانات طب سردتر شدن زمستان

  .باشد تواند يم

   

  ليو وقوع س يبارندگ

 شود، يم ميبه چند بخش تقس رسد، يم نيكه به سطح زم ييها يهمواره بارندگ كه نيبر ا ديبا تأك پرهمت

و  يپست يال و در البه نياز آن در سطح زم يو بخش كند ينفوذ م نيها به زم از بارش يبخش: تگف

و مازاد آن بر سطح  ريآن تبخ گريو بخش د شود يتوسط برگ درختان جذب م اي نيسطح زم يها يبلند

  .خواهد شد يجار نيزم

 شود، يم ليبه س ليو تبد يجار نيمدر سطح ز  به صورت رواناب ها يبارندگ  نيمازاد ا كه نيا انيبا ب يو

علت وقوع  ايدارد كه آ نيبه ا يبستگ دهد، يرخ م ليس زانيچه م يواقعاً از بارندگ كه نيا: اضافه كرد
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  .يعيرطبيغ اياست  يعيطب ليس كيرخ داده  ليس

 باالدست بيبر اثر تخر دهد، يكه در كشور رخ م ييها لياز س يبخش: داد حيتوض باره نيدر ا پرهمت

در منشأ كنترل كرد تا هم  ديرا با البيمعتقدم كه س م،يبرخورد كن ليبا س ميتوان يچگونه م كه نياست و ا

  .شود يريوگجل دست نيياز آن استفاده كرد و هم از خسارات آن در پا يبه عنوان منابع آب

 يرو فناو يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يكارگروه آب ستاد توسعه آب، خشكسال ريدب

كه دچار  رانيمانند ا يخشك يدر كشور: را قابل مهار و كنترل دانست و افزود ها البيس يجمهور استير

 ندهيمصارف سال آ يبرا نيرزميدر ز ايدر باالدست  ها البياز س ياست تا بخش ازياست، ن يسال خشك

  .مهار شود

 نياغلب ا: سطح كشور، گفت آبخوان شناخته شده در يدشت دارا 600به  بيبا اشاره به وجود قر يو

خواهند  هيها تغذ آبخوان نيها هم ا آبخوان نيها در ا است و با مهار رواناب يبحران طيها در شرا آبخوان

  .شود يم ناز حد جبرا شيب يها و برداشت يسال خشك ليها به دل شده در آن جاديشد و افت ا

آب را  ميتوان يتر م آب، كم ريور و شدت تبخموجود در كش يسال خشك ليبه دل كه نيا انيمحقق با ب نيا

 يبه راحت نيزم ريآن در ز قيبا مهار آب در باالدست و تزر يول: كرد ديتأك م،يكن  رهيذخ نيدر سطح زم

  .رديبعد مورد استفاده قرار گ ياه سال يبرا ،يسال نيكرد تابه عنوان انتقال ب رهيها را ذخ آب نيا توان يم

   

  آب يساز رهيذخ يبرا ينيمرزيز يها سفره ياياح

دانست و  ينيرزميز يها استفاده از سفره يرا به معنا نيزم ريآب در ز يساز رهيمنظور از ذخ پرهمت

و  يزداريآبخ يها ها كنترل شود و با روش كه در باالدست است، در سرشاخه ياگر آب: خاطرنشان كرد

سال بعد  ياها بر آب نياز ا توان يم شود، قيتزر ينيرزميز يها در باالدست به سفره يآبخواندار

  .كرد يبردار بهره
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گفته  كه نيا: داد حيها توض آب در آن يساز رهيو ذخ ينيرزميز يها سفره بيدر خصوص تخر يو

 كه نيا ينادرست است، ول يآب وجود ندارد، از نظر علم يساز رهيامكان ذخ نيزم ريكه در ز شود يم

به  باگر آ يطيشرا نياست و در چن حيصح  اثر افت متراكم شده،ها بر  كه خاك آبخوان شود يگفته م

 نيو عالوه بر ا شود يم يها بازساز آبخوان نياز بافت ا يشود، بخش قيتزر نيزم ريز يها سفره

 يها البيهمه س ينگهدار تيدارند و قابل ياديز اريبس تيدر كشور ظرف يو كارست يآبرفت يها آبخوان

  .را دارا هستند يفعل

 تيها هدا آب را به سمت آن توان ياست و م  نرفته نيها از ب آبخوان نيدرصد ا 100: كرد ديتأك متپره

  .كرد
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خبرگزاري  - است يتيامن ديتهد قايو شمال آفر انهيچرا كمبود آب در منطقه خاورم
  11/12/1398فارس مورخ 

  

منجر به  تواند يم قايو شمال آفر انهيكه كمبود آب در منطقه خاورم دهد يو مطالعات نشان م ها يبررس

  .كشورها شود نيدر ا يتيامن ديتهد

چرا كمبود آب  هنكيبا عنوان ا يا در مقاله وزيفارس، عرب ن يخبرگزار الملل نيگزارش گروه اقتصاد ب به

كمبود آب بتواند به  نكهيبر اساس مطالعات احتمال ا: نوشت  است، انهيخاورم يبرا يتيامن ديتهد كي

  . منجر شود، وجود دارد يا منطقه يها يريدرگ

 يمرز يها از جنگ شتريشود كه خطر آن ب يداخل يها منجر به آشوب تواند يكمبود آب م نيهمچن

  .است

به آب سالم محدود  يموسوم به منا، دسترس قايو شمال آفر انهير منطقه خاورمگزارش د نياساس ا بر

  . است

 زيو ن تيگرانبها دارند كه رشد روز افزون جمع عيما نيرا در عرضه ا ييها تيكشورها محدود اكثر

اكثر مناطق منا گرم و خشك است و تنها دو . كرده است شتريرا ب ها تيمحدود نيا يرساختيز يها ضعف

خواهد  تسخ اريعرضه آب بس يا منطقه نياست، در چن يهيبد نيبنابرا. صد آن منطقه مرطوب استدر

  .بود

  .كند يمشكل اضافه م نيروزافزون هم به ا يتقاضاها شيمشكل، افزا نيكنار ا در

چند  اي كيحداقل در  يكمبود آب به عنوان نقطه عطف نكهيهم رفته احتمال ا ياساس مطالعات رو بر

  .درصد است 8آن در حدود  زانيم نيوجود دارد، اما ا ندهيسال آ 10 يط يريدرگ يرامنطقه ب

احتمال دارد منجر  اريمعتقد است مشكالت آب در منطقه منا، بس ،ياسيآندرسن، مشاور خطرات س يكر
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  .كشورها شود گريبا د يمرز يها يريدرگ يو حت يداخل يها يبه ناآرام

 نياحتمال ب نيدر هر منطقه است كه ا ها يريدرگ شيافزا يقوه برابال تيظرف كيآب به عنوان  كمبود

  . درصد وجود دارد كي زانيو مصر به  م يستيونيصه ميرژ يكشورها

كمبود  ليو اردن به دل لياسرائ ايو عراق و  هيترك نيگزارش شانس وقوع جنگ ب نيبر اساس ا نيهمچن

  . آب سه درصد است

مشاجرات  لياست كه به دل ديبع اريبس هيعراق و سور ه،يترك نيها ب كه تنش يدر حال: ديگو يم آندرسن

  .فتدياتفاق ب ندهيدر آ يآب

  . را ندارند هيترك هيجنگ عل جاديا تيكه دولت و ارتش عراق در حال حاضر ظرف كند ياضافه م يو

 نينقض قوانكه اعتراضات توسط اردن و عراق به آنچه كه آنها به عنوان  كند يم ديتاك نيهمچن آندرسن

  .و جنگ شود يرياست منجر به درگ ديبع زين نند،يب يم ليآنها توسط اسرائ يآب

 مينخست، پس از آن رژ گاهيمنطقه در مورد كمبود آب، قطر در جا سكيپر ر يگزارش كشورها نيا در

  .ر گرفتندو عمان قرا نيبحر ،يعربستان، امارات متحده عرب ت،يكو ،يبياردن، ل ران،يلبنان، ا ،يستيونيصه
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  12/12/1398روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - افتيسدها كاهش  يتراز برخ
  

 يها نقشه: است، گفت افتهيارتفاع سدها كاهش  ايآ نكهيدرخصوص ا ها يرسول محمد حاج:  اقتصاد يايدن

سرعت و  ديوجود دارد، چراكه به هر حال با يسدها انجام شده است، اما در اعتبارات مشكالت يحاصال

 يدر بازنگر نكهيا بهمنابع آب با اشاره  تيريشركت مد رعامليمد. ميده شيسدها را افزا يياجرا اتيعمل

به  م،يدادسدها را كاهش  يبرخ يريساخت بودند، تراز و سطح آبگ يكه درحال مطالعه برا ييسدها

  .محدود شد يتوسعه كشاورز: فارس گفت يخبرگزار

آب خواهد  صيو اثرات آن در تخص ميا سدها را كاهش داده يريتراز نرمال سدها و سطح آبگ: افزود يو

آب شرب خواهد  نيمحدود خواهد شد و عمدتا تام يتوسعه كشاورز قتياقدام در حق نيبود، چراكه با ا

 يرا بررس يحد ياه و بارش اناتيجر ديبا ندهيبه هر حال سال آ نكهيره به ابا اشا ها يرسول حاج. بود

 يها يدرصد كمتر از پارسال است، چراكه بارندگ 11حاضر  كشور درحال يمخازن سدها: گفت م،يكن

 نيدر فرورد آسا ليس يها بارش شود، يم ينيب شيپ يبه گفته و. نسبت به پارسال كمتر شده است يتجمع

  .بود اهدنرمال خو طيباالتر از شرا ها ينيب شيماه رخ دهد و پ هشتبيماه و ارد

  

  ارس يآب رهيذخ تيوضع يبررس

و  يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا ل،ياردب يها مسووالن امور آب استان »رنايا«به گزارش  گريد يسو از

 يرودخانه را بررس نيا تيارس در مناطق مختلف وضع ياز رودخانه مرز ديبا بازد جانيآذربا يجمهور

به  كشنبهيروز  لياردب يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره لو، يسيپاسبان ع اهللا ينب. كردند

-99 يسال زراع يسد ارس و آماده شدن آن برا اچهيآب در رهينسبت به ذخ د،يبازد نيدر ا: گفت »رنايا«

مورد تبادل نظر  يرودخانه مرز نيز آب اا يبردار مشترك در بهره يهمكار يشد و چگونگ ديتاك 98
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 نيهمچن: شد، افزود دياز منابع آب ارس تاك نهيهنشست بر استفاده ب نيدر ا نكهيا انيبا ب يو. قرار گرفت

قرار  يمورد بررس نيمغان و خداآفر يها شبكه دست نييپا ياراض ازين نيتام يبه موقع آب برا رهيذخ زانيم

 يآب ازين قيدق يزير با برنامه ديبا: كرد انيدن به موقع آب از سد ارس باو با اشاره به رها ش. گرفت

رودخانه  نيا  شيحفاظت از خاك در برابر فرسا لو يسيپاسبان ع. گرفته شود رسد ارس مدنظ دست نييپا

جزو  يمرز يها و حفاظت سواحل رودخانه يپروژه سامانده ياجرا: خواند و گفت يرا ضرور يمرز

  .شود ياخذ و جذب اعتبارات الزم تالش م يبوده و در راستا لياردب يا ت آب منطقهشرك يها تياولو

ها و  رودخانه ميدر حر رمجازيوساز غ از هرگونه ساخت يريجلوگ يشركت برا نيا ياز آمادگ يو

 يها دستگاه يمشترك با تمام يبا همكار: ها خبر داد و افزود از تجاوز به بستر رودخانه يريجلوگ نيهمچن

معاون . ميتالش كن يمختلف جهت حفاظت از منابع آب يها نهيتا در زم ميدار يآمادگ ربط يذ ييجراا

به خارج از  يو اضاف يسطح يها آب تيالزمه هدا لياردب يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره

 ديموجود در داخل شهر با يو اضاف يسطح يها آب تيهدا يبرا: داد شد و ادامه ادآوريشهر را 

  .دياين وجود بهشهروندان  يبرا يباره مشكل نيانجام دهند تا در ا ياقدامات مناسب ها يشهردار
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خاك  مرگ؛  مراتع كشور است يبرا ديشد يها چالش بارش نيتر مهم يآب شيفرسا
  12/12/1398روزنامه سبزينه مورخ  - البيبا وقوع س ريحاصلخ

  

بشر است كه  ييغذا تيامن يبرا يديجهان و تهد يطيمح ستيز يجد يها از چالش يكيخاك  شيفرسا

ادامه  يانسان برا. ود داردآن وج تيريامكان كنترل و مد يساز و فرهنگ يحفاظت رانه،يشگيبا اقدامات پ

خاك  نيب نيكه در ا ديآ يدست م دارد كه در اثر وجود آب و خاك به ازين ييخود به مواد غذا اتيح

  .است ديو عوامل تول يعيمنابع طب نيتر از مهم يكي

و  حياصول صح تيرعا بر يآن و مبتن يدياستعداد و قدرت تول يياستفاده از خاك براساس شناسا اگر

از آن موجب وارد آمدن  يبردار و بر عكس ارتكاب هرگونه اشتباه در بهره رود ياشد، به هدر نمب يعلم

 اريبس تها زمان صرف شده، در مد آن قرن ليتشك يكه برا يو خاك شود يم ريناپذ خسارت جبران

  .رود يم نياز ب يكوتاه

 ليتشك يخاك سطح متر يليم 25تا  كشد يسال طول م 300حدود  يمعمول طينظر محققان در شرا طبق

  .ها زمان است و مصادف با قرن اديز اريخاك بس تيارزش و اهم نيشود؛ بنابرا

 يو فناور  يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال آب، خشك يها يستاد توسعه فناور رياعتقاد دب به

كه باعث به هم  ميدرفتار كر يرعلميو غ يبخش ،يعيرطبيبد، غ يا گونه به عتيما با طب يجمهور استير

هفته گذشته بوده  ياستان ط نيبارش در ا جهينت م،يكه در استان لرستان شاهد يليشده و س ستميخوردن س

خود را  دياستان بوده است و با يها يمتوسط بارندگ سوم كيحدود  يعني متر يليم 160تا  120كه حدود 

  .ميآماده كن يمختلف جو طيشرا يبرا

در همه جهان ازجمله  مياقل رييتغ: گفت سنايبه ا ن،يدر زم مياقل ريياشاره به اثرات تغبا  يميابراه ينادرقل

ها و سرما و  بارش زانيم ،يجو يها زشيازجمله ر يمياقل طيمجموعه شرا رات،ييتغ نيرخ داده و ا رانيا
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  .قرار داده است ريتأث گرما را تحت

در منطقه خشك و  يمياقل يبند مياز نظر تقس رانيكه قسمت اعظم كشور ا ييجا از آن: اضافه كرد يو

 ييها زشيكه ر ضمن آن افته،ي رييدر فصول مختلف تغ يجو يها زشيجهان قرار دارد، زمان ر خشك مهين

  .در مدت كم است اديز يها با شدت دهد، يكه رخ م

تا  120حدود  نزايبه م يهفته گذشته بارش يعنوان مثال در استان لرستان ط به: خاطرنشان كرد يميابراه

  .استان است يها يمتوسط بارندگ سوم كياست و حدود  اديز زانيم نيرخ داده و ا متر يليم 160

 يو فناور  يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال آب، خشك يها يستاد توسعه فناور ريدب

در : كرد ديتأك م،يا شده يسال خشك اي يوارد دوره ترسال ايسوال كه آ نيدر پاسخ به ا يجمهور استير

آن صحه گذاشت،  يبر رو توان يآنچه م ياظهارنظر كند، ول تواند يطور قطع نم به كس چيه نهيزم نيا

بشر و  يجا يب يها با دخالت نيزم است كه در كل كره يجو يرعاديغ طيشرا جاديو ا مياقل رييموضوع تغ

  .درحال رخ دادن است ميو اقل يدرولوژيهم خوردن تعادل ه به

از اثرات بارز آن وقوع  يكيكه  ميآماده كن يمختلف جو طيشرا يخود را برا دياساس با نيما بر ا: كرد ديتأك يو

  .ميدر استان لرستان هست ليو بلوچستان رخ داد و اكنون شاهد وقوع س ستانيدر س ليماه گذشته س. است ليس

حدود  يو هرمزگان در مدت زمان كم و بلوچستان، كرمان ستانياستان س يها در بارش ،يميگفته ابراه به

ها  استان نيا ياز شهرها و روستاها ياديها تعداد ز بارش نيرخ داد و بر اثر ا يبارندگ متر يليم 130تا  70

كه دانش » ها خوشاب«و  »اه هوتك«كه با وجود  يطيدر شرا. قرار گرفت لياثرات مخرب س ريتحت تأث

به  لياند، س سپرده شده يبلوچستان هستند و متأسفانه به بوته فراموشما در  اكانين يباال يارزشمند و فناور

  .شده است لينعمت به نقمت تبد يجا

 ها نيا. به نام هوتگ و خوشاب وجود داشت يبوم يشرق كشور دانش و فناور در جنوب: اضافه كرد يو

ها را  و آب يآور عشق نهرها جم قيرا از طر ها البيآب س يصورت سنت هستند كه به يبزرگ يها گودال
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از . دادند يم انجام البيرا با س ينيرزميز يها سفره يعيطب هيتغذ قيطر نيكرده و از ا تيهدا نيبه دل زم

ها توجه نشده و  فرصت نياز ا ياريبه بس يول كردند، يم نيآب كشاورزان و احشام را تأم گريد يسو

ها با  سازه نيا يايمربوطه در استان موضوع اح انريمد ياند كه البته با هماهنگ رفته نيها از ب اكنون آن

  .است يريگيدر دست پ انيبن دانش يها شركت قيمشاركت مردم و از طر

   

  كشور ديچالش جد يحد يها بارش

را  يديجد طيو شرا دهد يرخ م يعاد ريطور غ به يحد يها حاضر بارش درحال كه نيا انيبا ب يميابراه

رود در استان لرستان و ادامه  كشكان و خرم يدرخصوص رودها: تكرده است، گف جاديكشور ا يبرا

 يآب، سامانده تيريبحث مد كند، يآب را وارد استان خوزستان م تريل ارديليم 12تا   10ها كه حدود  آن

  .مهم است اريو توجه به باالدست بس يزداريآبخ يها ها و حوضه رودخانه

ستاد مطالعات ارزشمند  نيدر ا: اضافه كرد يمعاونت علم يسال آب و خشك يها يستاد توسعه فناور ريدب

مناطق مختلف كشور ازجمله لرستان، گلستان و  ليس يها نقشه هيو ته يبند پهنه نهيدر زم يو كاربرد

