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  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

  
  

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

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

  
هـاي خبـري    جلد از سلسـله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت      نهمينمجموعه حاضر بيست و 

هـا فقـط    و سـايت  هـا  باشد كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايـد و روزنامـه   مي
هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در       آنچه كه در قالب ارايـه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت       هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه
را در اختيــار هــا و نشــريات بــه صــورت روزانــه و هفتگــي چــاپ گرديــده اســت  گرفتــه و در خبرگــزاري

كارشناسان و محققين قرار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   
. گـردد  هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي. منابع طبيعي را نشان دهد

نظر  اي تنظيم شود كه صرف موعهمجوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 
  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  - تراز به استقبال بهار رفت يترم يسانت 58 شيبا افزا هياروم اچهيدر
  02/01/1399مورخ 

  

در آغاز بهار  هياروم اچهيتراز در: گفت يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا رعامليمد -رنايا -هياروم

از آغاز بهار سال گذشته  شتريمتر ب يسانت 58متر ثبت شد كه  يسانت 52متر و  271هزار و  كيامسال، 

  .است

  
بهار  يدر ابتدا اچهيدر نيكه تراز ا يدر حال: افزود رنايوگو با خبرنگار ا روز شنبه در گفت يجعفر اتابك

 يسانت 52متر و  271و  كهزاريتراز روز گذشته به  نيود، امتر ب يسانت 94متر و  270و  كهزاري، 1398سال 

  .ديمتر رس

حجم آب : سال گذشته، اضافه كرد كي يط اچهيحجم آب در يدرصد 65 شيبا اشاره به افزا يو
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  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ونيليم 600و  ارديليم كيمترمكعب است كه  ونيليم 70و  ارديليهم چهار م هياروم اچهيموجود در در

  .باشد يسال گذشته م ياز ابتدا شتريمترمكعب ب

 يتا ابتدا 1398سال  ياز ابتدا اچهيدر نيوسعت ا: كرد انيب زين هياروم اچهيدر خصوص وسعت در يو

  .است دهيمربع رس لومتريك 978هزار و  2و به  افتهي شيافزا لومترمربعيك 470از  شيامسال ب

آب سدها به سمت  يرهاساز مرحله نيدتريبا اشاره به جد يغرب جانيآذربا يا آب منطقه رعامليمد

  .است يدر حال رهاساز جانيآذربا يآب نيمترمكعب آب به سمت نگ ونيليم 270: گفت ه،ياروم اچهيدر

 نيقابل مالحظه تراز ا شياز افزا يساله گذشته حاك 30در بازه  هياروم اچهيتراز در راتييبه تغ ينگاه

 نيبه ا يورود يها به واسطه كاهش بارش و آب اچهيدر نيدارد؛ پس از آن تراز ا 1374در سال  اچهيدر

متر كاهش  8 زانيبه م اچهيدر نيتراز ا 1397تا سال  كه يرو به كاهش گذاشت، به طور يآن به آرام

  .افتي

 افت؛ي شيافزا ياديبا سرعت ز اچهيتراز در ،يبارندگ شيبه واسطه افزا 1398و بهار  1397زمستان  يط

 نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز  شيب اچهيچند ماه تراز در يط كه يطور به

آب، تراز  ريتبخ و يورود يها و به واسطه كاهش آب يبعد يها كرد؛ اگرچه در ماه جاديا اچهيدر

  .با ندت مشابه سال گذشته همچنان باالتر است سهيسطح آب در مقا يداشته ول يروند كاهش اچهيدر

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتيينمودار تغ ،ينسب شيافزا نيوجود ا با

از  نهيها و استفاده به بارش شيدارد؛ افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

 نيتراز آب ا شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبر اساس س يمنابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر

كاهش  متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيستاد تراز در نيا ليقبل از تشك نكهيقابل توجه ا نكته

 اچه،يدر نيا ياياح يبرا ديو ام رياعتبار و تالش دولت تدب صيتخص ،يزير برنامه هياما در سا افتي يم
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  .آمد اچهيهم به كمك در ها يقف شد و بارندگروند خشك شدن آن متو

 نيا ياست ول اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

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

  .آن رفع خواهد شد زگردير

 كيبه تراز اكولوژ/ 1394از /سال  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها ر قالب طرحد هياروم اچهيدر