و  ميا و ارائه كرده هيساله را ته 50با دوره بازگشت  يالبيمناطق س يبند پهنه يها و نقشه ميا خوزستان داشته

 ميساله مشخص كن 50بازگشت  يها كه براساس سطح ارتفاع آب در دوره ميو دار ميداشتفرصت را  نيا

انجام  يزداريو آبخ البيپخش س ،يدار آبخوان اتيو عمل تيها رعا رودخانه ميحر يكه تا چه حدود

  .رخ ندهد ايبه حداقل برسد  لياز س يشود تا مشكالت ناش

چالش  نيتر مهم: وجود دارد، خاطرنشان كرد يعلم يراهكارها ليمقابله با س يبرا كه نيبر ا ديبا تأك يو

  .است يآب شيمراتع كشور فرسا يبرا ديشد يها بارش

موجب  يآب شيفرسا: گفت م،يدار زين يآب شيفرسا ،يباد شيما در كنار فرسا كه نيا انيبا ب يميابراه

 ديو تجد ديوره بازتولد كه يكشور از دست برود، درحال يو مرتع يزراع زيكه خاك حاصلخ شود يم
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  .ساله است 100چند ده سال و بعضاً  زيخاك حاصلخ اتيح

 ياهيگ يها موجب شده كه پوشش زيدر حوضه آبخ حيصح تيريعدم مد گريد ياز سو: اضافه كرد يو

  يدر زمان بارندگ يصورت درخت و چه به يا صورت بوته از هر نوع چه به ياهيپوشش گ. از دست برود

  .دهد يها را نم رواناب جاديو آب را جذب كرده و اجازه ا كند يعمل م صورت اسفنج به

رخ  شيفرسا جهيو در نت شود يم جاديسرعت رواناب ا نباشد، به ياهيپوشش گ كه يدرصورت ،يگفته و به

  .ارزشمند ما از دست خواهد رفت يو مرتع يو خاك زراع دهد يم

 يو فناور  يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال آب، خشك يها يستاد توسعه فناور ريدب

وجود » گرگرو«به نام  ديشد يخندق يها شيو بلوچستان فرسا ستانيدر استان س: افزود يجمهور استير

اند كه قسمت  شده ضيو تعر قيآنقدر عم ديشد يها بارش ليدل گرگروها به نيا رياخ يها البيدارد و در س

 نيو ا كنند يم تيعمان هدا يايسمت در به ايمنطقه خارج كرده  و بستر را از هيدر حاش ياعظم خاك زراع

  .كرده است جاديرا ا يا عمده راتييتغ يطيمح ستيداده و از نظر ز رييمنطقه را تغ يمورفولوژ طيامر شرا

   

  يبحران آب تيريمد يبرا شنهاديپ

: آب پرداخت و گفت منابع تيريمد يراهكارها انيبه ب يسال آب و خشك يها يستاد توسعه فناور ريدب

و حفظ  يدار و آبخوان البيپخش س ،يزداريآبخ ،يكيمكان ،يكيولوژيب يها استفاده از انواع روش

 يمنابع آب است و در صورت جار تيريمد يازجمله راهكارها يباالدست يها رطوبت خاك در حوضه

  .ها را مهار كرد از رواناب يقسمت اعظم زيرودها ن خشكه يها تيبا استفاده از ظرف توان يم زين ليشدن س

كنترل  يراهكارها گريرا از د يزداريكوچك آبخ يها و احداث سازه ينيرزميز ياحداث سدها يميابراه

 ايبا پهپاد  يچون بذرپاش ييها در باالدست با روش ياهيپوشش گ ديبر آن با عالوه: دانست و گفت ليس

  .شود تيتقو يكار داران با بوته و مرتع يجوامع محل قياز طر
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: آن توسط مردم دانست و گفت يرا در گرو اجرا البيس تيريها در مد روش نيا يداريپا نيتضم يو
و  يزير در برنامه ياقدامات را انجام دهند، اما جوامع محل نيتر بزرگ يدولت يمتول يها اگر دستگاه

  .ماند ينم داريپاو  ديرس به هدف نخواهد ليكنترل س يها آن مشاركت نداشته باشند، قطعاً برنامه ياجرا
   

  ليخشك در كنترل س يها تاالب نقش
: گفت ليخشك در مهار س يها درخصوص نقش تاالب يسال آب و خشك يها يستاد توسعه فناور ريدب
 يها از رواناب يا بخش عمده هياروم اچهيدر اي قانيبختگان، م ،يمانند گاوخون يعيطب يها تاالب يكسري

است كه  يا نهگو به طيشرا زيبر هم خوردن نظام حوضه آبخ ليدل به يول كنند، يرا جذب م لياز س يناش
 يطيشرا ريها برسند، در طول مس تاالب نياگر به ا اي رسند ينم ينواح نيبه ا البياز س يا بخش عمده

  .شود يكه انتظارات ما برآورده نم شود يم جاديا
رو  روبه ياستان خوزستان با مسائل مختلف يها االبها و ت اكثر دشت يعيطور طب به: ادامه داد يميابراه

 زگردير يها ها را خشك و به كانون تاالب نيبرون و درون كشور ا رمتعارفيغ يها تيهستند كه فعال
 نيتر بزرگ زا يكيسه سال گذشته  يط يياجرا يها اگرچه با همت مردم و بخش. كرده است ليتبد

  .شد تيرياز كنترل و مدگرد و غبار در جنوب شرق اهو يها كانون
 ميها و تصرف حر در رودخانه يكيدروليه طيبا شرا رمتعارفيغ يها با كاركردها انواع سازه جاديا يو

با آب،  ميتوان ينم: نام برد و گفت لياز رفتار س يناش بيتخر جاديا ليرودها و انحراف آب را ازجمله دال
 يول. نشود جاديا يعينظام طب هيعل يطيكه شرا ميرفتار كن يا گونه با آب به ديبلكه با م؛يكن يباز

كه باعث به هم  ميا رفتار كرده يعلم ريو غ يبخش ،يعيطب ريبد، غ يا گونه به عتيحاضر ما با طب درحال
و كاركرد  نيو نو يبا استفاده از دانش بوم ميتوان يو م ستين ريهر چند هنوز د. شده است ستميخوردن س

حوضه  تيريهمه اجزا را در قالب طرح جامع مد معنگاه جا كيو در  يت بخشدور از تعصبا به تيعقالن
  .مينو در انداز يطرح رانيمردم ا يخدا و همت واال ياريو به  دهيبا هم و مكمل هم د زيآبخ
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  12/12/1398خبرگزاري ايرنا مورخ  - ها در كشور بارش يمتر يليم 10.6كاهش 
  

نسبت به مدت مشابه پارسال  يجار ياسفند ماه و در سال آب ازدهميكل كشور تا  يها بارش -رنايا - تهران

  .كاهش داشته است متر يليم 10.6

 زانيم دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتر تازه

 متر يليم 183.8به  ياسفند درحال ازدهميتا ) مهرماه( يجار يسال آب يكل كشور از ابتدا يها بارش

  .رخ داده بود يبارندگ متر يليم 194.9 يبازه زمان نيكه پارسال و در هم دهيرس

نهاده  شيكرونا مصرف آب رو به افزا يماريب وعيرخ داده كه بر اثر ش يطيبارش در شرا زانيم كاهش

  .است

درصد رشد را نشان 20) متر يليم 152.6(ساله  51با دوره درازمدت  سهيكل كشور در مقا يها بارش زانيم

  .دهد يم

بارش ها در دو حوضه فالت  زانيآن است كه م انگريب زيگانه كشور ن 6 يبارش در حوضه ها تيوضع

  .شود يم دهيد يحوضه ها رشد منف هيشرق نسبت به پارسال رشد مثبت دارد اما در بق يو مرز يمركز

كه پارسال  دهيرس متر يليم 254.2اسفند ماه به  ازدهميتا  يخزر در حال يايها در حوضه در بارش زانيم

  .  داشت يبارندگ متر يليم 305.2

داشت كه نسبت به  يبارندگ متر يليم 310.3اسفند ماه  ازدهميعمان هم تا  يايفارس و در جيخل حوضه

  .دارد يرشد منف متر يليم 350ارش پارسال با ب

كه  دهيرس متر يليم 187.5به رقم  ياسفند درحال ازدهميهم تا  هياروم اچهيها در حوضه در بارش زانيم

  .بود متر يليم 279.3 يبازه زمان نيپارسال آن در هم يها بارش

 متر يليم120.1اسفند  ازدهميو تا  يجار يدر سال آب يفالت مركز زيها در حوضه آبر بارش زانيم
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  .رشد مثبت دارد ،يمتر يليم107.2گزارش شده كه نسبت به پارسال با بارش 

 زانيكرد كه پارسال م افتيدر يبارندگ متر يليم84.1 ياسفند ماه درحال ازدهميتا  زيشرق ن يمرز حوضه

  .بود متر يليم 53.2آن  يبارش ها

 زانيكه پارسال م يكرده در حال افتيدر يبارندگ متر يليم 110اسفند  ازدهيتا  زيقره قوم ن زيآبر حوضه

  .گزارش شده بود متر يليم 140.4آن  يبارش ها
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 ليس يپا يصدا؛ خوزستان يپشت سدها البيمترمكعب س ارديليم 2از  شيجمع شدن ب
  13/12/1398روزنامه سبزينه مورخ  - شود يم دهيدوباره در خوزستان شن

  

مهم كارون، دز و  يها رودخانه يو به سبب قرار گرفتن در مصب خروج ربازياستان خوزستان از د 

و  يطيمح ستيز ،يعيطب طيزاگرس، متأثر از شرا يها هياستقرار در كوهپا نيفارس، همچن جيكرخه، به خل

 رخه،دز و ك يسدها يخروج شيافزا زيهم اكنون ن. در مقاطع مختلف بوده است يفصل يها البيس

 ليس يپا يصدا. آورده است انيخوزستان را دوباره به م ياز روستاها يدر برخ لياز تكرار س ينگران

زمستان در هفته گذشته، خوزستان را به حالت  يآسا ليباران س  نياول. شود يم دهيدوباره در خوزستان شن

 ليس اديآورش،  دلهره ريبرد و تصاو رآبيهمجوار را ز يها از استان ييها بخش ل،يس. باش درآورد آماده

خوزستان جمع شده كه  يپشت سدها البيمترمكعب س ارديلياز دو م شياكنون ب. بهار امسال را زنده كرد

  .دها رها شودكم از س كم ديبا

رودخانه شود؛ اما آب  نيسهم ا البيس نياز ا ياند، اندك كارون اجازه نداده يبزرگ رو يسدها

 دياند، سدها با مسئوالن سازمان آب و برق خوزستان هشدار داده. كرخه و دز باال آمده است يها رودخانه

از سدها در حد  ير آب خروجمنظو نيهم به. شود يها خال بهاره آماده و مخازن آن يها البيس يبرا

معاون سازمان آب و برق خوزستان، گفته قرار  ،يطور كه رابع آن. ابدي يم شيها افزا رودخانه يآور تاب

 450تا  400سد كرخه به  يو خروج هيمترمكعب در ثان هزار كيتا  700سد دز به  ياست خروج

  .برسد هيمترمكعب در ثان

ها شدت گرفته  در آن لياز تكرار س يها، نگران رودخانه نيا دست نيياپ يتوجه به آماده نبودن روستاها با

در شهرستان  عيكرخه در شهر رف دست نيينشده، چهار نقطه از مناطق پا تر شيسدها ب يهنوز خروج. است

اگرچه گفته . را تجربه كردند يگرفتگ آب ر،ياخ يو بخش بستان در دشت آزادگان، در روزها زهيهو
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رودخانه اثر  انيجر شيآب بوده؛ اما افزا يها كانال يو شكستگ ها يگذار لوله ليدل ثه بهحاد نيا شود يم

  .خود را گذاشته است

   

  دوباره دز و كرخه خروش

در  عيها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان خواستار تسر رودخانه يدفتر حفاظت و مهندس ريمد

  .شده است بندها ليس ميساخت و ترم

 يها رودخانه يدب شيبا توجه به افزا ها ميدر ترم ريدر صورت تأخ: هشدار داده است ينيحس ميدابراهيس

 يبخش و استحكام ميوجود دارد؛ اما در صورت ترم دست نييدر پا يكرخه و دز، احتمال تكرار آبگرفتگ

  .داشت مينخواه يمشكل بندها ليس

طور  شده بودند، به يمسال دچار آبگرفتگبهار ا ليكه در س يياز روستاها يبرخ يبندها ليس ،يگفته و به

روستاها را با  نيدر ا البيمسأله احتمال وقوع دوباره س نينشده است، ا ميو ترم يبخش كامل استحكام

  .وجود آورده است دز و كرخه به يها رودخانه يدب شيافزا

 حيتصر شود، يمشخص متا اواخر اسفند  ندهيسدها از هفته آ نيا يخروج شيافزا ريتأث كه نيا انيبا ب يو

رودخانه كرخه در دهستان آهودشت در شوش و  دست نييدر پا بندها ليمشكل س نيتر شيب: كند يم

اهواز  ستانرودخانه دز در منطقه بامدژ شهر دست نييو در پا زهيدشت آزادگان و هو يروستاها يبرخ

  .بخشد يها قوت م را در آن يآبگرفتگ ديوجود دارد كه تهد

است، البته در گذشته تا  هيمترمكعب در ثان 400حاضر  كرخه درحال يگذر آب تيظرف: ديگو يم ينيحس

 يآب تا دب زيبهار ن ليدر س كرد، يو بدون مشكل از كرخه عبور م يراحت به زين هيمترمكعب در ثان 700

 وانت يم بندها ليدرصورت استحكام س نيمترمكعب از رودخانه دز عبور كرده، بنابرا 100و  هزار كي

 ،يدر اسفند جار يدب شيبر افزا البته عالوه. سد بدون مشكل انجام شود يخروج شيبود كه افزا دواريام
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  .مينباش يشود تا شاهد آبگرفتگ جاديا ياكنون آمادگ از هم زيبهاره ن يها البيس يبرا ديبا

را  بندها ليس ها يبخشدارو  ها يبهار امسال، قرار بود كه فرماندار ليبعد از فروكش كردن س: ديافزا يم يو

آن  رهنگاميكمبود اعتبار و ابالغ د ليدل صورت گرفته بود، اما به زيكار ن ميو اصالح كنند و تقس تيتقو

  .نشده است يتعهدات عمل

هزار  40درخواست  ل،ياز خسارت س يريشگياقدامات پ يبرا زيسازمان آب و برق ن: دهد يادامه م ينيحس

. پرداخت شده است ازياعتبار مورد ن) درصد كيتر از  كم( الير ارديليم 480ه كرده بود ك الير ارديليم

  .نشد يشده بود، عمل ينيب شيپ ليس يها از خسارت يريشگيپ يكه برا ييها از برنامه ياريبس نيبنابرا

   

  خط قرمز يبامدژ رو يروستا

 يخروج شياز افزا زهيشش شهرستان دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، دشت آزادگان و هو يروستاها

از توابع شوشتر و بامدژ از توابع  هيبياما آهودشت از توابع شوش، شع. شوند يدز و كرخه متأثر م يسدها

با  زه،يهو ودشت آزادگان  يها كرخه در شهرستان دست نييپا يرودخانه دز و روستاها هياهواز در حاش

ماه  نيفرورد. دارند يتر حساس طيرااكنون ش بندها لينشدن س ميترم ليدل سدها به يخروج شيافزا

از سه هزار  شيسد دز به ب يو خروج هياز دو هزار مترمكعب بر ثان شيسد كرخه به ب يپارسال كه خروج

  .آواره شدند ياديز يها آب رفت و خانواده ريبه ز ياديز يروستاها د،يرس هيمترمكعب بر ثان

 يدب شيدهستان بامدژ درصورت افزا يوستاهار ينسبت به احتمال آبگرفتگ زياهواز ن يمركز بخشدار

 ليرا در س بيآس نيتر شيب: ديگو يو م دهد يمترمكعب هشدار م هزار كياز  شيسد كرخه تا ب يخروج

 كه نيابا توجه به  گريد يبخش وجود دارد، از سو نيدر ا يگذشته بخش بامدژ متحمل شد، نقاط حاد

روستا همه  كي يپست واقع هستند، با آبگرفتگ اريبس يها نيروستاها در ساحل رودخانه دز و در زم

  .روند يآب م ريهم به ز گريد يروستاها
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 بيتخر بندها لياز س ياريو بس اديز يحجم خراب الب،يبعد از فروكش كردن س: ديافزا يم يبلمچ يعل

شد،  بيركشاورزان تخ ياريآب يها پمپ يدر تابستان با كارگذار زين بندها لياز س ييها شده بود، بخش

واگذار شد كه  ها يشهردار ياريبه سازمان هم ييها و بخش ميكرد ميرا خودمان ترم ييها اكنون قسمت

  .شود عيها تسر در ساخت آن ديبا

 طيهستند، شش روستا شرا ليبخش بامدژ در معرض خطر س يروستا14همه : كند يم حيتصر يو 

  .است يدنبيس يها روستا آن نيتر يدارند كه بحران يتر حساس

: ديگو يو م كند ياعتبار الزم عنوان م افتنيرا اختصاص ن بندها ليس ميدر ترم ريعلت تأخ نيتر مهم يبلمچ

 شيسد دز به ب ياست كه خروج نيحاضر انتظار ما ا مدت صورت گرفته، درحال نيدر ا ياديمكاتبات ز

  .ابدين شيمترمكعب افزا 700از 

 ليو مرمت پرونده تشك يبازساز انيتمام متقاض: ديافزا يم زده ليمنازل س يبا اشاره به ادامه بازساز يو

شروع  رياگرچه با تأخ زين ييروستا يها جاده ميبخش در حال انجام است، ترم يروستا 10 يداده و بهساز

ساخته و  ديمدرسه جد 10 زده ليس يمدت در روستاها نيداشته، در ا شرفتيدرصد پ 10اكنون  يشده، ول

  .شده است يازمدرسه بازس 10

   

  ساله 40 سنگر

 بند ليس: ديگو يبخش م نيا يبندها ليو ساخت س ميترم يبا اشاره به كمبود اعتبار برا زين هيبيشع بخشدار

سال است، با وجود كمبود اعتبار  40با ارتفاع سه متر و قدمت حدود  يلومتريك 65 سازه كي هيبيشع

  .مسدود شده است ها يشكستگ و اغلب ميترم بند ليس نيا لومتريك 14تاكنون 

 17رودخانه دز هستند، در بهار امسال  انيدر معرض طغ هيبيبخش شع يروستا 34: ديافزا يچعب م باقر

  .شدند يدچار آبگرفتگ هيبخش و شهر گور نيا يروستا
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  يلومتريك 47 بحران 

حوضه كرخه قرار  يادر انته كه نيشهرستان با توجه به ا نيا: ديگو يم نيدشت آزادگان همچن فرماندار