شروع  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال سال از برنامه عقب است؛ ا 2تا  ميون كيخود برسد كه حدود 

درصد از مساحت آن خشك  80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيبه خشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

  .دش



    

  
  

6 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا مورخ  - ديرس لومترمربعيهزار ك 3به مرز  هياروم اچهيوسعت در
04/01/1399  

  

 2كه وسعت آن به  دهد ينشان م با زمان مشابه سال گذشته هياروم اچهيمساحت در سهيمقا -رنايا -هياروم

  .است دهيمربع رس لومتريك 991هزار و 

به روند رو به  رنايوگو با خبرنگار ا روز دوشنبه در گفت هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير

 9فقط كمتر از  اچهيوسعت در: حوضه بسته اشاره كرد و اظهار داشت نيآب در ا زانيم شيافزا

  .برسد لومترمربعينده تا به سه هزار كما لومترمربعيك

 ونيليم 130و  ارديلياز چهار م شيدر حال حاضر به ب هياروم اچهيآب در زانيم نكهيا انيسرخوش با ب فرهاد

و  ارديليم كينسبت به سال گذشته  جانيآذربا يآب نيحجم آب نگ: است، اضافه كرد دهيمترمكعب رس

  .دهد يرا نشان م شيمترمكعب افزا ونيليم 630

از  شتريب متر يسانت 59است كه  متر يسانت 54متر و  271و  هزار كي زين اچهيدر نيا يتراز فعل: كرد انيب يو

  .شود يزمان مشابه سال گذشته برآورد م

 يبردار به بهره جيبه تدر يسال جار يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا يو

 متر كيبه  كيها ساالنه نزد طرح نياز ا يبردار در صورت بهره هياروم اچهيرتراز د: افزود رسد، يم

  .شود يم يعمل جانيآذربا يآب نيدر خصوص نگ يجمهور سييو وعده ر ابدي يم شيافزا

تراز آن  اچه،يبه در يآب ورود زانيم شيبه واسطه افزا 1398و بهار  1397زمستان  يط رنايگزارش ا به

كرد؛  جاديا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز  شيچند ماه ب يط

 يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يها و به واسطه كاهش آب يبعد يها اگرچه در ماه

  .با مدت مشابه سال گذشته همچنان باالتر بوده است سهيسطح آن در مقا يداشت ول
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نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتيياز، نمودار تغتر ينسب شيافزا نيوجود ا با

 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

راز آب ت شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبر اساس س ياز منابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 هياما در سا افتي يكاهش م متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيستاد تراز در نيا لياز تشك قبل

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

  .آمد اچهيكمك درهم به  ها يمتوقف شد و بارندگ

در  اچهيدر نيا يول  اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

آن  زگردير يها درصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيتراز 

  .رفع خواهد شد

 كيبه تراز اكولوژ/ 1394از /سال  10ر است ظرف مدت قرا ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال از برنامه عقب است؛ ا 2تا  ميون كيخود برسد كه حدود 

آن خشك  حتدرصد از مسا 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

  .شد



    

  
  

8 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 -  است دهيرس يبه مرحله خطرناك يو خشكسال يبدر بحران كرونا، كم آ: سفيوني
  04/01/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

كرونا و  وعيبا اشاره به ش) سفيوني(از كودكان وابسته به سازمان ملل  تيسازمان حما -رنايا-تهران

و  يهشدار داده كه كم آب يبهداشت سيبه آب سالم و سرو ياز كشورها در دسترس يبرخ تيمحروم

  .است دهيرس يبه مرحله خطرناك يخشكسال

زده، به آب سالم  و مناطق بحران ريفق ياز مردم در كشورها ياريوله، بس چهيدو يگزارش تارنما براساس

كرونا، نظافت از  روسيگسترش و طيدر شرا ژهيندارند، به و يدسترس زيتم يداشتبه يها سيو سرو

  .به نظافت را به وجود آورد يامكان دسترس ديبرخوردار است و نخست با ياتيح تياهم

از آب  ن،يكره زم تينفر از  جمع ارديليحدود سه م يعنيدرصد از مردم جهان،  40: اعالم كرد سفيوني