در حالت  زيدر آن وجود دارد، اكنون ن يرودخانه هر لحظه امكان آبگرفتگ انيجر شيدارد، با افزا

  .ميباش هست آماده

و  داند يم بندها ليس ميشهرستان را تحك نيا ياز آبگرفتگ يريشگيپ ياقدام برا نيتر مهم يالويس ديحم

 ليدل شده، اما به ميترم بندها ليس يها شكاف يتمام باًيتقرامسال،  ليبعد از فروكش كردن س: ديافزا يم

  .ها انجام نشده است آن يساز نبود اعتبار استحكام

 يساز استحكام ازمنديها ن از آن لومتريك 47دارد كه  بند ليس لومتريك 220شهرستان  نيا: كند ياضافه م يو

 يتوجه يفوق حاد دارد كه درصورت ب طيرااز آن ش لومتريك 9و  يبحران بندها لياز س لومتريك 16است، 

  .شود يساز م مردم مشكل يبرا

و با  ستين هيمترمكعب برثان 400از  شيب انيتحمل رودخانه كرخه عبور جر: كند يم ديتأك يالويس

 نيكه فرورد ييوجود دارد و روستاها يو آبگرفتگ انياز سد كرخه احتمال طغ يدب نياز ا شيب يرهاساز

  .رديگ يقرار م لياره در معرض سرفت، دوب رآبيز

واحد  900از  شيب: ديگو يم ده،يهنوز به اتمام نرس زده ليس يها خانه ريو تعم يبازساز كه نيا انيبا ب يو

ها كامل و  شود، اكنون تمام پرونده ريتعم ديواحد با 700هزار و  از سه شيو ب يبازساز ديبا يمسكون

 يآن تعلل اهال ليكه دل دارد شرفتيدرصد پ 60ها حدود  خانه يبازساز اتيانجام شده؛ اما عمل راتيتعم

  .امر به اتمام برسد نيا ندهيسال آ لياوا ايسال  انيتا پا ميدواريهاست و ام پرونده و بانك ليدر تشك

در زمان  نيسنگ آالت نيماش نيبزرگ در دشت آزادگان، تأم يها با توجه به نبود شركت ،يگفته و به

  .كند يدشوار است و اقدامات را با مشكل مواجه م اريسو بحران ب البيس
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  نگران كرخه دل يها هيهمسا

كه  امدهيهنوز آب رودخانه كرخه آنقدر باال ن: ديگو يرابطه م نيدر ا نيهمچن هيديحم فرماندار

  .شدت نگران هستند به نيفرورد ليتجربه س ليدل باشد، اما مردم به دكنندهيتهد

 ديبا بند ليس لومتريك 40شهرستان  نيدر ا: ديافزا يو م داند يم بندها ليس تيرا تقو يمشكل اصل يهاشم نيشاه

 بند لياز آن در حال اجراست و س لومتريحاضر شش ك نقاط حساس است و درحال لومتريك 20ساخته شود كه

 ديكه باخسرج است  يروستا بند ليبا ساخت س تياست، اولو مانكاريدر مرحله انتخاب پ زين هيديشهر حم

  .شود تيتثب ديشده، با شينقاط كه دچار فرسا يرودخانه و برخ يها وارهيد گريد ياز سو. شود عيتسر

اعتبارات  كه نيبا توجه به ا: ديگو يو م كند يرا كمبود اعتبار عنوان م بندها ليس يدر اجرا ريتأخ ليدل يو

  .نداشتند يهمكار به يرغبت مانكارانيبود، پ افتهيبه صورت اوراق مشاركت اختصاص 

 ريطور كامل ز بودند كه شش روستا به ليس ريدرگ هيديحم يروستا 15بهار امسال  ليدر س ،يگفته و به

  .شده بود يدچار آبگرفتگ زيروستاها ن يدرصد مابق 70آب رفت و 

   

  بند ليحماسه س تكرار

. شود يم كين نزددر خوزستا البياست، موعد س» كرونا روسيو«مشغول  يافكار عموم كه يحال در

شهرستان را  21بهار امسال  ليس. جبران نشده است ها يبهار نگذشته و خراب ليسال از س كيهنوز 

  .هزار نفر را در خوزستان متأثر كرد 400كشور  ريفراگرفت و به گفته وز

را باال  زهايآمدند و خاكر دانيبودند، مردم به م دفاع يب ليگذشته، روستاها و شهرها در مقابل س بهار

  م؟يدر خوزستان باش »بند ليحماسه س«شاهد تكرار  ديبا يحفاظت يها وارهيبا ساخته نشدن د ايآ. بردند
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 -  آسا ليس يها مهار باران يبرا يشهر يزداريآبخ يها روش | »يزداريمعجزه آبخ«
  13/12/1398خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

 نيدر ا. كند -يارائه م يشهر يها البيكنترل س يرا برا يمتعدد يها و راهكارها روش يشهر يزداريآبخ

  .شود -يها اشاره م روش نياز ا يگزارش به برخ

  
است  يزداريعلم آبخ هاي -از شاخه »يشهر يزداريآبخ« م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يآبها تيريكنترل و مد ،يشهر يزدارياهداف آبخ نياز مهمتر. ردپذي -يانجام م يكه با اهداف مختلف

 ةنيزم دين رو باينكند، از ا جاديا يو مال ينشود و خسارات جان ليها منجر به س آب نياست تا ا يسطح

 يبرا يمختلف هاي -امروزه روش. در مبدأ بارش در شهرها فراهم شود ينفوذ نزوالت آسمان شيافزا

آب  انيدر مقابل حركت جر يمقاومت سطوح شهر شينفوذ آب و نزوالت در خاك، افزا شيافزا
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 يمجدد از رواناب وجود دارد كه همگ ةو استفاد سازي -رهيذخ نيو همچن) زمان تمركز ليتطو(

ها كه در سطح  روش نيا. كنند ايرا اح يشهر يوسازها عه و ساختاز توس شيپ يعيطب ستميس كوشند -يم

  :شود -يرا شامل م ريمطرح است موارد ز ايدن

  

  ناودان تيآب باران و هدا آوري -جمع ستميس

 يفضا ياريآب ياستحصال آب باران برا هاي -از روش يكيكوچك آب،  هاي -بشكه اياز مخازن  استفاده

شده توسط  اشغال ياز مساحت شهر متعلق به فضا يعيكه سطح وس يياز آنجا. باشد -يم يسبز خانگ

دوباره  ةاستفاد رمنظو آب حاصل در زمان وقوع باران را به توان -يم باشد، -يم نفوذ رقابلها، غي -بام پشت

ــ  1: دارد تيمز نيكار چند نيا. سبز از آن استفاده كرد يفضاها ياريمنظور آب و بعداً به يساز رهيذخ

 البيس آوري -جمع ستمياز آب به س يادياز ورود حجم ز يريــ جلوگ 2در مصرف آب  ييجو صرفه

  . يشهر

  



    

  
  

79 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  نفوذ آب باران مخازن

از رگبار و  يرواناب ناش آوري -كاررفته جهت جمع به ينزمي-ريز ينفوذ آب باران، ساختارها مخازن

دواتاقه،  ستميس كيو آن را به  را جمع نيمخازن نفوذ، رواناب در سطح زم. عبور آن در خاك هستند

كه  يانزم. باشد -يم ريگ حوضچه رسوب يمنهول دارا. كند -يم تيمخزن هدا كيمنهول و  كيشامل 

شروع به پر ) دار -مخزن سوراخ(و اتاق دوم  رسد -يم زشدهيلبر ةنقط كيبه  انيجر شود -ياتاق پر م نيا

مخازن نفوذ . كنند -ياخل خاك را فراهم ممخزن امكان نفوذ آب به د هاي -سوراخ. كند -شدن مي

 هاي-دارند و تراز آب ياديز يرها نفوذپذي -كه خاك يرا در مناطق ينفوذ هاي -آب توانند -يم

 يمخازن نفوذ برا ،ينيرزميز هاي -آب ياز آلودگ يريجلوگ ليدل به. هستند، كاهش دهند نييپا ينيرزميز

  .اند -نشده هيتوص يو تجار يمناطق صنعت
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  نفوذ آب باران يها چاهك

 ةلوسي -درون آنها به يهستند كه پس از حفار اي -استوانه اي يمخازن كوچك مكعب ،يجذب يها چاهك

 اي يبتن ةساخت شيپ هاي -غالف از جنس آجر، بلوك اي غهيت كيآنها با  ةواريو د شود -يسنگ الشه پر م

 يها چاهك. شود -يدانه پر م با مواد درشت مشبك پوشانده شده و اطراف و درون لناتي -يپل هاي -حلقه

رواناب  يةدر حركت و تصف ريتأخ جادينفوذ آب به داخل خاك باعث كاهش حجم و ا ليبا تسه يجذب

  .كنند -يكمك م ينيرزميز يها آب يةبه تغذ نيو همچن شوند -يم

  

  نفوذ رقابلغي سطوح از تر- نييپا سبز يفضا يطراح

 ليرا تشك يشهر ةمنطق نفوذ قابل ريدرصد از سطوح غ 25تا  20 باًيتقر ها -ابانيسطح خ يشهر يفضا در

و فقط به  دهد -يم ليروان در سطح شهر را تشك هاي -البياز س يميسطوح منبع عظ نيلذا ا دهند، -يم

 ينوع را به البيس كهدر معابر الزم است  ستميس نيا يمنظور اجرا به. كند -يكمك م البيانباشته شدن س

سبز كنار  يبلوارها و فضا ابان،يوسط خ يكار از جمله آن كه درخت م،يانتقال ده يشيپاال مستياز س

  .از سطح جاده ساخته شوند تر -نييپا ابانيخ

  

  موقت رواناب رهيذخ مخازن

هستند كه با  يسطح ةريذخ ساتيتأس اداشت موقت رواناب، مخازن و ي-نگه هاي -حوضچه اي استخرها

 البيس يده موجب كاهش اوج آب يخروج انيو كنترل جر يل از بارندگموقت رواناب حاص ةريذخ

موضوع در استفاده از  نيمهمتر. ندينما يمواد جامد معلق كمك م يننشي -به ته نيهمچن. شوند -يم

 هاي-مكان. باشد -يجهت احداث آنها م يكاف ينگهداشت موقت رواناب، وجود فضا هاي -وضچهح

باز  يفضاها ها و برخي-سبز، پارك يقطعات فضا الب،يس ليتعد هاي -احداث حوضچه يمناسب برا
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 يدر انتخاب مكان مناسب برا نيباشند، همچن كينزد يكش زه يبه خطوط اصل دباي -يشهر است كه م

 يجانب هاي -وارهيد سازي -منيا. منطقه را مدنظر قرار داد ينيرزمزي -عمق آب دها باي -حوضچه گونه نيا

 يو نگهدار يروبيحوضچه مستلزم ال ييحفظ كارا نياست، همچن يوارد ضروراز جمله م زيحوضچه ن

  .باشد -يمستمر م

  
  

  يدائم ةريذخ مخازن

حوضچه  كيصورت  نوع مخزن به نيبرقرار است ا هيپا انياوقات خشك و بدون باران كه تنها جر در

در مواقع . رود -ينممخزن باالتر  يبخش دائم يو سطح آب حوضچه از سطح فوقان كند يعمل م يدائم

 ناز مخز يگريو بخش د شود -يمخزن افزوده م يبه حجم موجود در بخش دائم يورود انيجر يالبيس
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مخازن  گونه نيا. گردد -يم هيتخل جيتدر قرار دارد سپس به يمخزن دائم يكه در باال كند -يرا اشغال م

بهبود  ياديتا حد ز زيآب را ن تيفيبه حوضچه مؤثرند و ك يرسوبات ورود يننشي -در كنترل و ته

غالباً  ك،داشت موقت و خش-نگه هاي -مرطوب نسبت به حوضچه اي يدائم هاي -حوضچه. بخشند -يم

دارند اما استفاده آنها در  يشهر هاي -رواناب يةدر تصف يشتريب ييو كارا كنند -يم جاديرا ا يباتريمنظر ز

در اكثر اوقات وارد حوضچه  ايسراسر طول سال  در يدائم هيپا انيجر كيكه  شود -يمطرح م يطيشرا

  .استخر گردد اي

  

  رينفوذپذ هاي -روكش 

و  ها ابانيو هم در سطح خ ها -نگيو پارك روها -ادهيروكش سطح پ يمتخلخل، هم برا ايتراوا  يروساز

تفاوت كه  نيمعمول دارد، با ا يبه روساز ياديو شباهت ز رود -يكار م به هيمحل عبور و مرور وسائل نقل

 هاي -هيبه ال ريذپذروكش نفو قيگردد، از طر يآنكه در سطح جار يجا از آب باران به يرواناب ناش

 گونه -نيا. گردد -يآب زدوده م انيو از جر كند يآن را مهار م هاي -ه-ندياز آال ينفوذ و بخش نيريز

 يها آب يةب، تغذچون كاهش حجم روانا ياهداف نيموقت آب، امكان تأم ةرها، با ذخي -پوشش

 يةلحاظ تصف به نيهمچن رينفوذپذ هاي -روكش. آورد -يوجود م آب را به تيفيو بهبود ك ينيرزميز

 يجا به توان -يرا م رينفوذپذ هاي -روكش. دارند ييباال تيقابل زيآن ن تيفيو بهبود ك يشهر هاي -رواناب

 يها ساختمان. كار برد به ها -نگيو پارك روها -ادهيروكش پ يبرا ژهيو به يشهر ريانواع سطوح نفوذناپذ

 هاي -كاربرد انواع بلوك ها براي -مكان نيجزو بهتر يمنازل و امالك خصوص اطيو ح يو عموم يادار

مناسب و  يرسازيز جاديمنطقه، ا يكيتوجه به حجم بار تراف. باشد -يم رينفوذپذ هاي -روكش ايتراوا 

خلل و فرج آنها از  ياز انسداد و گرفتگ يريمنظور جلوگ به اتسيتأس نيمستمر ا داري-نگه ةبرنام ياجرا

از . باشد -يم يشهر يدر اراض رينفوذپذ هاي -در انتخاب و كاربرد روكش كننده نييجمله موارد مهم و تع
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هنگام  به رايخواهد شد، ز شتريب ها -ابانها و خي -بزرگراه تيبا كاربرد سطوح متخلخل، امن زين يمنينظر ا

در  يشكلو م زنند -ينم خي ها -ابانيخ نيبنابرا كند، ينفوذ م نيسرعت در زم ف و باران، آب بهبارش بر

  .كنند -ينم جاديا يرانندگ

  
  ها -باغچه -يجو

از  يريجلوگ عمق است كه براي -و كم ضيعر خاكي -كانال شده، يكار علف ةآبراه اي باغچه -يجو

استفاده  اي ها -باغچه -يكم جو بشي. است -شده يكار نفوذ آب به درون خاك علف ليو تسه شيفرسا

راستا بخش قابل  نيدر ا دهد، -يم شينفوذ رواناب در خاك را افزا رياز موانع كوتاه، چكدم، در طول مس

رواناب   تيفيباعث بهبود ك باغچه -ياستفاده از جو. شود -يزدوده م زيآب ن هاي -ياز آلودگ اي -مالحظه

 جاديدر شهر ا يباتريانداز و منظر ز و چشم دهد -ياب را در خاك نفوذ ماز روان يبخش گردد، -يم

  .كند -يم
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  نفوذ هاي -ترانشه

دانه و قطعات سنگ پر  عرض است كه درون آن با ذرات درشت و كم ليترانشه طو كينفوذ  ترانشه

ذرات  نيب يخال يدر فضا ساتيتأس نيبه ا يرواناب ورود. ندارد يخروج يو معموالً مجرا شود -يم

به درون خاك اطراف ترانشه نفوذ  ها -وارهياز كف و د جيتدر و به شود -يم رهيدانه موقتاً ذخ درشت

ترانشه  كيسمت  به توان -يرا م نگيهمچون پارك هايي -از اماكن و محوطه يرواناب خروج. كند -يم

رواناب  يكش زه يبرا توان -ينفوذ را م هاي -ترانشه نينفوذ داد، بنابرا نيكرد و به داخل زم تينفوذ هدا

طبق  دباي -يترانشه نفوذ م يو اجرا ينمود، طراح هيتوص ها -يجو يةدر حاش اي يبتن يجا محوطه به كي

 دباي -يرواناب، م تيفيترانشه در كاهش حجم و بهبود ك ييحفظ كارآ يو برا رديصورت پذ يضوابط فن

  .رديانجام گ يد از فصل بارندگترانشه قبل و بع يو مرمت و پاكساز ينوبت يدهايبازد

  

  زاد باران هاي -باغچه

 نيريز هاي -هيتفاوت كه در ال نيهستند با ا يمعمول هاي -زاد در ظاهر همانند باغچه -باران هاي -باغچه

 ريدر داخل مصالح نفوذپذ يكش زه ةلول كيو عموماً  شود -ياستفاده م ريخاك آنها از مصالح نفوذپذ

 گونه -نياز ا توان -يم ها -ابانيخ يةحاش ايموجود در منازل  هاي -مشابه باغچه نيبرابنا گردد، -يم هيتعب

آنها  يمشخصات فن يموجود در سطح شهر و بهبود و ارتقا هاي -باغچه سازي به. ها استفاده كرد -باغچه

د كوچك باشن هاي -از بارش يناش هاي-و نفوذ دادن رواناب ينگهدار رش،يكه قادر به پذ ينحو به

  .شود -يم هيدر منشأ توص رواناب يكنترل آلودگ هاي -روش نتري -از ساده يكيعنوان  به

  

  سبز بام

و با  پوشاند يم ياهيساختمان را با پوشش گ كياست كه سقف و بالكن  اي -هيچندال ستميسبز س بام
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 كيحجم و پ ه،يو تعرق و تصف ريتبخ يندهاياز حجم باران و با استفاده از فرآ يبخش داري-جذب و نگه

از اتالف  يريشهر و جلوگ ييبايوهوا، حفظ ز آب تيفيو موجب بهبود ك دهد يرواناب را كاهش م

بارش  عيو توز زانيمنطقه، م ميبه نوع اقل ياديسبز تا حد ز هاي -استفاده از بام. گردد -يساختمان م يانرژ

  .ساالنه وابسته است

  
  

  بازدارنده ستيز ستميس

. باشد -يم البيبا س يستيو همز تيريجهت مد د،يجد ياز راهكارها يكيازدارنده ب ستيز هاي -ستميس

 البيشده است، كه س دهيعمق پوش كم ةشيبا ر ياهانياست كه توسط گ يشامل سطح خاك ستميس نيا

 ريدر ز كشي -لوله ستميوارد س ايشده و  شيپاال نيريز هاي -هيدر ال ستميس نيوارد آن شده و توسط ا

 يشتريآب ب دهد ياجازه م اهانيگ هاي -شهير. كند -ينفوذ م ينيرزميو آب ز نيريز هاي -هيبه ال ايشده و 

  .دنماي -يم يريجلوگ نيسهمگ هاي -البيس جادينفوذ كند و از ا نيريز هاي -هيدر واحد زمان به ال
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خ روزنامه سبزينه مور - نسبت به سال گذشته هياروم اچهيتراز در يمتريسانت 60 شيافزا
14/12/1398  

  

به  اچهيتراز در كه نيبا اشاره به ا يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

نسبت به سال گذشته  جانيآذربا يآب نيتراز نگ: است، گفت  دهيرس متر يسانت 43متر و  271و  هزار كي

  .دهد يرا نشان م شيافزا متر يسانت 60

از دو  شيبه ب زين هياروم اچهيوسعت در كه نيا انيفرهاد سرخوش با ب رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 لومتريك 538ه سال گذشته نسبت ب اچهيدر نيوسعت ا: اضافه كرد است، دهيمربع رس لومتريك 917هزار و 

  .دارد شيمربع افزا

: مترمكعب آب دارد، افزود ونيليم 810و  ارديليم از سه شياكنون ب هم اچهيدر نيا كه نيبا اشاره به ا يو

 شيمترمعكب افزا ونيليم 610و  ارديليم كيبا سال گذشته،  سهيدر مقا زين هياروم اچهيآب در زانيم

  .است افتهي

به  جيتدر به ندهيآ يها سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح كه نيبا اعالم ا سرخوش

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

  .شود يم يعمل جمهور سيو وعده رئ ابدي يم شيافزا متر كي

آب سدها به  يبا اشاره به آغاز رهاساز يغرب جانيدر آذربا هياروم هاچيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

شده كه  يرهاساز جانيآذربا يآب نيسمت نگ مترمكعب آب به ونيليم 270:گفت هياروم اچهيسمت در

  .امر در حال انجام است نيا

رمكعب مت ونيليم 30بوكان،  يدكاظميمترمكعب آب از سد شه ونيليم 194مقرر شده تا : افزود سرخوش

 نيسلماس به ا يمترمكعب از سد زوال ونيليم مترمكعب از سد مهاباد و شش ونيليم 40 ،ياز سد شهرچا
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  .وارد شود اچهيدر

آغاز  يرهاساز يمترمكعب آب، مراحل بعد ونيليم 270كامل  يپس از رهاساز كه نيا انيبا ب يو

 هياروم اچهيدر ياصل كرهيآب به پ يودور زانيم هيمترمكعب بر ثان 20/61اكنون  هم: اضافه كرد شود، يم

  .است

آغاز شد،  رتريدر ابالغ منابع و مصارف آب د ريتأخ ليدل به ها يامسال رهاساز كه نيبا اشاره به ا يو

 هياروم اچهيتراز آب در ر،ياخ يها و حجم بارش اچهيسمت در ها به رواناب يبا رهاساز: كرد حيتصر

  .افتيخواهد  نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود

 يها از شبكه يكيدر  هياروم اچهياز بارش برف و در يلميبا انتشار ف روين ريوز يآب و آبفا معاون

 زانياست، اما م يدواريموجب ام هياروم اچهيدر ريبرف در مس ياگرچه تماشا: نوشت ياجتماع

  .تر است درصد كم 40هنوز نسبت به پارسال  زيحوضه آبر نيدر ا ها يبارندگ

 نيقابل مالحظه تراز ا شياز افزا يساله گذشته حاك 30در بازه  هياروم اچهيتراز در راتييبه تغ يهنگا

به  يورود يها واسطه كاهش بارش و آب به اچهيدر نياست؛ پس از آن تراز ا 1374در سال  اچهيدر

  .افتيكاهش  مترهشت  زانيبه م اچهيدر نيتراز ا 1397تا سال  كه يطور رو به كاهش گذاشت، به يآرام

با سرعت  اچهيتراز در اچه،يبه در يو آب ورود يبارندگ شيواسطه افزا به 1398و بهار  1397زمستان  يط

 يدهايو ام افتي شيمتر افزا كياز  شيب اچهيچند ماه تراز در يط كه يطور به افت؛ي شيافزا ياديز

 يها كاهش آب واسطه و به يبعد يها كرد؛ اگرچه در ماه جاديا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز

با مدت مشابه  سهيدر مقا اچهيتراز در يداشته است، ول يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود

  .سال گذشته همچنان باالتر است
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خبرگزاري ايرنا مورخ  -  مصرف تيريكمتر از پارسال و ضرورت مد يها بارش
14/12/1398  

  

 186.9 ياسفند جار زدهميتا س) 98مهرماه(يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش زانيم -رنايا-تهران

است كه مصرف  يدرحال نيو ا دهد يرا نشان م ياست كه نسبت به دوره مشابه پارسال رشد منف متريليم

  .است دهيروزها به مرز نگران كننده رس نياآب 

. ديرس متريليم 186.9به رقم  ياسفند جار زدهميتا س يجار يسال آب يكل كشور از ابتدا يها بارش زانيم

قاسم «است كه به گفته  يدرحال نيرخ داده بود و ا يبارندگ متريليم 195.1 يبازه زمان نيپارسال در هم

 افتهي شيدرصد افزا30 زانيروز ها مصرف آب به م نيا روين ريوز يبفامعاون آب و آ »يزاده خامس يتق

  .نگران كننده است يكه روند

 ستيب يبارش ها زانيدهد اكنون م ينشان م رانيمنابع آب ا هيگزارش منتشره دفتر مطالعات پا نيتر تازه

 6از  نيهمچن. است يرشد منف ينسبت به مدت مشابه پارسال دارا ياسفندجار زدهياستان كشور تا س

و قره  هيروما اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايكشور، چهار حوضه در ياصل زيحوضه آبر

  .بارش را تجربه كرده اند يقوم رشد منف

 زانيداشت م يبارندگ متريليم 306) اسفند زدهيمهرماه تا س يابتدا(خزر كه پارسال  يايدر زيآبر حوضه

  .است افتهي متركاهشيليم 269.2به رقم  يبازه زمان نيآن امسال در هم يبارش ها

اسفند آن  زدهيمهرماه تا س يعمان هم كه پارسال و از ابتدا يايفارس و در جيحوضه خل يبارش ها زانيم

هم  هياروم اچهيدر زيو در حوضه آبر افتهيكاهش  متريليم 311.4بود، امسال به رقم  متريليم 350.1رقم 

 194.4اما امسال به  اشت،د يبارندگ متريليم 279.8كه پارسال  يرش شده، درحالگزا بيترت نيوضع به هم

  .است افتهيكاهش  متريليم
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را  يبارندگ متريليم 140.7اسفند  زدهميمهرماه تا س ياز ابتدا يپارسال درحال زيقره قوم ن زيآبر حوضه

  .است افتهيكاهش  متريليم 115.6رقم به  نيتجربه كرده بود، امسال ا

منتشر  ياست كه براساس گزارش ها يكشور درحال زيآبر ياصل يها در حوضه ها يكاهش بارندگ ندرو

  .نهاده است شيمختلف روبه افزا يروند مصرف در استان ها رياخ يدر روز ها رويوزارت ن يشده از سو

كه شست و  يسال و استقبال از خانه تكان يانيپا يبه روز ها يكينزد زيكرونا و ن يماريگسترده ب وعيش

  .بخشد، روند مصرف آب را نگران كننده كرده است يم شيهموطنان را افزا يشو
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خبرگزاري تسنيم  - راهكار براي جلوگيري از بروز سيالب 18 |» معجزه آبخيزداري«
  16/12/1398مورخ 

  
افتد ولي  استان اتفاق مي 7پرتكرار تنها در  هاي كشور در بسامدي درصد از سيل50رغم اينكه  علي

هاي پيشين براي پيشگيري از وقوع سيل در  آموخته نگرفتن مسئوالن دولت از درس متأسفانه شاهد درس
 .ايم اين مناطق بوده

هاي اخير شاهد سيالبهاي مخرب و ويرانگر بوده است،  ، كشور ايران در دههخبرگزاري تسنيم به گزارش
هاي  هاي اخير در استان سيل. هايي كه كشور را متحمل خسارات جاني و مالي فراواني كرده است سيالب

لرستان و خوزستان از جمله مواردي است كه خسارات  گلستان، مازندران، فارس، سيستان و بلوچستان،
 .دنبال داشته است مالي فراواني را به

هاي پيشين و غافلگير شدن  آموخته ها جاي تعجب دارد، درس نگرفتن از درس اما آنچه در وقوع اين سيل
  .مسئوالن در پي وقوع سيل است

هاي مخرب و  زمينة مساعدي براي وقوع سيلدهند ايران در زمرة كشورهايي است كه  آمارها نشان مي
در  1396تا  1390هاي كشور در سالهاي  درصد خسارت سيل50هاي معتبر  ويرانگر دارد و مطابق گزارش

  .هفت استان گيالن، مازندران، لرستان، فارس، گلستان و ايالم و بوشهر به وقوع پيوسته است
هاي مازندران، گيالن و بوشهر با اختالف نسبتاً زيادي در ها استان دهد در اين سال تحليل آمارها نشان مي

هاي مخرب و با قدرت زياد در آنها اتفاق  هاي اخير سيل خيز قرار داشته و در سال هاي حادثه صدر استان
  .افتاده است

حل براي پيشگيري از وقوع  جاي يافتن چاره و راه جاي شگفتي و تعجب بيشتر آنكه متأسفانه مسئوالن به
اند؛  نمايي سيل، در صدد شانه خالي كردن از قصورهاي احتمالي خود بوده هاي احتمالي، با بزرگ سيل

رغم تمايل گستردة مديران و مسئوالن  دهد علي براي نمونه بررسي سيل امسال استان خوزستان نشان مي
هاي  تان خوزستان سيلسال اخير اس 100براي بزرگنمايي، سيل در اين استان مسبوق به سابقه بوده و در 
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، 1347، 1325، 1312هاي سال  توان به سيالب ها مي سهمگين را تجربه كرده است، از جمله اين سيالب
ميليارد تومان خسارت 1000استان خوزستان بيش از  1395براي نمونه سيل سال . اشاره كرد 1395و  1358

  .جاي گذاشت به
هاي سهمگين و مخرب در امان  ان و مازندران نيز از سيلهاي گيالن، گلست نوار شمالي كشور و استان

هاي مخرب در  سيل. سال اخير مؤيد اين مدعاست 30نبوده كه وقوع چندين سيل مخرب و مهيب در 
ها، سيل  طبق گزارش. هاي شمالي كشور است هاي استان از جمله سيالب 1381، 1380، 1370هاي  سال

ميليارد تومان خسارت مالي  60ارت انساني قابل توجه، بيش از استان گلستان، عالوه بر خس 1380سال 
ميليارد تومان  20نفر كشته و بيش از  45جاي گذاشت و يك سال بعد نيز در اين استان بر اثر سيل  به

  .ساعت بارش اتفاق افتاد 4متر در  ميلي 108جاي ماند، چرا كه  خسارت به
استاني با اتخاذ تصميمات صحيح و اصولي، از وقوع دوبارة  رود مسئوالن كشوري و از اين رو انتظار مي

عمل آورند و اين مسئله  و ايراد خسارات سنگين مالي و جاني جلوگيري به هاي مخرب و ويرانگر سيالب
داري در سطح وسيع  انجام عمليات آبخيزداري و آبخوان. پذير نخواهد بود هاي پيشگيرانه امكان جز با نگاه

هاي مردمي در اين مسير از جمله مسائل اصلي و اساسي خواهد بود كه در بروز  اركتو گسترده و مش
  .كند هاي مخرب نقشي اساسي دارد و تجربيات مختلف و متعدد نيز اين ادعا را ثابت مي سيالب

ها و اقدامات اساسي نيز توسط مسئوالن  بايد فعاليت) پخش سيالب(داري  عالوه بر آبخيزداري و آبخوان
  :د توجه واقع شود، برخي از اين اقدامات عبارت است ازمور

  توجه به مديريت جامع و يكپارچة حوزة آبريز .1
  اي نادرست هاي توسعه بهانه هاي شهري و عدم دخالت در آن به ريزي توجه به طبيعت در برنامه .2
  اي اتخاذ راهبردهاي صحيح و دقيق براي مقابله با سيل در سطح ملي و منطقه .3
اي، محلي و  هاي كالن سرزميني، منطقه خيز در مقياس هاي سيل هاي مناطق و پهنه قشهتهية ن .4

  شهري
  خصوص جنگلها و مراتع كشور جلوگيري از تخريب پوشش گياهي به .5
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ها،  ها و نهرها با ايجاد ابنيه و ساختمان اندازي به حريم و بستر رودخانه جلوگيري از تعدي و دست .6
  بز، پارك، اماكن تفريحي و گردشگري و غيرهمعابر ترافيكي، فضاي س

  آوري رعايت اصول شهرسازي مبتني بر تاب .7
رعايت اصول آمايش سرزمين در توسعة شهري و روستايي و جانمايي دقيق و صحيح اماكني مثل  .8

  آهن و خطوط ريلي، پادگانها و غيره و قرار ندادن آنها در مسير سيل بيمارستان، فرودگاه، راه
  ت آبخيزداري در باالدست حوزة آبريز و سدهاانجام عمليا .9

  توجه جدي به مديريت كاربري اراضي و توسعة شهري .10
والي به سدها با انجام عمليات  مديريت مناسب مخازن سدها و جلوگيري از ورود گل .11

  آبخيزداري و كشاورزي در باالدست حوزة آبريز
خصوص مناطق مستعد  وستايي بههاي شهري و ر ايجاد سامانة پايش و هشدار سيالب در حوزه .12

  سيل
  جانبه در باالدست حوزة آبريز توجه جدي به توسعة پايدار و همه .13
  خيز جلوگيري يا محدود كردن توسعة جديد در نواحي سيل .14
خصوص براي افرادي محلي كه در مناطق مستعد سيل زندگي  به(آموزش همگاني و عمومي  .15

  )كنند مي
منظور جلوگيري از تعدي و  ها و مراتع به ويژه جنگل به نظارت دقيق بر منابع طبيعي كشور .16

  اي اندازي با استفاده از تصاوير ماهواره  دست
  دار توجه به كشت روي اراضي شيب .17
  .خصوص براي مناطقي كه مستعد سيل هستند جبران خسارت با بيمه به .18
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 نيانگيها نسبت به م بارش يدرصد 19رشد / رانيا يها بارش تيوضع نيآخر
  17/12/1398خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+ندمدتبل
  

ها  ارشب زانيدر م يدرصد19 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 166بارش در  متر يليم 187.5ثبت  با

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

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

تا شانزدهم ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  .است متر يليم 187.5بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 166(اسفندماه 

و  شيدرصد افزا 19) متر يليم 158.1(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد4 يكاهش) متر يليم 196.2(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  كيدرجه  زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ تيوضع ر،يز جدول

  .دهد يرا نشان م 98ــ  99 يروز شانزدهم اسفند سال آب

  
   رانيمنابع آب ا تيريمد شركت
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قرار  البيدر معرض خطر س ديشد يوقوع بارانها شيكشور با افزا ياز شهرها ياريبس
روزنامه سبزينه مورخ  - ها البيس تيريمد يبرا يراهكار ،يشهر يزداريآبخ؛ دارند

20/12/1398  
  

آن است كه اكثر مناطق كشور در معرض تهاجم  انگريب رياخ يها در سال ليس شيرو به افزا روند

و  يصنعت ساتياز شهرها، روستاها، تأس يارينظر بس نيو مخرب قرار دارند كه از ا يا دوره يها البيس

و  اه روش يشهر يزداريآبخ. اند قرار گرفته ليس در معرض خطر زين يو اماكن مسكون يكشاورز

 نياز ا يگزارش به برخ نيدر ا. كند يارائه م يشهر يها البيكنترل س يرا برا يمتعدد يراهكارها

  .شود يها اشاره م روش

است كه با اهداف  يزداريعلم آبخ يها از شاخه يشهر يزداريآبخ م،يبه نقل از تسن »نهيسبز«گزارش  به

 نياست تا ا يسطح يها آب تيريكنترل و مد ،يشهر يزدارياهداف آبخ نيتر از مهم. شود يام مانج يمختلف

نفوذ نزوالت  شيافزا نهيزم ديبا رو نياز ا. نكند جاديا يو مال يمنجر نشود و خسارات جان ليها به س آب

ذ آب و نزوالت در نفو شيافزا يبرا يمختلف يها امروزه روش. در مبدأ بارش در شهرها فراهم شود يآسمان

 نيو همچن) زمان تمركز ليتطو(آب  انيدر مقابل حركت جر يمقاومت سطوح شهر شيخاك، افزا

از توسعه و  شيپ يعيطب ستميس كوشند يم يها وجود دارد كه همگ و استفاده مجدد از رواناب يساز رهيذخ

  :شود يرا شامل م ريت، موارد زمطرح اس ايها كه در سطح دن روش نيا. كنند اءيرا اح يشهر يوسازها ساخت

   

  ناودان تيآب باران و هدا يآور جمع ستميس

سبز   يفضا ياريآب ياستحصال آب باران برا يها از روش يكيكوچك آب،  يها بشكه اياز مخازن  استفاده

ها،  بام شده توسط پشت اشغال ياز مساحت شهر متعلق به فضا يعيكه سطح وس ييجا از آن. است يخانگ
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كرده و  يساز رهيذخ بارهمنظور استفاده دو آب حاصل در زمان وقوع باران را به توان ينفوذ است م  بلرقايغ

در  ييجو صرفه - 1: دارد تيمز نيكار چند نيا. سبز از آن استفاده كرد يفضاها ياريمنظور آب پس از آن به

  . يشهر البيس يآور جمع ستمياز آب به س يادياز ورود حجم ز يريجلوگ - 2مصرف آب؛ 

   

  نفوذ آب باران مخازن

از رگبار و عبور آن  يرواناب ناش يآور كار رفته جهت جمع به ينيرزميز ينفوذ آب باران، ساختارها مخازن

دو اتاقه، شامل  ستميس كيرا جمع كرده و آن را به  نيمخازن نفوذ، رواناب در سطح زم. در خاك هستند

اتاق پر  نيا كه ينزما. است ريگ حوضچه رسوب يدارا منهول. كند يم تيمخزن هدا كيمنهول و  كي

. كند يشروع به پر شدن م) دار مخزن سوراخ(و اتاق دوم  رسد يشده م زينقطه لبر كيبه  انيجر شود يم

 ينفوذ يها آب توانند يمخازن نفوذ م. كنند يمخزن امكان نفوذ آب به داخل خاك را فراهم م يها سوراخ