  .نديدست خود را با صابون بشو توانند يو نم محروم هستند زهيپاك

نفر از مردم  اردهايليآب، اعالم كرد كه م ي، روز جهان)نيفرورد سوم(مارس 22ملل به مناسبت  سازمان

  .ندارند زهيخود آب پاك يها جهان در خانه

رست سرپ در،يشنا انيستيكرونا فرو رفته است، كر يريكه جهان در بحران همه گ يدشوار يروزها در

از جهان از نظافت  ياست كه امروزه مناطق بزرگ نيبزرگ ما ا ينگران«: ديگو يدر آلمان م سفيونيدفتر 

. ميده رييتغ راخود  يزندگ وهيگسترش كرونا ش طيكه در شرا ميدار فهيهمه ما وظ. مرتب محروم هستند

 يدر مناطق جنگ شانيها ادهبه كمك كودكان و خانو ديبا ژهيبه و ،يحال با توجه به خطرات جهان نيدر ع

  .»ميبرو

 روسيابزار در مقابله با و نيو موثرتر نيتر مهم يبهداشت يها زگاهيو آبر زهيبه آب پاك يو دسترس نظافت

و  هيمانند سور يو بحران يدر مناطق جنگ ايمملو از مردم آواره  يها اما امروزه در اردوگاه. كروناست
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  .روزمره به نظافت محروم هستند يه از دسترسخانواد ها ونيليم ونان،يبنگالدش و 

در خانه قادر به  افتهين توسعه يبه گزارش منابع سازمان ملل، حدود سه چهارم مردم در كشورها بنا

 يعنيها،  از مدرسه يميحدود ن ريفق يدر كشورها. ستنديخود ن يها درست و مرتب دست يشستشو

و  انمدارس در سطح جه سوم كياز  شيب. بون ندارندو صا ريآموز، آب ش دانش ونيليم 900به  كينزد

  .ابندي يخود نم يها شستن دست يبرا يها امكان بچه ر،يفق ياز مدارس در كشورها يمين

 وعيبه مناسبت ش ليدل نيبه هم. محروم هستند يبهداشت يها سياز سرو ياز مراكز درمان ياريبس يحت

 ياطالعات جامع بوك، سيمانند ف ييها و شبكه يجهانبه همراه سازمان بهداشت  سفيونيكرونا،  روسيو

  .است  آنها منتشر كرده نيكودكان و والد يبرا

 يبه شكل خطرناك يمياقل راتيي، تغ»آب يروز جهان«سازمان ملل به مناسبت  كشنبهيگزارش روز  طبق

  .آب را كاهش داده است تيفيمقدار و ك

و  يو رشد اقتصاد تيجمع شيافزا. ر شده استبراب 6 شيسال پ كصديمصرف آب، نسبت به  امروزه

  .برد يدرصد مصرف آب را باال م كيعادات روزمره، ساالنه حدود  يدگرگون

 شهيهم يو منابع آب برا رود يهدر م يبه سادگ افت،يباز يدرصد از فاضالب به جا 90جهان، حدود  در

  .شود يتلف م

و  ستنديشدن ن زيقادر به تم اهايها و در ، رودخانهدر آب و هوا ژنيآب و كم شدن اكس يباال رفتن دما با

  .شوند يخطرناك م يها يماريو ب ها ياز آلودگ يباعث موج

 تيبر اهم شياز پ شيب ديبا شهيهم يمشكالت زادبوم رامونيوگو پ دارد كه در گفت ديسازمان ملل تأك 

  .كرد ديهمگان تاك يآب سالم برا نيتام
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خبرگزاري ايرنا مورخ  -  در مازندران يصل زراعف مين يبارندگ يدرصد 10كاهش 
07/01/1399  

  
 يمازندران گفت كه بر اساس اطالعات مركز مل يهواشناس رعامليمركز پدافند غ سيير -رنايا-يسار

 29از اول مهر تا  يعني يجار ينخست سال زراع مهين ياستان ط نيبارش باران در ا نيگانيم يخشكسال

  .درصد كمتر شد 10نسبت به سال قبل حدود  98اسفند ماه 

 498مدت در استان مازندران  نيدر ا: گفت  رنايزاده پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يوسفي ميرح