. هستند، كاهش دهند نييپا ينيرزميز يها بدارند و تراز آ ياديز يرينفوذپذها  كه خاك يرا در مناطق

  .اند نشده هيتوص يو تجار يمناطق صنعت يمخازن نفوذ برا ،ينيرزميز يها آب ياز آلودگ يريجلوگ ليدل به

   

  نفوذ آب باران يها چاهك

 لهيوس ها به درون آن يهستند كه پس از حفار يا استوانه اي يمخازن كوچك مكعب ،يجذب يها چاهك

 اي يبتن ساخته شيپ يها غالف از جنس آجر، بلوك اي غهيت كيها با  آن وارهيو د شود يسنگ الشه پر م

 يها چاهك. شود يدانه پر م مشبك پوشانده شده و اطراف و درون با مواد درشت لنيات يپل يها حلقه

رواناب  هيدر حركت و تصف ريتأخ جادينفوذ آب به داخل خاك باعث كاهش حجم و ا ليبا تسه يجذب

  .كنند يكمك م ينيرزميز يها آب هيبه تغذ نيو همچن شوند يم
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  نفوذ  رقابلياز سطوح غ تر نييسبز پا يفضا يطراح

 ليرا تشك ينفوذ منطقه شهر  قابل ريدرصد از سطوح غ 25تا  20 باًيتقر ها ابانيسطح خ يشهر يفضا

و فقط به انباشته  دهد يم ليروان در سطح شهر را تشك يها البيز سا يميسطوح منبع عظ نيلذا ا دهند، يم

از  ينوع را به البيدر معابر الزم است كه س ستميس نيا يبه منظور اجرا. كند يكمك م البيشدن س

 ابانيسبز كنار خ يبلوارها و فضا ابان،يوسط خ يكه درختكار ازجمله آن. ميانتقال ده يشيپاال ستميس

  .جاده ساخته شوند از سطح تر نييپا

   

  موقت رواناب رهيذخ مخازن

 رهيهستند كه با ذخ يسطح رهيذخ ساتيتأس اينگهداشت موقت رواناب، مخازن  يها حوضچه اي استخرها

. شوند يم البيس يموجب كاهش اوج آبده يخروج انيو كنترل جر يموقت رواناب حاصل از بارندگ

 يها موضوع در استفاده از حوضچه نيتر مهم. كنند يمواد جامد معلق كمك م ينينش به ته نيهمچن

احداث  يمناسب برا يها مكان. ها است جهت احداث آن يكاف ينگهداشت موقت رواناب، وجود فضا

به  ديبا يباز شهر است كه م يفضاها يها و برخ سبز، پارك يقطعات فضا الب،يس ليتعد يها حوضچه

 ديها با حوضچه گونه نيا يتخاب مكان مناسب برادر ان نيهمچن. باشند كينزد يزهكش يخطوط اصل

ازجمله موارد  زيحوضچه ن يجانب يها وارهيد يساز منيا. منطقه را مدنظر قرار داد ينيزم ريآبز عمق

  .مستمر است يو نگهدار يروبيحوضچه مستلزم ال ييحفظ كارآ نيهمچن. است يضرور

   

  يدائم رهيذخ مخازن

 يحوضچه دائم كيصورت  نوع مخزن به نيبرقرار است، ا هيپا انينها جراوقات خشك و بدون باران كه ت در

 انيجر يالبيدر مواقع س. رود يمخزن باالتر نم يبخش دائم يعمل كرده و سطح آب حوضچه از سطح فوقان
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كه  كند ياشغال م ااز مخزن ر يگريو بخش د شود يمخزن افزوده م يبه حجم موجود در بخش دائم يورود

رسوبات  ينينش مخازن در كنترل و ته گونه نيا. شود  يم هيتخل جيتدر قرار دارد؛ سپس به ين دائممخز يدر باال

 اي يدائم يها حوضچه. بخشد يبهبود م ياديتا حد ز زيآب را ن تيفيبه حوضچه مؤثر بوده و ك يورود

 ييو كارآ ندكن يم جاديرا ا يباتريمنظر ز اًنگهداشت موقت و خشك، غالب يها مرطوب نسبت به حوضچه

 انيجر كيكه  شود يمطرح م يطيها در شرا دارند؛ اما استفاده از آن يشهر يها رواناب هيدر تصف يتر شيب

  .استخر شود ايدر اكثر اوقات وارد حوضچه  ايدر سراسر طول سال  يدائم هيپا

   

  رينفوذپذ يها روكش

و محل  ها ابانيو هم در سطح خ ها نگيو پارك روها ادهيروكش سطح پ يمتخلخل، هم برا ايتراوا  يروساز

تفاوت كه رواناب  نيمعمول دارد، با ا يبه روساز ياديو شباهت ز رود يكار م به هيعبور و مرور وسائل نقل

نفوذ  نيريز يها هيبه ال ريروكش نفوذپذ قيشود، از طر يكه در سطح جار آن يجا از آب باران به يناش

 رهيها، با ذخ پوشش گونه نيا. شود  يآب زدوده م انيمهار و از جرآن را  يها ندهياز آال يكرده و بخش

آب  تيفيو بهبود ك ينيرزميز يها آب هيچون كاهش حجم رواناب، تغذ ياهداف نيموقت آب، امكان تأم

آن  تيفيو بهبود ك يشهر يها رواناب هيتصف لحاظبه  نيهمچن رينفوذپذ يها روكش. آورد يوجود م را به

 ژهيو به يشهر ريانواع سطوح نفوذناپذ يجا به توان يرا م رينفوذپذ يها روكش. دارند ييباال تيقابل زين

منازل و امالك  اطيو ح يو عموم يادار يها ساختمان. كار برد به ها نگيو پارك روها ادهيروكش پ يبرا

توجه به . است رينفوذپذ يها روكش ايتراوا  يها كاربرد انواع بلوك يبرا اه مكان نيجزو بهتر يخصوص

منظور  به ساتيتأس نيمستمر ا يبرنامه نگهدار يمناسب و اجرا يرسازيز جاديمنطقه، ا يكيحجم بار تراف

در انتخاب و كاربرد  كننده نييها ازجمله موارد مهم و تع خلل و فرج آن ياز انسداد و گرفتگ يريجلوگ

 تيربرد سطوح متخلخل، امنبا كا زين يمنياز نظر ا. است  يشهر يدر اراض رينفوذپذ يها وكشر
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نفوذ  نيسرعت در زم در هنگام بارش برف و باران، آب به رايخواهد شد، ز تر شيب ها ابانيها و خ بزرگراه

  .كنند ينم جاديا يدر رانندگ يو مشكل زنند ينم خي ها ابانيخ نيكرده، بنابرا

   

  ها باغچه يجو

از  يريجلوگ يعمق است كه برا و كم ضيعر يشده، كانال خاك يكار آبراهه علف اي باغچه يجو

استفاده از  اي ها باغچه يكم جو بيش. شده است يكار نفوذ آب به درون خاك علف ليو تسه شيفرسا

 يا ظهراستا بخش قابل مالح نيدر ا دهد، يم شينفوذ رواناب در خاك را افزا ريموانع كوتاه در طول مس

 شود، يرواناب  م تيفيباعث بهبود ك باغچه ياز جواستفاده . شود يزدوده م زيآب ن يها ياز آلودگ

  .كند يم جاديدر شهر ا يباتريانداز و منظر ز و چشم دهد ياز رواناب را در خاك نفوذ م يبخش

   

  نفوذ يها ترانشه

و كم عرض است كه درون آن با ذرات درشت دانه و قطعات سنگ پر  ليترانشه طو كينفوذ  ترانشه

ذرات  نيماب يخال يدر فضا ساتيتأس نيبه ا يرواناب ورود. ندارد يخروج يو معموالً مجرا شود يم

. كند يم نفوذبه درون خاك اطراف ترانشه  ها وارهياز كف و د جيتدر و به شود يم رهيدانه موقتاً ذخ درشت

 تيترانشه نفوذ هدا كيبه سمت  توان يرا م نگيهمچون پارك ييها از اماكن و محوطه يرواناب خروج

محوطه  كيرواناب  يزهكش يبرا توان ينفوذ را م يها ترانشه نيبنابرا. نفوذ داد نيبه داخل زمكرد و 

 يطبق ضوابط فن ديبا يم نفوذترانشه  يو اجرا يكرد، طراح هيتوص ها يجو هيدر حاش اي يبتن يجا به

 يدهايزدبا ديبا يرواناب، م تيفيترانشه در كاهش حجم و بهبود ك ييحفظ كارآ يو برا رديصورت پذ

  .رديانجام گ يترانشه قبل و بعد از فصل بارندگ يمرمت و پاكساز ،ينوبت
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  زاد باران يها باغچه

خاك  نيريز يها هيتفاوت كه در ال نيهستند با ا يمعمول يها زاد در ظاهر همانند باغچه باران يها باغچه

 هيتعب ريداخل مصالح نفوذپذ در يلوله زهكش كيو عموماً  شود ياستفاده م ريها از مصالح نفوذپذ آن

ها استفاده  باغچه گونه نياز ا توان يم ها ابانيخ هيحاش ايموجود در منازل  يها مشابه باغچه نيبنابرا. شود  يم

كه قادر  يها به نحو آن يمشخصات فن يموجود در سطح شهر و بهبود و ارتقا يها باغچه يبهساز. كرد

از  يكيعنوان  كوچك باشند، به يها از بارش يناش يها بو نفوذ دادن روانا ينگهدار رش،يبه پذ

  .شود يم هيرواناب در منشأ توص يكنترل آلودگ يها روش نيتر ساده

   

  سبز بام

پوشانده و با جذب و  ياهيساختمان را با پوشش گ كياست كه سقف و بالكن  يا هيچند ال ستميسبز س بام

رواناب را  كيحجم و پ ه،يو تعرق و تصف ريتبخ يندهايرآاز حجم باران و با استفاده از ف يبخش ينگهدار

ساختمان  يانرژ فاز اتال يريشهر و جلوگ ييبايآب و هوا، حفظ ز تيفيكاهش داده و موجب بهبود ك

  .بارش ساالنه وابسته است عيو توز زانيمنطقه، م ميبه نوع اقل ياديسبز تا حد ز يها استفاده از بام. شود  يم

   

  دارندهباز ستيز ستميس

 نيا. است البيبا س يستيز و هم تيريجهت مد د،يجد ياز راهكارها يكيبازدارنده  ستيز يها ستميس

وارد آن شده  البيشده كه س دهيعمق پوش كم شهيبا ر ياهانياست كه توسط گ يشامل سطح خاك ستميس

 يها هيبه ال اي شود يم ريدر ز يكش لوله ستميوارد س اي شيپاال نيريز يها هيدر ال ستميس نيو توسط ا

در واحد زمان به  يتر شيآب ب دهد ياجازه م اهانيگ يها شهير. كند ينفوذ م ينيرزميو آب ز نيريز

  .كند يم يريجلوگ نيسهمگ يها البيس جادينفوذ كند و از ا نيريز يها هيال
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خبرگزاري  - برف يلومتريهزار ك 230پوشش / درصد حجم مخازن سدها پر است 61
  20/12/1398 فارس مورخ

  

درصد حجم  61 نكهيا انيبا ب رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليبحران و پدافند غ تيريمد ركليمد

 نيدهد كه ا ينشان م زيآبر يها حوضه يبرفآمار سطح پوشش  نيآخر:مخازن سدها پر است، گفت

  .است لومتريهزار ك 230پوشش 

و حجم  تيوضع نيفارس در مورد آخر يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يگياهللا آقا ب فيس

) يروز شنبه هفته جار(مربوط به سدها  يآمارها نيو طبق آخر يكنون طيدر شرا: سدها گفت ريذخا

 نيبه ا ديانگاره نبا نياما ا.درصد است  61شده معادل  رهيكشور ذخ يمخازن سدهاكه در  يآب زانيم

 م،يشاهد آن بود 1399-1398 يكه در سال آب ييها وجود بارش ليشكل وجود داشته باشد كه به دل

  .و چه در بخش شرب فراموش شود يمصرف آب چه در بخش كشاورز تيريمد

بهتر شده باشد، اما نسبت  يبحران يها نسبت به روزها و بارشكشور  يسدها تيوضع ديشا: ادامه داد يو

است، پس  ازين زانيكمتر از آن م يآب ريذخا زانيم نيا م،يدار يكه در بخش شرب و كشاورز ييازهايبه ن

  .گرفته شود يو چه در بخش شرب جد يمصرف آب چه در حوزه كشاورز تيريمد ديبا

 61كشور معادل  يسدها تيمترمكعب ظرف ونيليم 500و  ارديليم 50از حدود : خاطر نشان كرد يگيآقاب

حجم سدها به طور  نيالبته ا.است يدرصد حجم سدها خال 39درصد حجم مخازن سدها پر شده و حدود 

 رو د تر نييسدها پا يو ممكن است حجم آب در برخ شود يكشور عنوان م يكل سدها يمتوسط برا

  .شددرصد پر از آب با 90 يسدها باال يبرخ

ها  از حوضه يكه در برخ يو پوشش برف ميا كه در آن قرار گرفته يبا توجه به فصل: كرد ديتاك يگيب آقا

شمال غرب،  يها از استان يليدر خ نيسال و ماه فرورد يباق اميدر ا يبارندگ ينيب شيپ يوجود دارد و حت
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كه مصرف  ستين يمعن نيدب نياما ا شود، يم ينيب شيمنابع آب خوب پ تيوضع يغرب و مناطق شمال

  .مردم فراموش شود ياز سو نهيبه

به هر حال با بارش :ادامه داد رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليبحران و پدافند غ تيريمد ركليمد

آب به سدها وجود دارد،اما با  يورود انيجر شيو ذوب شدن برف ها انتظار افزا ميدار شيكه در پ ييها

  .بحران آب را حل كرد  سالهم توان ينم طيشرا نيا

از عدد  يبخش كشاورز ژهيمختلف به و يها بخش يبرا رانيمصارف در ا زانيم: كرد حيتصر يگيآقاب

در حوزه  شتريآب را ب نهيمصرف و مصرف به تيريموضوع لزوم مد نيبرخوردار است كه هم ييباال

  .دهد يو آب شرب نشان م يكشاورز

  

  زيآبر يهاحوضه  يلومتريهزار ك 230پوشش *

سئوال كه در  نيدر پاسخ به ا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليبحران و پدافند غ تيريمد ركليمد

 يكه برا يآمار نيطبق آخر: به چه شكل است، گفت زيآبر يها حوضه يپوشش برف زانيحال حاضر م

 ياحوضه ه يرفسطح پوشش ب زانياستخراج شود م يديباز هم آمار جد ديچند روز گذشته است و با

  .بوده است لومتريهزار ك 230حدود  زيآبر
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؛ است ريناپذ اجتناب نياز فرونشست زم يريجلوگ يبرا رود ندهيبودن آب زا يجار
  21/12/1398روزنامه سبزينه مورخ  - اصفهان نيخاموش در كم زلزله

  

قرار  رود ندهيكاسه زا نيكه در كف ا مينيب يكاسه شكل م يا منطقه م،ياز باال به استان اصفهان نگاه كن اگر

در  يتر هرچه آب كماصفهان ارتباط دارد و  يمنابع آب گريبا د يا طور شبكه كه به يا دارد؛ رودخانه

كاسه قرار دارند، دچار  نيا ياه اصفهان كه در لبه يو جنوب ياصفهان باشد، مناطق شمال ياتيح يها رگ

 يها دهيدر قالب وقوع پد رود ندهيشدن زا روزها اثرات خشك نيا. شوند يم يتر شيفرونشست ب

 ياصفهان و برا يبرا يجد يلكه هر دو به معض يا دهياست؛ دو پد اندهيگردوخاك و فرونشست رخ نما

  .اند شده ليتبد نيسرزم نيكهن ا راثيم ندهيآ

شهرها و  رينظ يب يخيگانه تا بافت تار چند ده يها خاك استان اصفهان، از دلِ دشت متر يبه سانت متر يسانت

و  تيمسئوالن، هم هو ريچند دهه اخ يريتدب ي، در ب»فرونشست«تا شكاف  رود يم نييپا جيتدر روستاها به

  .كند رانيرا و يمسكون يها و هم ساختمان ردياستان را هدف بگ نيا نهيشيپ

رفتن سطح  نييآن پا ياصل ليداده و دل بوده كه در طول زمان رخ يجيتدر يا دهيپد نيزم فرونشست

در نقاط مختلف كشور، زنگ  يسال خشك دهيپد ديبا تشد رياخ يها در سال. است ينيرزميز يها آب

  .شهرها به صدا درآمده است ساكنان كالن يبرا ژهيو به يا خطر تازه

و  ينيرزميز يها انيجر يشده و بر الگو نيدر زم ييها ترك و شكاف جاديباعث ا يگاه ها فرونشست

  .گذارند يم ريمناطق تأث يزيخ ليو س نيشكل سطح زم ،ينيرزميز يها آب تيفيك ،يسطح

 يشهر يها از خانه ياريبس يوارهايمانده بر د يجا به يها كنبوده و تر بينص يب دهيپد نياز ا زين اصفهان

 نيتر ياز جد يكي تواند يها م فرونشست يجيكه حركت تدر دهد ينشان م ريدر پنج دهه اخ ييو روستا

  .اصفهان باشد يها دغدغه



    

  
  

103 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

اند؛  آورده انياز آن سخن به م يمختلف مسئوالن استان يها دغدغه البته مسكوت نمانده و به بهانه نيا

 نينبودن ا ياز اثرات جار يكيمانده و  بهره يب رود ندهياصفهان از نعمت زا رياخ يها كه در سال آن ژهيو به

  .هاست فرونشست نيرودخانه، هم

   

  است رود ندهياز خشكاندن زا يناش يها از بحران يكي فرونشست،

استان  يادار يشورا كه از خطر فرونشست سخن گفت در يدفعات نياز آخر يكياصفهان  استاندار

آب  كه نيا انيجلسه با ب نيدر ا ييعباس رضا شد؛ يبرگزار م هيقوه قضائ سياصفهان بود كه با حضور رئ

است، به مهر  خانهرود نيبرق و فوالد وابسته به ا ديو تول رود ندهيزا زينفر در حوضه آبر ونيليشرب شش م

مختلف  يها امر بحران نيا راياستان است؛ ز نيا ازيآب موردن نيخواسته مهم مردم اصفهان تأم: گفت

  .همراه دارد را به يتيامن يو حت ياقتصاد ،ياجتماع ،يروح

 يبزرگ ديامر تهد نيا: آورد و ادامه داد انيبزرگ اصفهان سخن به م يها از افت سطح آب در دشت يو

  .ميرونشست را دارف زيهاست، در اطراف فرودگاه اصفهان ن استان اصفهان در اكثر شهرستان يبرا

 يها يبردار و بهره ينفر ونيليشهر دوم كالن كيكه توسعه اصفهان در قامت  دانند يهمه م گريد حاال

تنها  ينيرزميز يها آب يخال يها استان را با سفره يشهرها گريشهر و د نيا ،يو كشاورز يمتعدد صنعت

  .خواهد گذاشت

   

  در هر سال يمتر يچند سانت يها فرونشست

علت  نيتر را مهم ها يبردار بهره زياصفهان ن يكشاورز قاتيمركز تحق يعلم ئتيه ياز اعضا يكي

ها  آنچه در كشور ما از فرونشست: ارتباط اظهار داشت  نيها در استان اصفهان دانست و در ا فرونشست

 يها سطح آب يقتو گريد عبارت است؛ به ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها يبردار بهره شود، يمشاهده م
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 نياز ب كند، يها را حفظ م كه به طبقات باال فشار آورده و آن نيريمرطوب ز هيرفته و ال نييپا ينيرزميز

 يدچار فرونشست و افتادگ ييشده و طبقات باال جاديا نييپا يها هيدر ال يفشردگ جيتدر برود؛ به

  .شوند يم

مانند رادار  يريسال گذشته با تصاو 20ل مختلف كشور در طو ياگر شهرها: ادامه داد يبرهان مسعود

مناطق هر ساله در حد چند  يدر برخ. است يابيقابل ارز نيسطح زم يها هيال يافتادگ زانيشوند، م يبررس

 ديو تهران را تهد انمانند اصفه ييشهروندان شهرها اتيامر ح نيو ا شود يم جاديفرونشست ا متر يسانت

  .كند يم

 يها كشور كه سفره يها از استان يارياز استان اصفهان مانند بس ياديز يها در بخش: كرد حيتصر يو

 ليدل به اريدر دشت مه. آمده است ديقرارگرفته، فرونشست پد يبردار شدت مورد بهره به ينيرزميآب ز

سبب شده، در  نيريز يها هيرفته، فشرده شدن ال نييمتر پا 100از  شيب ينيرزميز يها كه سطح سفره آن

  .مشاهده شود متر كياز  شياندازه ب به ييها يافتادگ نيسطح زم

 نيزم ييكه جنس سطح باال يدر مناطق: اصفهان اضافه كرد يكشاورز قاتيمركز تحق يعلم  ئتيه عضو

كه  يا دهيپد شود، يدرز و شكاف م جاديفرونشست باعث ا دهد، يم ليمانند رس تشك ينيرا خاك سنگ

  .افتد ياتفاق م تر شيب يريدر مناطق كو

   

  اصفهان در معرض فرونشست 12 منطقه

به منازل  دنيرس بيباعث آس نيسطح زم يكه افتادگ دنيمانند دشت دامنه در فر يبر مناطق عالوه يو

خطر فرونشست دانست و ابراز  ررسيدر ت زيشده است، شهر اصفهان را ن رياخ يها در سال يمسكون

 كيكه  رود ندهيزا يخشك زيو ن ها يبردار بهره يعني لياصفهان به همان دل يشهردار 12منطقه : داشت

 ازيآب شرب و آب موردن نيتأم يدر معرض فرونشست قرار دارد؛ برا د،يآ يشمار م به يمنبع آب سطح
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  .شده است يبردار بهره ينيرزميآب ز يها ناچار از سفره سبز به يفضا

در معرض خطر  رود ندهيزا هيحاش يخيتار راثيم ژهيو به زياصفهان ن يخيآثار تار: اضافه كرد يبرهان

مواجه شده است،  ديبا تهد ياصفهان در مناطق مركز يفرهنگ راثيم كه يهستند؛ اما متأسفانه درحال

  .ادامه دارد زيمناطق ن نيدر ا ينيرزميها و منابع ز از چاه يبردار بهره

   

  ها فرونشست ديتشد متيبه ق يآب كشاورز نيتأم

استان  17به نام فرونشست در  ياز وجود زلزله خاموش زيبحران استان اصفهان ن تيريستاد مد ركليمد

بحران آمده است كه وزارت راه و  تيريمد دياز مفاد قانون جد يكيدر : كشور خبر داد و گفت

 درو فرونشست  زشيخطر فرو ر ينسبت به مناطق دارا ديمرتبط با يها دستگاه يبا همكار يشهرساز

الزم را  داتيها و بنادر اقدام كند و تمه فرودگاه ،يا و جاده يليونقل ر حمل يها امانهس ،يشهر يها حوزه

  .مرتبط فراهم كند يها نامه نييآ نيو با هدف تدو دهيپد نيمقابله با ا يبرا

سال گذشته  30در  ينيرزميز يها علت افت آب در سطح استان به كه نيبا اشاره به ا فروش شهيش منصور

گسترش فرونشست در  يشده است، درباره چگونگ ديفرونشست تشد دهيپد ها يسال خشك زيتاكنون و ن

باعث شده  ،ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يعلت برداشت ب ها به آب در دشت ديافت شد: اصفهان گفت

 ها يمحصوالت خود و شهردار ازيآب مورد ن نيتأم يخشك شوند و كشاورزان برا يجار يها منابع آب

  .كنند دايپ يدسترس ينيرزميز يها سبز شهرها مجبور شدند به آب يفظ فضاح يبرا

 يها فرونشست در پهنه دهيكرد و پد دايادامه پ ينيرزميز يها آب از سفره هيمدت تخل نيدر ا: افزود يو

 يها دشت ليدل نيهم قرار داد، به ريتأث را تحت يكشاورز يها و اراض ها، جاده شد و دشت جاديمختلف ا

  .هستند شستفرون ريتأث ها تحت لف استان مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد اكثر آنمخت

 80طور متوسط  كه به دهد ينشان م ينيرزميز يها از تراز آب يا مطالعات آب منطقه: افزود فروش شهيش
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 ينيرزميز مترمكعب آب از منابع ونيليم 400تا  300 نيرفته و ب نييپا ينيرزميز يها در سال آب متر يسانت

است و  اريدشت مه بهفرونشست در استان مربوط  بيآس نيتر شيب. شده گذشته برداشت  يها در سال

استان هستند كه  يها دشت گريو دامنه و داران د گانيگلپا دگل،يبرخوار، كاشان و آران و ب يها دشت

  .اند دچار فرونشست شده

   

  مقابله با فرونشست يالگوها ياجرا

دچار  رياخ يها براثر فرونشست در سال يواحد مسكون 300تنها در دشت دامنه و داران  كه نيا انيبا ب يو

 يوساز شده كه در مرتبه اول ساخت ديكه در معرض فرونشست هستند، تأك يمناطق: شد، گفت بيآس

 كپارچهي ونيفونداس مانند يمهندس سازمان نظام يالگوها ديبود، با يساز انجام نشود، اما اگر بنا به ساختمان

  .كنند تيها رعا را با توجه به نرخ فرونشست

 يريشگيكنترل و پ يبرا ژهيكارگروه و ليتشك نيبحران استان اصفهان همچن تيريستاد مد ركليمد

مقابله با فرونشست عنوان كرد كه  ياز اقدامات برا گريد يكيفرونشست در استان را  دهيدرخصوص پد

 ستانا يها در تمام شهرستان يا آب منطقه تيبا محور ينيرزميزحفاظت منابع آب  يآن شوراها ليذ

  .شوند يم ليتشك

 رمجازيپنج هزار چاه غ يو تاكنون با حكم قضائ ييدشت ممنوعه شناسا 16در استان اصفهان  ،يگفته و به

 رمجازيغ يمورد ادوات حفار 200 شيامسال ب ياز ابتدا يگشت و بازرس ميت 62است،   پر و مسدود شده

در  زيمجاز ن يها برداشت از چاه يبرا يزمان تياند، محدود اه در سطح استان را كشف و ضبط كردهچ

  عمل به يريها جلوگ چاه هيرو يدستوركار قرار گرفت و با نصب چهار هزار كنتور هوشمند از برداشت ب

  .آمده است
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  ها غفلت در برابر فرونشست سال جبران

در مناطق مختلف در حال انجام  يزداريآبخ ،ينيرزميز يها سفره تيقوبا هدف ت: اضافه كرد فروش شهيش

رابطه در دست اقدام دارد؛  نيتومان در ا ارديليم 45پروژه را به ارزش  28استان حدود  يعياست و منابع طب

درخصوص مسكن،  يا شده اگر طرح توسعه گفته  يياجرا يها به تمام دستگاه يطبق دستورالعمل

انجام  يا با استعالم از آب منطقه ديدارند، با دار تيدر مناطق اولو ساتيساختمان و تأس راه و ،يكشاورز

  .متناسب با نرخ فرونشست انجام شود ديوسازها با دهند و ساخت

بحران  تيريستاد مد ركليبا فرونشست در شهرها هم در دستوركار قرارگرفته است و به اذعان مد مقابله

 نيموردنظر در ا يدر شهرها و روستاها الگوها يجامع و هاد ،يليتفص يها حاستان اصفهان، مشاوران طر

ابالغ و سازمان  يياجرا يها به دستگاه ارياند، نرخ فرونشست ساالنه در دشت مه كرده افتيارتباط را در 

 يبند پهنه يها نقشه هيته يمجر زيفرونشست ن ريخطرپذ يها عنوان مسئول پهنه كشور به يشناس نيزم

  .نشست در استان اصفهان شده استفرو

   

  كند؟ يم دياصفهان را تهد يخيتار راثيفرونشست م ايآ

. شهر است كهن نيا يخيتار راثيمعطوف م گريد ياز هر كجا شيدرباره شهر اصفهان، ب ينگران

 راثياداره كل م: را به زمان اعالم مطالعات مربوطه موكول كرد و گفت باره نياظهارنظر درا فروش شهيش

انجام  يا اصفهان مطالعه يخيتار راثيدرخصوص خطر فرونشست بر م يا آب منطقه يبا همكار يفرهنگ

 جهيخصوص تا حصول نت نيدر ا يعلم قاتيتحق حال نيگزارش نشده است؛ باا يزيداده، اما تاكنون چ

كرده و مطالعات  منعقد نهيزم نيدر ا يقرارداد مطالعات زياصفهان ن يشهردار ياز طرف. همچنان ادامه دارد

  .آن اعالم خواهد شد جينتا زين ندهيو تا سال آ شود يآغاز م يزود پهنه فرونشست در شهر اصفهان به يبرا
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  از فرونشست تر يناگهان زش،يفرور

مختلف، بافت  يها خاك با نام نيا ريز ياياصفهان است و دن يخاك يها از چالش يالبته بخش فرونشست

 ،يكه بر اثر گودبردار دهاستيتهد نياز ا يكي زشيفرور. كند يم ديرا تهداستان  ييو روستا يشهر

  .افتد ياتفاق م... مترو و يها كندن تونل ،يكيارتعاشات تراف

شهر  كالن نيا ياز معضالت اصل يكيبه  لياست تبد يشبكه فاضالب اصفهان كه چند سال يدگيپوس

بردن خطوط  نيها بوده و با از ب ه بتن و لولهگازها خورند نيكه ا شود يم ييشده، موجب خروج گازها

  .شود يم نيسطح زم ريدر ز ييها حفره ليانتقال فاضالب موجب تشك

از عبور خودروها ممكن  ينداشته و براثر ارتعاشات ناش يمناسب يداريحفرات پا نيا ييسطح رو رسوبات

باال رخ  و با سرعت  يصورت آن برخالف فرونشست، به زشيفرور دهيپد. زديفرو بر يطور ناگهان است به

اصفهان  شهربزرگ  زشيفرور نياز آخر ياديمدت ز. كند جاديا يحوادث ناگوار تواند يداده و م 

فاضالب اتفاق افتاده بود،  يها لوله يفرسودگ ليدل صدوق به خيپل ش رياتفاق كه در ز نيا گذرد، ينم

شبكه  يها لوله ياتفاق از بازساز نيا از  پس ياهللا نوروز قدرت. سبب واكنش شهردار اصفهان شد

وسازها در شهر كنترل شود تا در  ساخت تيالزم است وضع: فاضالب شهر اصفهان خبر داد و گفت

را كاهش  يشهر يآور و اندازه تاب حد يب يبارگذار راينكند، ز دايادامه پ ها ينقاط بارگذار يبعض

  .دهد يم

 ينگاه كند؛ نوروز ها زشيبه فرونشست و فرور تر يان جداصفه يباعث شد شهردار ريم ابانيخ زشيفرور

شهر و  يزيخ زلزله زانيبا دانشگاه اصفهان درخصوص سنجش م يپژوهش يقراردادها كه نيبا اشاره به ا

: گفت ست،كه خطر فرونشست وجود دارد با دانشگاه هنر اصفهان منعقد شده ا ييها پهنه ييشناسا

ها نشان  نقشه نيشهروندان درحال انجام است؛ ا شيآرامش و آسا نيأمت يدر راستا يقيدق ياقدامات علم

 ريالبته مس. توسعه اجرا شود يها وساز انجام و طرح ساخت دياز شهر نبا يدر چه نقاط دهد يم
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  .شود مهيب ختلفتا شهر در برابر حوادث م شود يمشخص م زين يعموم يها به سازه يبخش استحكام

   

  از آن تر عيت اما وساز جنس فرونشس فروچاله،

 يمسعود برهان. شوند يمخاطرات استان محسوب م گريها از د فروچاله ميهم كه بگذر زشيخطر فرور از

: آورد و اظهار داشت انيها سخن به م از فروچاله بار نيكرده بود، ا انيها را ب خطر فرونشست تر شيكه پ

بوده  ياست كه آهك نيزم نيريز يها هيجنس ال آن ليوجود دارد و دل رميمانند سم يدر مناطق دهيپد نيا

 جاديبا ابعاد و عمق باال ا يا چاله باره كي كند و به  دايفرونشست به شكل فروچاله بروز پ شود يو باعث م

  .شود

ممكن است خسارات  زيباشد ن متر يبه اشكال مختلف در حد چند سانت ها ياگر افتادگ: اضافه كرد يو

باشد و  عتيها همگام با طب از آب يبردار الزم است نوع بهره نينبال داشته باشد؛ بنابراد را به يريناپذ جبران

  .ها خواهد بود و فروچاله تفرونشس نيهم عتيطب يها از واكنش يكينشود،  تيهمگام شدن رعا نياگر ا

 يها هر منطقه باشد، چون اكثر دشت يآب النيها متناسب با ب الزم است برداشت: كرد حيتصر يبرهان

 ديبا زيرا ن يقبل يها بلكه برداشت م،ينداشته باش يديبرداشت جد ديتنها با نه نياستان ممنوعه هستند؛ بنابرا

  .ميكاهش ده

   

  و اصالح الگوها، راه نجات از فرونشست يمدار قانون

 عيو استقرار صنا تياز حد ظرف  شيب تيمهاجرت و اسكان جمع ليدل است كه به يازجمله مناطق اصفهان

 ديشا ديآنچه امسال بار رينظ زيها ن آب مواجه بوده است و بارش ينيرزميبر در آن با كاهش منابع ز آب

  .استان اصفهان باشد يالخ يها چاه يپاسخگو تواند يكند، اما نم هيها را تغذ آبخوان يبتواند تا حدود

موجود براثر بارش باران و  يآب از منابع يتوجه حجم قابل ،يزداريآبخ يها طرح يبا اجرا رسد ينظر م به
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 يريبستر خاك از فرونشست آن جلوگ تيشده و با تقو ينيرزميز يها ها وارد سفره شدن رواناب يجار

از  يبردار بهره اهشبر موجبات ك با كشت محصوالت كم آب توان يبنا به آنچه گفته شد م ياز طرف. كند

از  جات يفيچغندر و ص ،ينيزم بيكشت س يجا مثال به عنوان به. را فراهم كرد ينيرزميز يها آب

  .مياستفاده كن يمقاوم به خشك يها كشت

 زياصفهان ن يراثينسبت به مناطق م تر شيب تيوسازها و حساس ساخت يگرفتن مطالعات و قانونمند يجد

  .كند يريمانند اصفهان دارد، جلوگ ييشهرها يخيبافت تار يكه فرونشست برا يياز خطرها تواند يم
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وجود  رانيدر ا» آب بازار«ليامكان تشك ايكرد؛ آ يمجلس بررس يها مركز پژوهش
  21/12/1398خبرگزاري اقتصادنيوز مورخ  - دارد؟

  

متناسب  رانيآب در ا تيريمد يها چقدر با چالش يراهكار عموم كيعنوان  بازار آب به:  وزيصادناقت

 نييها همچون پا از چالش ياريبس تواند يآب م يكه معتقدند ارزش اقتصاد يكسان ياست؟ بازار آب برا

از نظام  آل دهير ايتصو كيبه  ليآب را برطرف كند، تبد تيريمد يها نهيهز نيآب و تأم يور بودن بهره

  .آب شده است يتيريمد

 زين رانيا يآن را در اسناد باالدست يردپا توان يكه م يتصور عموم وزبرخالفيبه گزارش اقتصادن 

كرد؛ بازار  ادهيپ يكه بتوان آن را در هر ساختار ستين ييراهكار اجرا كيمشاهده كرد، بازار آب صرفا 

  .است يبخصوص از حكمران يالگو كي يآب تجل

است؟  يبازار آب راهكار مناسب ران،يبا توجه به جنس مسائل آب در ا ايسوال مطرح است كه آ نيا حال 

كه با اضافه برداشت  يكشور يبرا تواند ياست م ينفع ماد بر يبازار آب كه اساسا مبتن ينظام حكمران ايآ

 يباشد؟ پاسخ يمناسب نهيگز شد،ينديب يا كاهش مصرف آب چاره يبرا ديروست و با از منابع آب روبه

را  ازين نيا توان ياست كه در صورت استقرار بازار م نيا شود، يطرفداران بازار آب مطرح م يكه از سو

 اديهدف  نيشدن ا يياز اجرا يعنوان مصداق به اياز تجربه كشور استرال ،ييها پاسخ نيدر چن. پاسخ گفت

خود را از  ازيو ن ابديدر بازار آب ظهور  داريخر كين عنوا توانسته به ستيز طيكشور، مح نيدر ا. شود يم

مطرح شده  ايمسووالن كشور استرال يبرخ ياست كه از سو ييادعا نيالبته ا. كند نيآب تام ديخر قيطر

 شنهاديتالش شده پ» مجلس يها مركز پژوهش«وصف، در گزارش  نيبا ا. دارد زين يو در عمل مخالفان

  .حل بحران آب ارائه شود يبرا نيگزيجا يو راهكار حيآن تشر بيعاو م ايبازار آب و مزا ليتشك

 يور مانند بهره رانيآب ا تيريمد قيعم يها چالش يبرا يراهكار تواند يمعتقدند بازار آب م يبرخ
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از تجربه بازار آب در حوضه . منابع و مصارف باشد نيبازگرداندن تعادل ب يو حت يادار يها ضعف ن،ييپا