  .افتيمتر كاهش  يليم 60مشابه سال قبل حدود  كه نسبت به مدت ديمتر باران بار يليم

با  سهيدر مقا يجار ينخست سال زراع مهيبارش باران در ن نيانگيكه م ستيدرحال نيا: اضافه كرد  يو

  .شد شتريب) متر يليم 91( درصد  22از  شيب يمدت مشابه دوره آمار

شهرستان روند  19مشابه سال قبل در با مدت  سهيبارش ها در مقا نيانگيم ياز لحاظ شهرستان يگفته و به
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درصد رشد  18 نيانگيبه طور م دونكناريداشت و در سه شهرستان محمودآباد ، بابلسر و فر يكاهش

  .داشت

 يجار ينخست سال زراع مهيشهرستان استان مازندران را در ن 19باران در  يروند كاهش ليزاده دل يوسفي

  .دانست 97ه سال آسا اواخر اسفندما ليس يبارش ها ليبه دل

  .متر اعالم كرد يليم 651ساله استان مازندران را  كيمازندران بارش نرمال  يكارشناس هواشناس نيا

  98بارش ها در سال  يدرصد 10 شيافزا

 يحساب نيانگيگفت كه بر اساس اطالعات م نيمازندران همچن يهواشناش رعامليمركز پدافند غ سيير 

 98استان در سال  نيبارش باران در ا نيانگيدر سطح استان مازندران ، م يديهمد ستگاهيا 15برگرفته از 

  .شد شتريدرصد ب 24دوره بلند مدت حدود  نيانگيبا م سهيدرصد و در مقا 10نسبت به سال قبل از آن 

 نيمتر بود و در ا يليم 826حدود  98مازندران در سال  يبارندگ نيانگياساس م نيبر ا: زاده گفت  يوسفي

متر مربوط  يليم 762و  كهزاريآن با  نيشتريمتر و ب يليم 343بلده با  ستگاهيبارش مربوط به ا نيكمتر نايم

  .نوشهر بود ستگاهيبه ا

خطه شمال كشور در سال  نيباران در ا زانيم شيمازندران افزا يگزارش شركت آب منطقه ا براساس

 تيمتر مكعب ظرف ونيليم 400ه حدود استان شد ك نيا يسدها يدرصد 90 يريباعث آبگ يجار يزراع

  .دارند
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 يكم بارش/ استان كشور كمتر از حد نرمال  9در  ها بارش؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت
  08/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - رود ندهيمشهود در زا

  

 رياخ يها با وجود بارش نكهيا انيضمن ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

ا ه كمبود بارش: بلندمدت خود مواجه هستند، گفت نيانگينسبت به م ياستان كشور با كم بارش 9همچنان 

  .مشهود است رود ندهيدر حوزه زا

 يدر حال حاضر در غرب و شمال غرب كشور با كم بارش: اظهار كرد سنايوگو با ا در گفت فهيوظ احد

بلند  نيانگيدرصد كمتر از م 21حدود  ياريها در استان چهار محال و بخت بارش كهيبه طور م؛يمواجه هست

به بلند مدت  تنسب يدرصد 21.3حمد با كمبود بارش ا ريو بو هيلويدر استان كهگ نيمدت است؛ همچن

  .ميمواجه هست

 يغرب يها استان ريدر سا: ادامه داد يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

ها نسبت به بلند مدت كاهش  بارش زيكردستان و كرمانشاه ن ل،ياردب ،يشرق جانيكشور از جمله آذربا

  .داشته است

 7.1 زين يدرصد و در خراسان شمال 26.6نسبت به بلند مدت  زين زديها در استان  بارش فه،يظگفته و به

  .درصد كم شده است

استان چهار : كرد حيرود بارز است، تصر ندهيكمبود در بارش در حوزه زا نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

. نسبت به بلند مدت دارد يبارش  كم متريليم 106است حدود  رود ندهيكه سرچشمه زا ياريمحال و بخت

  .درصد كمتر از سال گذشته بوده است 44استان  نيها در ا بارش نيهمچن

در استان اصفهان : در ادامه اظهار كرد يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

كه  زين زدياستان  در. درصد كمتر شده است 13بلند مدت حدود  نيانگيها تاكنون نسبت به م بارش زين
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درصد و نسبت  26.6ها نسبت به بلند مدت  بارش شود يم يآب هياستان تغذ نياصفهان است و از ا هيهمسا