كه توانسته در دوره  شود يم اديخوشنام  يالگو كيعنوان  معموال به ايكشور استرال نگيرلدا يمور زيآبر

مانع از خسارات  ز،يبا فراهم ساختن مبادله آب در سطح حوضه آبر يالديم 2000دهه  ديشد يخشكسال

 نيحوضه، ا نيآب در ا حق ديسازوكار مبادله و امكان خر. شود يبر بخش كشاورز يجد ياقتصاد

آب  حق ست،يز طيمح ياآب بر نيجبران كمبود تام يآورده كه دولت بتواند برا ديان را پدامك

 يمعرف يريعنوان ت به ايبازار آب در استرال نيبنابرا. رها كند ستيز طيو به نفع مح يداريكشاورزان را خر

شده  يسع» مجلس يپژوهش يبازو«در گزارش . رديهدف را همزمان نشانه بگ نيكه توانسته چند شود يم

 ايعام و عملكرد آن در كشور استرال صورت هبازار آب ب ييبا ارائه شواهد، تصورات مزبور از توانا

آب،  تيريحل مسائل مختلف مد يمدل جامع برا كيبازار آب . رديصورت خاص، مورد نقد قرار گ به

 يب در بخش كشاورزبودن مصرف آ ركارآياز غ توان ينم. ستيمساله رفع اضافه برداشت آب ن ژهيو به

را كرد كه بازار آب  يريگ جهينت نياست، ا شوردر ك يسلسله مراتب يحكمران يكه منتسب به الگو

  سلسله يبازار محور و حكمران ياز حكمران ريبه غ(را  يسوم ريحل بحران است؛ بلكه مس يبرا يرياكس

دولت و مردم،  نيانسجام ب يعه و ارتقاداد كه با متشكل كردن جام شنهاديپ توان يم) نييباال به پا يمراتب

  .و كارآ كند داريآب را به مرور زمان پا عاز مناب يبردار بهره ريمس

طرفداران بازار  اتيخواهد شد كه در ادب يبررس يديادامه نقش بازار آب در جهت حل سه چالش كل در

ادعا وجود دارد كه بازار آب  نيا رايز شوند، يبازار آب ذكر م تيمطلوب يبرا ياصل ليعنوان دال آب به

آورد و از همه  فراهمرا  ستيز طيحفاظت از مح يالزم برا نهيزم ،يور بهره يبر ارتقا عالوه تواند يم

كه  دهند يها نشان م چالش نيا يبررس. خود خارج كند يآب را از حالت دولت تيريتر، ساختار مد مهم

بازار آب  يتوانسته مانع از آثار جانب گر مينهاد تنظ بازار آب، چقدر حضور ياقتصاد يدر كنار دستاوردها

  .شود ايدر استرال
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قادر نبوده تا  ايبازار آب در استرال دهد ينشان م ها يابيارز: ستيز طيبازار آب در حفاظت از مح نقش

جه كه در بازار مورد تو ييها زشيارائه دهد و اساسا انگ ينانيمساله اضافه برداشت راهكار قابل اطم يبرا

است كه  ييبرخالف ادعا ،يريگ جهينت نيا. كند يمصرف عمل م شيبه افزا قيقرار دارند، در جهت تشو

مطرح  ستيز طيدر جهت حفاظت از مح اينسبت به عملكرد مطلوب بازار آب استرال يبرخ ياز سو

  .شود يم

 ياقتصاد يها زهيوال انگمثبت بازار آب، ا يها رغم جنبه به: يو برابر يور بهره يبازار آب در ارتقا نقش

موجب رقابت در  ايمخرب همچون اضافه مصرف  يرفتارها يريگ موجب شكل توانند يآمده م ديپد

 نيا ايثان. دو جامعه لحاظ شده باش ستيز طيآثار آن بر مح نكهيشوند بدون ا شتريجهت كسب منافع ب

امكان  شوند، يگرفته م متيق بر يعمدتا مبتن ماتيكه در بستر بازار آب كه تصم دهند يموارد نشان م

نخواهند  متيقابل انتقال در قالب ق ها نهيهز يباالست، چراكه لزوما تمام اريبس حيناصح ماتياتخاذ تصم

بر  يحق دائم گانيصورت را به لكانكه ما يطيدر شرا. شود يم يرعقالنيغ يها موجب حركت نيبود و ا

كه  هيسرما نيفرصت ا نهيمعموال هز رايرا داشت، ز ييعقال ماتيانتظار تصم توان ياند، نم كرده دايآب پ

در بازار  كننده نييثالثا آب تنها عامل تع. شود يلحاظ نم ماتيبه دست آمده است، در تصم گانيبه را

محصوالت كشت  نيتر پرارزش تايبازار آب، نها يريگ گفت كه با شكل توان يو نم ستيمحصوالت ن

همچون  يپنهان يها نهيبه هز ديبازار آب، با يانداز راه نهيبه هز دهينسبت فارابعا در برآورد . خواهند شد

  .توجه داشت يريگ و اندازه شينظام پا يمبادالت يها نهيهز

 يبرا تواند يكه بازار اگرچه م دهد ينشان م ايتجربه استرال: با وجود بازار آب رييدر برابر تغ مقاومت

 يحكمران يو الگو يتيريداكثر كردن سود خود هستند، نظام مددنبال ح و فروشندگان كه به دارانيخر

 ينرسيا نيدارد و ا) ومتمقا( ينرسيا جاديبه ا ليتما گريد يرا فراهم آورد، اما از سو يمنعطف و چابك

در بازار آب كامال  گر مينقش تنظ. حقوق جامعه شود فيو تضع ستيز طيمح بيممكن است موجب تخر
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را در جهت بقا و  يالزم و اصالحات ضرور ماتيبتواند تنظ گر ميكه تنظ رود يار ماست و انتظ كننده نييتع

مقاومت  نيادينقد بن كيدر برابر  گر مينشان داده شد كه تنظ ايدر تجربه استرال. بازار انجام دهد يداريپا

ترل رفتار كه در جهت كن يماتيتنظ اياخطارها  رشينظام بازار در برابر پذ گر،يعبارت د به. كرده است

  .مقاومت دارد رد،يمورد توجه قرار گ ديو فروشندگان با دارانيخر

  

  رانيا يبازار آب برا تناسب

 دهيدارد و دنبال كردن ا يسابقه نسبتا قابل توجه رانيا ياستيو س يقانون اتياز بازار آب در ادب صحبت

آب مدنظر مسووالن  ياقتصاد ييرآاز برنامه توسعه سوم، توجه به كا. مطرح بوده است 1380بازار از دهه 

آب،  يمحل يبازارها تيقانون، تقو نيا) 106(ماده » 2«تبصره  ليگذاران بوده و در ذ و قانون يياجرا

  .مطرح شده است رويوزارت ن فياز وظا يكيعنوان  به

مدل  كيبازار آب صرفا . دو كشور توجه داشت نيا يعموم يحكمران يها است تا به تفاوت الزم

. كند يم دايپ انيجر يو اجتماع ياسيبازار آب در چارچوب كالن س كي قتيو در حق ستين ياداقتص

 ناز زما اياسترال يكشاورز. متفاوت است اريبس رانيبا ا اياسترال يو اجتماع ياسيچارچوب كالن س

ت از محصوال ميصادركننده عظ كي اياسترال. صادرات بوده است بر يمبتن ها يياروپا هيسكونت اول

دنبال  رانيكه ا ييغذا تيبا امن ايدر استرال ييغذا تيامن. آن صفر است ارانهي باياست و تقر يكشاورز

اعم از چپ و راست،  اياسترال يها دولت يتمام ر،يقرن اخ ميدر عرض ن. كامال متفاوت است كند يم

بازار آزاد  نيسانند و دكتراند مداخله دولت را به حداقل بر كرده يرا در كشور كاهش داده و سع ها ارانهي

 يصادرات كشاورز زين رانياگرچه ا. تحوالت مستثنا نبوده است نياز ا زين ياريبخش آب. كنند تيرا تقو

 قياز طر ييغذا تيمساله امن رانيدر ا. است تفاوتم اريكشور بس نيا ياستياما اهداف س كند، يرا دنبال م

 ديتول رانيراستا، در ا نيدر هم. است يجد يا دغدغه كشاورزان خرد شتيحفظ مع طور نيو هم داتيتول
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 ييكارآ يمدل بازار بر ارتقا. بازار است كردياهداف كامال در تضاد با رو نيا. رديگ يانجام م ارانهيغذا با 

كه  يكشاورزان نيچن ا،يدر استرال. كند ينم يخاص تيحما تر فيضع كنندگان ركتاستوار است و از مشا

  .اقتصاد جذب شوند يها بخش ريحرفه خود را رها كنند و به سا توانند يم زيندارند ن ياديز تيجمع يليخ

 يريگ دو كشور كه در گذر زمان موجب شكل يدر نظام حكمران نياديبن يها تفاوت نيتوجه به ا با

 يها هتشبا گريكديدو كشور با  نيا مي، اقل)ديتول نهيمانند هز(شده است  يكامال متفاوت يكشاورز ياقتصادها

و با مشكل اضافه  شوند يمواجه م ديشد يها يو هر دو با خشكسال) خشك مهيخشك و ن(دارد  ينسبتا خوب

. كامال برجسته باشد ايمساله موجب شده نگاه مسووالن كشور به بازار آب استرال نيهم. رو هستند برداشت روبه

 يبرا 1395اشاره كرد كه در اواخر سال  يرانيو كارشناسان ا رانياز مد يبه سفر جمع توان يراستا، م نيدر هم

را  ايآب در استرال يتيريمد يالگو نيتجارب ا كيشدند تا از نزد عزاما ايبه استرال نگيدارل ياز مور ديبازد

قرار گرفته  ديمسووالن مورد تاك ياز سو يجد يموضوع بازار آب به شكل زيسفر ن نيپس از ا. مشاهده كنند

برگزار شده، همواره  يو كنفرانس دو ساالنه اقتصاد آب كه به همت اتاق بازرگانمثال در د يبرا. است

  .مورد توجه قرار گرفته است ياصل ياز محورها يكيعنوان  موضوع بازار آب به

هم قابل  يليدو كشور كه البته خ مياقل نيب ينسب يها است كه شباهت نياست ا ديمورد تاك نجايدر ا آنچه

موفق  گريد يدر كشور انايباشد كه اح يراهكار تياثبات مطلوب يبرا يليدل تواند ينم ستند،ين سهيمقا

عنوان  ك دهه است كه بهياز  شيب يبرا اياسترال نگيدارل ياگرچه بازار آب در حوضه مور. بوده، است

 ها تيعاز كشورها، بدون در نظر گرفتن واق يارياما بس شود، يبازار آب مطرح م يساز ادهيبرتر از پ ييالگو

  .كشور را دارند نياز ا ديتالش در تقل

  

  نكته11و  يبند جمع

است  تر قيدق ينگاه ازمنديراهكار نو در جهت حل مسائل آب كشور، ن كيعنوان  از بازار آب به استقبال
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از  يا ذكر تجربه نيدر مفهوم بازار آب و همچن يبا ذكر مناقشات اصل كند يم يگزارش سع نيو ا

 يبه جا ينيگزيپژوهش، راهكار جا نيدر ا. ستين يبازار آب راهكار اصل رانيا يدهد برانشان  ا،ياسترال

 تيمطلوب تواند يم رانيا يطيمح ستيو ز ياجتماع ،ياقتصاد طيشرا ليدل كه به شود يم هيبازار آب توص

 كيآب . گزارش ارائه خواهد شد نيا يدينكات كل ،يصورت مورد در ادامه به. داشته باشد يشتريب

 يعموم اتيدر ادب ،ياقتصاد يكاال كيكردن آب به  لياگرچه تبد: است يو اجتماع ياقتصاد يكاال

 يكاال كياست كه آب  نيا تياما واقع شود، يمثبت شناخته م دهيپد كيعنوان  به گذاران استيس

فا تحت آن را صر توان ينم گريد ميبدان ياجتماع يكاال كيكه آب را  يزمان. است يو اقتصاد ياجتماع

را در  يراقتصاديابعاد غ ريسا توان يم داناناقتصاد يالبته از نظر برخ. مبادله كرد ياقتصاد يسازوكارها

 تواند يبازار آب لزوما نم دهد ينشان م ايهمچون استرال يكشور اتيترجمه كرد، اما تجرب يشكل اقتصاد

مدل  كيبازار آب . به ارمغان آورد صورت همزمان را به يداريعدالت و پا ،يور همچون بهره ييها وعده

آن را  توان ينم تياست، اما در واقع يمدل اقتصاد كيدر ظاهر  رچهبازار آب اگ: است يصرفا اقتصاد

و  ياجتماع ،ياسيس ،يدرولوژيه ،يابعاد اقتصاد نيب يتعامالت مداوم. دانست گريد يرونيجدا از عوامل ب

 نياز ا يكي. رديگ يابعاد تمركز صورت م نياز ا يكيبر عموما در مباحث صرفا . وجود دارد يكشاورز

آب  تيريمد ييكه گو رسد ينظر م گونه به نيا. است يكشاورز ماند، يابعاد كه در اكثر موارد مغفول م

كه در  ييها و روش شوند يكه كشت م يكه محصوالت يدرحال شود، يمزرعه تمام م كي يدر مرزها

 يمصرف واقع زانيم نييعوامل در تع نيتر مهم رد،يگ ياستفاده قرار مكاشت، داشت و برداشت آنها مورد 

  .هستند

مند  عالقه ياگرچه برخ: رو است روبه يجد يها تيبا محدود ،يمدل اقتصاد كيعنوان  بازار آب به

وجود دارد  يكنند؛ اما شواهد يمعرف ياقتصاد ييكارآ يارتقا يبرا يعنوان راه هستند كه بازار آب را به

 نهيبر آب و لحاظ نكردن هز گانيرا تيمالك. دارد يتوجه قابل يها تيبازار آب محدود دهد يشان مكه ن
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بازار  تيدر برآورد كردن موفق) و نظارت شيهمچون پا( يمبادالت يها نهيفرصت آن، در نظر نگرفتن هز

 ،يكار و انرژ يرويمختلف مانند ن يبازار محصوالت به نهادها يوابستگ ،ياقتصاد ييكارآ يدر ارتقا

  .دهند ينشان م ياقتصاد ييكارآ يارتقا يبازار آب را برا تيهستند كه محدود يموارد يهمگ

و فراهم شدن  نيآزاد كردن آب از زم: كامال دشوار است يبازار آب امر ياز آثار جانب يبرخ كنترل

همچون  يكشور يكه براداشته باشد  يقابل توجه يآثار جانب تواند يم ن،يمبادله آب فارغ از زم نهيزم

و مبادله  نياز زم بآزاد كردن آ. مبدل شود يجد ديتهد كيرو است، به  كه با اضافه برداشت روبه رانيا

تر  ارزش كم داتيو از تول شود يم تر يبرداران اقتصاد بهره يآن اگرچه موجب فراهم شدن آب برا

برداران و  از بهره يلت و حقوق برخعدا فيموجب تضع تواند يم گريد يبكاهد، اما از سو تواند يم

 رفتيرا پذ نيا ديمشاهده شد، با ايالطور كه در تجربه استر همان. بر منابع آب شود شتريفشار ب طور نيهم

برداشت از منابع آب  زانيمتضمن حفظ عدالت و كنترل م تواند ينم گر مينهاد تنظ كيكه لزوما وجود 

نباشد،  گر مينهاد تنظ نيياز انتخاب اشتباه در تع يصرفا ناش گر ميظسوءعملكرد نهاد تن رسد ينظر م به. شود

 ماتيمحتمل است كه اعمال تنظ رد،يگ يقرار م ماتيتصم يمحور اصل وانعن كه بازار به يبلكه اساسا زمان

بازار آب به دنبال . بازار مبدل شود يبرا يديدر استفاده از منابع آب به تهد يداريدر جهت عدالت و پا

مساله شود، در برابر آن مقاومت خواهد  نيبخواهد مانع ا يكثر كردن مبادالت آب است و اگر اقدامحدا

به آنها دچار شده است،  ايكه استرال يصيبخواهد بازار آب را پس از برطرف كردن نقا رانيا گرا. كرد

باشد و در  ديمف تواند يكه اضافه برداشت است نم رانيمشكل ا يبازار آب برا تياجرا كند، باز هم در نها

  .خواهد كرد قيتشو شتريكنندگان را به سمت مصرف ب عمل بازار آب، مجموعه مصرف

صورت حجم آب  كه حق آب به جيرا يدر مقابل با الگو: شود ليبه حق مصرف تبد ديبا يبردار بهره حق

مصرف  زانيم است كه حق آب نسبت به نيبر ا ديتاك يشنهاديدر چارچوب پ شود، يم فيتعر يبرداشت

ع عادالنه آب يبر قانون توز يبا نگاه. شود فيتعر) محصوالت ديتول يو تعرق برا ريتبخ يعني(آب  يواقع



    

  
  

118 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

حق براساس  يگرفته شده و عمال اعطا دهيحق مصرف ناد ياعطا زين رانيمتوجه شد كه در ا توان يم

  .شود يم فيبرداشت تعر زانيم

در  شوند، يم فيتعر يكه در سطح محل يقالب شروط مشخصدر  ديآب را با ياجتماع-ياقتصاد يكاال

- ياقتصاد يكاال كيمنطق قرار گرفته كه آب  نيبر ا نيگزيراهكار جا تيمحور: جامعه قرار داد ارياخت

 ،يشنهاديپ كرديواگرچه در ر. رديقرار گ يبردار با حضور فعاالنه جامعه مورد بهره دياست كه با ياجتماع

اعتبار  يتا زمان يحقوق فرد نياما ا رد،يگ يقرار م تيران نسبت به منابع آب مورد حمابردا بهره/  حق افراد

سازوكار  دياساس، با نيبر هم. جامعه استفاده نشود يو بقا يداريخواهد داشت كه از آنها در تناقض با پا

خود را متناظر با مصرف آب  زانيآنها انتظار داشت كه م زكرد كه بتوان ا فيبرداران تعر بهره يبرا يشفاف

صورت  آب ممكن است به يبردار اگرچه حق بهره نيبنابرا. كنند ميشده در سطح جامعه تنظ مياهداف تنظ

صورت  به ديحق با نيا ماندن يباق يبرا يجا شود؛ اما قاعده اصل افراد جابه نيب نيزم ديتبع خر به اي يارث

حقوق  ران،يدر ا. شود فيمنطقه تعر يطيمح ستيو ز ياجتماع ،ياقتصاد تيبر وضع يو مبتن يجمع

  و جامعه ياما نقش سطح محل شود؛ يبرداران اعطا م صورت مشروط به بهره از آب به يبردار بهره

چارچوب  يساز ادهيپ يالزم است تا در راستا ليدل نيبه هم. است زيناچ يريگ ميتصم نيبرداران در ا بهره

 يبردار اعطا، اصالح و لغو حقوق بهره يبرا يلدر جهت مشاركت سطح مح ياصالحات ،يشنهاديپ

  .رديصورت گ

: اجرا شود تواند يآب م يمحل تيريمد تهيكم يريگ با شكل »يمشاركت حفاظت« يشنهاديپ چارچوب

 ياقتصاد ييحفاظت از منابع آب نسبت به كارآ تيبه اصل مشاركت و اولو يراهكار مشاركت حفاظت

 رراهكار ب نيدر ا ياصل ديتاك. خواهد شد ياتيعمل يمحل تهيمك كي يريگ كه با شكل ورزد يم ديتاك

كاهش  يبرا يگذار هدف ديبا نيبنابرا. است يريگ ميمراحل تصم يدر تمام يقاعده مشاركت و همراه

كه عموم جامعه بدانند كه چرا و چگونه مصرف آب  يشود؛ به نحو فيتعر ياجتماع يمصرف در بستر
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در  و شيپا يا صورت دوره برداران به قرار است تا حق بهره ياظتدر مشاركت حف. ابديكاهش  ديبا

شده كه  هيتعب يطيشرا يدر مشاركت حفاظت. شود تيشده، تثب نييو اهداف تع وديق تيصورت رعا

و  رنديمورد تذكر و هشدار قرار گ كنند، يكه خالف اهداف كاهش مصرف عمل م يبرداران بهره

 نديكردن فرآ ريمنظور اجراپذ به. رديب حق از آنها صورت گآن، سل تيدر صورت عدم رعا تيدرنها

صورت  يو گروه يفرد يراهكارها بر يمبتن يشده تا اقدامات ديراهكار تاك نيدر ا ،يحفاظت مشاركت

اهداف كاهش مصرف  بر يكشاورزان مبتن شتيحفاظت از مع يالزم برا نهيو از طرق مختلف زم رديگ

  .آب فراهم شود

 يها يبه فناور يدسترس: است يو اجتماع يحقوق ،يملزومات فن يدارا يشنهاديوب پچارچ يساز ادهيپ

 طيشرا كيبرداران به  نابسامان حقوق بهره طيشرا ليآب، تبد يمحاسبه مصرف، استقرار نظام حسابدار

، از مجموعه ملزومات ...نهاد توانمند و  مردم يها منصفانه، وجود تشكل ريمس كيشده از  تيتثب

  .هستند يشنهاديچارچوب پ يساز ادهيپ

 يراهكار نيكردن چن ادهيپ يبرا: بهره گرفت يمتنوع يها لوتياز پا ديچارچوب با يساز ادهيپ يبرا

 يمحل يها تياستفاده كرد و الزم است تا از ظرف يمركز ياز سازوكارها توان يابتدا به ساكن نم عتايطب

براساس  پسو س رديدر دستوركار قرار گ ديبا لوتيپا نيچند ياجرا ليدل نيبه هم. بهره گرفت

آنچه در راهكار . كار گرفته شوند و به يطراح يجابيو ا يابعاد سلب لوت،يحاصل از تجارب پا يها آموخته

اقدامات در جهت  شبرديپ يو استفاده از تفاهم برا يمحل يها تيبر ظرف ديشده اصالت دارد، تاك شنهاديپ

  .كاهش مصرف آب است

 ليپژوهش پتانس نيا يشنهادياست، چارچوب پ يهيبد: نگر بود واقع ديصرف آب باكاهش م يبرا

 ييباشند، استفاده از راهكارها يمحل يها تيدارد و اگر اهداف كاهش مصرف آب فراتر از ظرف يمشخص

كه در صورت  ستين يمعن نيبه ا نياما ا. خواهد كرد دايپ تيآب از كشاورزان اولو ديهمچون خر
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 يريگ ميتصم يها تيكردن ظرف جيبه بس يازين گريبرداران، د حق آب از بهره يدائم ديخر هنيگز انتخاب

آب با پشتوانه  ديخر ديبا زين طيشرا نياتفاقا در ا. وجود نخواهد داشت يمشاركت تيريو مد يمحل

 يدر برا اتخاذ شده يانحراف راهكارها يها نهياز زم االمكان يتا بتوان حت رديانجام گ ياجتماع تيمشروع

  .كرد يريجلوگ ستيز طيمح بيحقوق جامعه و تخر فيتضع

 ليكه ما يآب به هر نحو تيريمد يبرداران برا مطلق مبادله آب و رها كردن بهره تيبا ممنوع: آخر نكته

انعطاف را  نيا. كند داياز منابع آب به هر شكل ادامه پ ركارآيغ يبردار اجازه داد تا بهره توان يهستند، نم

 اي نياجاره زم قياز طر زين ستيمجزا ن گريكدياز  نيكه حقوق آب و زم يشنهاديدر چارچوب پ وانت يم

 ستهياستعمارطلبانه نگر ديد كيالگو با  نيمعموال به ا اتياگرچه در ادب. تجربه كرد يمشاركت يكشاورز

الگو  نيباشند ابرخوردار  يو قدرت مساو گاهيكه كشاورزان و مالكان از جا يشده است، اما در زمان

  .داشته باشد يآثار مثبت تواند يم

بودن مصرف آب در بخش  ركارآياز غ توان يمساله است كه نم نيپژوهش بر ا نيا ديتاك قتيحق در

 يسوم ريحل بحران خواهد بود، بلكه مس يبرا يريرا كرد كه بازار آب اكس يريگ جهينت نيا ،يكشاورز

از  يبردار بهره ريدولت و مردم، مس نيانسجام ب يدن جامعه و ارتقاداد كه متشكل كر شنهاديپ توان يرا م

  .سازد يو كارآ م داريمنابع آب را به مرور زمان پا
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خبر گزاري تابناك مورخ  !كند پيكري كه چرخش زمين را كند مي سد غول
24/12/1398  

 

دانيد؟ شايد آن را در يكي از سفرهاي خود مشاهده كرده باشيد، يا شايد در  دره چه مي درباره سد سه

هاي چشمگير مهندسي و ساخته دست انسان هستند و برق  سدها پيشرفت. نزديكي شهر شما سدي باشد

المللي  اي و بين سدها موضوع بحث ملي، منطقه حال، اين اما در عين. كنند مناطق اطراف خود را تأمين مي

 .هستند و با وجود مزاياي فراوان، داراي نكات منفي نيز هستند

 
  

دانيد؟ شايد آن را در يكي از سفرهاي خود  دره چه مي درباره سد سه ؛»ك با توتابنا«اختصاصي

هاي چشمگير مهندسي و  سدها پيشرفت. مشاهده كرده باشيد، يا شايد در نزديكي شهر شما سدي باشد

حال، اين سدها موضوع  اما در عين. كنند ساخته دست انسان هستند و برق مناطق اطراف خود را تأمين مي

المللي هستند و با وجود مزاياي فراوان، داراي نكات منفي نيز هستند؛ مانند سد  اي و بين ملي، منطقه بحث
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گويند بر  مي  آيد تا آنجا كه برخي سه دهانه چين كه يكي از بزرگترين سدهاي جهان به حساب مي

  .سرعت چرخش زمين اثرگذار است

پيكر  سي ندارند، فكر كنند اين سد فقط يك سد غولاي در زمينه مسائل مهند شايد برخي كه هيچ تجربه

كند و مانع از استفاده آب براي  و جريان آب را محدود مي  ها و نهرها ساخته شده است كه روي رودخانه

خواهيد دانش خود را افزايش  اگر مي. كند شود و در توليد انرژي هيدروالكتريك كمك مي آبياري مي

! شانسي شماست را بشنويد، امروز، روز خوش Three Gorges انه چينده داده و داستان ساخت سد سه

ايم كه به شما در تعيين موضع شما نسبت به  ما سيزده حقيقت شگفت انگيز راجع به آن جمع آوري كرده

 .كند سد كمك مي  اين

 سن يات ايده ساخت سد از سون .1

 
 سون در دهه اول قرن بيستم يات پرتره سون

شود، ايده ساخت  سن، فيلسوف، رهبر سياسي و انقالبي كه از او به عنوان پدر چين مدرن ياد مي  يات سون

سن  يات ، سون1922 ارائه داد، پس از سرنگوني خانواده چيني مانچو در سال 1919سد را از اوايل سال 

اي با نام  در مقاله. هاي ساخت جمهوري چين را بنا مي كرد، مشتعل نمود انقالبي كه پايه

تسه را پيشنهاد  ايده ساخت سد براي كنترل سيالب رودخانه يانگ Sun Yat-Sen صنعتي توسعه برنامه

 .ي او عملي شد ايده كرد، زيرا اين امر نمايانگر قدرت جديد چين بود و پس از گذشت مدت زماني
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 اين سد بسيار بزرگ است .2

 
 دهد عكس هوايي كه طول سد را نشان مي

  

ست، ولي با اين حال، اين توان از فضا ديد، اما اين درست ني سه دهانه چين را مي برخي ادعا مي كنند سد

است و داراي طول  اين سد بزرگ از فوالد و بتون ساخته شده! كند مساله بزرگي اين پروژه را نفي نمي

هزار تن  510براي ساختن اين سد عظيم مهندسين به حدود . فوت است 600فوت و ارتفاع تقريبي  7666

  !ساخت شصت سازه مانند برج ايفل كافي استفوالد احتياج داشتند؛ به اين معنا كه اين مقدار براي 
 

 سه مزيت ارائه شده توسط اين سد .3

 

به رغم نكات منفي و موج انتقاد زياد نسبت به اين سد عظيم، ساخت آن ممكن است مفيد و مثبت تلقي 

كنترل سيالب، توليد برق و بهبود سامانه : سد سه دهانه چين براي سه هدف اصلي ساخته شده است. شود

 .اوبرين
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 گرسنه انرژي .4

 

ژنراتور  34سد سه دهانه چين با . هاي عظيمي نياز دارد عملي شدن ايده ساخت چنين سدي، به زيرساخت

 25اين برابر با مقدار انرژي ناشي از سوزاندن . كند ها انسان فراهم مي عظيم، انرژي الزم براي ميليون

 .ميليون تن زغال سنگ است 50ميليون تن نفت خام يا 

 
  
 دهه قبل از تبديل شدن به واقعيت فقط يك ايده بود پروژه سد سه دهانه چين سه .5

د، غيرقابل اجرا به تسه براي همه كه سعي در اجراي اين پروژه داشتن ايده احداث سد روي رودخانه يانگ

هاي  هيچ كس تا سال. پيشنهاد داد 1919سن ساخت سد را در سال  يات رسيد، پس از آنكه سون نظر مي

 .U.S با دفتر 1946جمهوري چين براي طراحي سد در سال . به پيشنهاد او فكر نكرد 1946تا  1944

Bureau of Reclamation ژه به دليل وقوع جنگ آمريكا قرارداد بست، اما كار روي اين پرو

در دهه پنجاه و شصت قرن گذشته بسياري تالش . دوم متوقف شد  داخلي چين پس از پايان جنگ جهاني
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هاي اجتماعي كه  هاي آنها به دليل تنش كردند تا انجام اين پروژه را دوباره از سر بگيرند؛ اما تالش

 .شدبرد منجر به شكست  جمهوري چين در آن زمان از آنها رنج مي

به پايان رسيد و هنوز  2009سال    كار ساخت و ساز اين پروژه رسماً آغاز و در 1994دسامبر  14در 

 .اصالحات زيادي براي انجام روي اين سد تا به اين لحظه وجود دارد

 
  
 بار به تعويق افتاد  ساخت سد سه .6

آغاز شد، به دليل برخي مشكالت سه بار ساخت  1994كار براي اجراي پروژه سد سه دهانه چين در سال 

هاي زيست محيطي،  هاي زياد، تنش به پايان برسد؛ اما هزينه 2008آن به تعويق افتاد، قرار بود در سال 

سكان مجدد باعث شد كار چندين بار متوقف شود و روي زندگي فساد سياسي چين و مسائل مربوط به ا

 .ساكنان محلي تأثير منفي بگذارد
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 آلودگي .7 

 
  

 توان در اين تصوير ديد آلودگي آب را مي 

نظرها در مورد سد سه دهانه چين، ميزان خسارت اين سد به محيط زيست  ن اختالفيكي از بزرگتري

درصد آب شيرين چين آلوده باشد و اين سد باعث بدتر شدن  70شود  طور كلي برآورد مي است؛ به

ميليون  265اين سد روي تأسيسات قديمي زباله و عمليات معدن قرار دارد و هر سال هم . شود اوضاع مي

 .شود مي ضالب در رودخانه يانگ تسه ريختهگالن فا

  
 مهاجرت گسترده .8

 

هاي خود حركت كنند و به جستجوي  ميليون تن مجبور شدند از خانه 1.2وقتي سد ساخته شد، حدود 
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كند و به  در حال حاضر دولت چين هنوز ساكنان خارج از منطقه را آواره مي. هاي جديد بپردازند خانه

  .هاي آينده از منطقه خارج شوند ارد؛ پيش بيني مي شود صدها هزار تن در سالد مهاجرت اجباري وامي
 

 بهترين روش براي كنترل سيل .9

 

تسه عامل اصلي نگراني افرادي بود كه سالها از اين فاجعه طبيعي رنج  طغيان موسمي رودخانه يانگ

. كيلومتر در سراسر آسياست 6357تسه، سومين رودخانه طوالني جهان با طول  رودخانه يانگ. بردند مي

تسه كمك كرد؛ به اين معنا كه براي  هاي موسمي رودخانه يانگ سد سه دهانه چين به كنترل سيل

تسه مانند ووهان، نانجينگ و شانگهاي  ها خانه و شهرهاي بزرگ واقع در نزديكي رودخانه يانگ ميليون

 .كيلومتر مربع است 1000مساحت سد حدود . رود محافظت بسيار خوبي به شمار مي
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 توليد انرژي .10

با ظرفيت ) ترين سد اياالت متحده آمريكا بزرگ(سد چيني تقريباً يازده برابر قدرت سد بزرگ هوور  اين

تواند كل  شود مي مقدار انرژي حاصل از سد بسيار است و گفته مي. كند ميمگاوات توليد  22.5توليد 

 .برق الكتريكي جمهوري چين را تأمين كند

 
  

 زيست به محيط  خسارت .11

 500گونه ماهي و بيش از  300گونه حشرات،  3400گونه گياه،  6400ي منطقه اطراف سد محل زندگ

دهانه چين خسارات زيادي به گياهان و جانوران اين منطقه وارد كرده و  سد سه. دار است گونه مهره

است؛ فرسايش اين سد باعث ريزش زمين شده   كنند را تحت تأثير قرار داده محيطي كه در آن زندگي مي

 .است  براي بزرگترين ماهيگيري جهان در درياي شرق چين ايجاد كردهو تهديدي جدي 
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 هزينه ساخت اين سد بسيار باال بود .12

حتي اين پروژه به دليل اين . ميليارد دالر رسيد 37ميليارد دالر و در عمل به  25برآورد كل هزينه سد بين 

 140دهانه  گفتند سد سه عالوه بر هزينه زياد آنها مي. هزينه زياد با مخالفت شديد پارلمان چين روبه رو شد

 .موقعيت تاريخي را نيز نابود خواهد كرد 1600شهر و  13روستا، 

  
 كند سد سه دهانه چين چرخش زمين را كند مي .13

ها آب پشت سد سه دهانه چين بزرگترين سد بتني دنيا، به حدي زياد است كه اگر  ليونحجم بي

هاي سد كامل باز شود فشار اين جريان آب قادر خواهد بود چرخش زمين را منحرف كند و طول  دريچه

  .ثانيه افزايش بدهد 0.06روز را 
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اك مورخ خبرگزاري تابن - 98سال  يدر كشور ط ليس 138وقوع  ؛يآب ليسال س
28/12/1398  

  

 ريسال اخ 40 رانگريو يها ليها جزو س كه دو مورد از آن وستيدر كشور به وقوع پ ليس 138، 98سال  در

  .بودند

 يها با انتشار گزارش سازمان جنگل يدار و آبخوان البير كنترل سدفت سنا،يبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

 يط ديشد يها ليوقوع س ليرودخانه دل ميو تجاوز به حر مياقل رييگفته است كه تغ 98سال  يها لياز س

   .كه گذشت، بودند يسال

ده است و رخ دا 98سال  يدو مورد آن ط ريچهار دهه اخ رانگريو ليمورد س 12گزارش از  نيبر اساس ا*

استان  25به وسعت  يا در پهنه 98ماه  نيدر فرورد زيكشور ن ريقرن اخ مين يها ليس نيتر از گسترده يكي

  .رخ داد

 انيم نيبودند و در ا 98در سال  ليس يكشور پهنه بحران زيآبخ يها هكتار از حوضه ونيليم 14از  شيب*

  .استان كشور خسارت وارد كرد 16 يها رساختيبه ز البيس

مورد  15و بلوچستان  ستانيمورد و س 26هرمزگان  ل،يمورد س 32با  يخراسان رضو يها استان بيبه ترت* 

  .در كشور را داشتند ليوقوع س يفراوان نيشتريب

و  ستانيگلستان، لرستان، خوزستان و س يها و خسارات آن استان البيس يشدت و بزرگ ثياز ح*

  .در كشور بودند ريقرن اخ مين يها البيس نيدترياز شد يكيبلوچستان شاهد 

بود و  هيمتر مكعب در ثان 570 يمخرب با دب البيشاهد س 98ماه سال  نياستان گلستان در فرورد*

و باشدت  هيمتر مكعب در ثان 3500 يبا دب ينيسهمگ البيبا س 98ماه  يدر د زيو بلوچستان ن ستانيس

  .گلستان مواجه شد البيحدود شش برابر س



    

  
  

131 

  1398 اسفند - )28(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

در  98در سال  ليس يآمار تلفات جان نيخسارت به لرستان وارد شد و باالتر زانيم نيشتريب انيم نيدر ا*

  .كشته داشت 21با  رازيرا تنگه دروازه قرآن ش) يناگهان( يآن ليمحل با س كي

 ميحر تيو عدم رعا مياقل رييها تغ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيبر اساس گزارش دفتر كنترل س*

  .بود 98سال  يدر كشور ط ليخسارت س ديتشد ليدل البيس

متر  ارديليم 10.5از  شياجرا شده در سطح كشور ب يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيمجموعه فعال*

عالوه بر كاهش خسارت  نيرا مهار كرد و در كنار آن با نفوذ به درون زم 98سال  يها البيمكعب از س

ها و  ها چشمه آبخوان يآب تياشباع خاك و بهبود وضع ريآب سبز در منطقه غ رهيذخ تيموجب تقو ليس

  .ها شد قنات
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