  .است افتهيدرصد كاهش  37به سال گذشته 

: ها در فصل بهار در حد نرمال خواهد بود، گفت بارش ها ينيب شيبر اساس پ نكهيا انيبا ب انيدر پا فهيوظ

  .جبران شود ينقاط تا حدود نيدر ا يبارش  كم ،يسال آب مانده يدر باق كه ميدواريام
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خبرگزاري ايسنا  - آب يبحران جهان يراه حل برا ك؛ يآب يبه مناسبت روز جهان
  03/01/1399مورخ 

  

 شنهاديآب پ يروز جهان يبرا يآب هر سال شعار يو آت يجار يها ملل متحد درباره چالش سازمان

را  2020آب  يسازمان شعار روز جهان نيتوسعه آب است، ا يكه تمركز آن بر گزارش جهان دهد يم

  .كرد نييتع »مياقل رييآب و تغ«

  
و توسعه  ستيز طيدر كنفرانس مح ،يالديم 1992بار در سال  نيآب، اول يروز جهان سنا،يگزارش ا به

كشورها خواسته  هيكنفرانس از كل نيدر ا. رسماً مطرح شد ليكشور برز رويودوژانيسازمان ملل در شهر ر

مردم  يساز و آگاه جيتروروز را به عنوان روز  نيسازمان ملل، ا 21شماره  هيانيب ياجرا يشد تا در راستا

  .در مورد آب اختصاص دهند

 زين مياقل رييتوجه شده است موضوع تغ يمساله به طور جد نيمهم بوده و ا شهيآب در جهان هم وضوعم

آب در سال  يرو شعار روز جهان نياست كه مورد بحث كارشناسان و مسووالن قرار گرفته از ا يچند سال
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امسال توجه  اتشده است  نييتع»  مياقل رييآب و تغ«است،  نيكه مصادف با سوم فرورد يالديم 2020

  .دو مهم شود نيبه ا يشتريب

  

  شوند يم يمياقل رييكشورها دچار تغ 2050سال  تا

است كه  نيا يكيپنل الكترون ينيب شيو جهان مطرح است و پ رانيدر ا يمياقل رييدر حال حاضر بحث تغ 

مسئله و  نيا ريدرگ يهم جزء كشورها رانيشوند و كشور ا يم يمياقل رييكشورها دچار تغ 2050تا سال 

پاكستان،  يا هياشح يبه همراه كشورها رانيكند متأسفانه ا ديروند ادامه پ نياگر ا. ها است بيآس

بود  ميرا شاهد خواه يمختلف يها بيخواهد شد و آس ريدرگ يشرق ياروپا يو كشورها نيافغانستان، چ

  .بود ميخواه ريپذ بيآس يجد اريو به صورت بس

 رييدر حال تغ يعوامل جو گريو د يت كه دما و رطوبت، سرما و گرما، بارندگسال اس 60حدود  رانيا در

ها  يبارندگ نيا متريليم كي يسال گذشته در كشور كاهش داشته و سال 50در طول  ياست و بارندگ

و زمستان  تاندر طول تابس نيزم النياست و ب ديخورش نيزم يانرژ نيتأم يمنبع اصل. كاهش داشته است

  .تابستان و زمستان وجود دارد يو امكان به هم خوردن تعادل در دوره ها يبه انرژگردد  يبرم

 نيشود كه ا يگرمتر م نيكمتر شود زم يدوره ها اگر به هم بخورد و مقدار پس دادن انرژ نيدر ا تعادل

 امر مداخله بشر است كه نيدر ا رگذارياز عوامل مهم و تأث يكيلذا  مياتفاق را در كشورمان شاهد

 نيدر ا يكشاورز يآب و هواشناس ،يپژوهشكده هواشناس سيرئ يياسكو ياسعد. شده است ريدامنگ

اتفاق  نيجهان دو برابر شود و ا تيتا جمع ديسال طول كش 100 يبعد از انقالب صنعت: گفت سنايباره به ا

شد و  اديز اير دند تيشتاب رشد جمع 79از سال . شد شتريب تيبرابر جمع 50 ستمياز قرن ب يدر دوره بعد

... و  يمسكون يبرا نيت به آب، غذا، زميجمع نياضافه شد و ا ايبه دن تينفر جمع ارديليم كيسال  10هر 

اعم از  يعياز منابع طب ياديبخش ز تيفشار وارد شود با رشد جمع عتيدارند كه موجب شده به طب اجياحت



    

  
  

16 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .ميكرد ديرا تول يندگيكه آال ميكرد ليتبد يكشاورز يو به اراض ميبرد نيجنگل ها و مراتع را از ب

 يو نم ميگرفت نيو زم عتيرا از طب يميفرصت خودترم نيو ا ميديدر حال حاضر به بحران رس يگفته و به

افتد  يآن آنچه اتفاق م يكه در پ مينفس بكشد دائماً در حال برداشت و مصرف هست عتيطب ميگذار

 يراتييتغ ودش يموجب م نيكره زم ييهم خوردن تعادل گرمادهد؛ به  ياز جو رخ م يمتفاوت يرفتارها

 نيشود وا اديز ييگرما يآسا و موج ها ليس يشود و اتفاقات و بارش ها جاديدر حوزه رطوبت جو ا

بارش ها در جهت حفظ منابع  نكهيا يكند و به جا يم ليم يحد ليها به سمت مسا يفراوان عيگسل توز

  . رود يآسا م ليسوق داده شوند به سمت س يآب

در حال بروز  رانيدر ا يمياقل راتييسال است كه دما و رطوبت و تغ 60 نكهيبا اشاره به ا يياسكو ياسعد

كم شده  يبارندگ متريليم كي يبوده و سال يكاهش ريسال اخ 50در  يروند بارندگ: شد ادآورياست، 

مترمكعب  ونيليم 350 يبود و سالخواهد  رتريچشمگ يكاهش بارندگ نيا ندهيآ ياست در ده سال متوال

  .مياز دست داد رانيرا در ا ريدپذيو تجد يسطح يمنابع آب

سال گذشته  50 يدارد و ط يشتريب شيو رطوبت كم شده و دما افزا يبارندگ ياز طرف نكهيا انيبا ب يو

 يفشده از طر شتريما و مصرف ب ازين يكشور گرمتر شده  است در بخش كشاورز يدرجه دما 2 يسال

 سطح ا،يدر دن اديبا توجه به مصرف ز يدر بخش كشاورز: خاطرنشان كرد م،يكاشت ديمحصوالت جد

 نيها كاهش داشته كه ا يو بارندگ افتهي شيافزا يكشاورز يو تعداد چاه ها ميداد شيرا افزا ركشتيز

 كيشته در كه در سال گذ يبه گونه ا رديقرار بگ يجد ديدر تهد يمنابع آب تيعوامل موجب شده وضع

  .دبودن ريدرگ يدرصد كشور با خشكسال 84حدود  98 بهشتيبه ارد يدوره ده ساله منته

مهاجرت به سمت  ،يكشاورز ديمطلب كه كمبود آب موجب كاهش تول نيا انيبا ب يياسكو ياسعد

شهرها  رديگ يمهاجرت كه صورت م: شده است، اضافه كرد يدر مناطق مرز يناامن جاديشهرها و ا

شود گسترش  يتر م يشود مشكالت فاضالب جد يتر م يو آب جد يشود مصرف انرژ ير مبزرگت
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 نيشود و ا  يم شتريب ياجتماع يها بيشود آس يم داريپد اديز تيها در جمع يندگيالها و آ يآلودگ

شود و بروز مشكالت پشت سر هم ادامه  يشروع م تيريها و عدم مد ياز خشكسال رهيزنج كيامر مانند 

  .دارد

  

  آب يبه مناسبت رو جهان روين ريوز اميپ

: گفت يجار يالديآب در سال م يبا اشاره به شعار روز جهان زين روين ريوز انيباره رضا اردكان نيا در

تجارب پدران و  يداشته و به اتكا يبا خشكسال يو سازگار البيس تيريدر مد يكشور ما تجربه طوالن

آور در  تاب يا هكرده  و جامع يط يتر رو را به نحو مناسب شيپ طيشرا ميكن يگذشتگان خود تالش م

  .ميباش مياقل راتييمقابله با تغ

مارچ مصادف با روز  22هر سال : آب اظهار داشت يماه روز جهان نيبه مناسبت سوم فرورد ياميدر پ يو

 نيسر جهان، اآب در سرا يالملل نيب يسازمان ملل متحد و برنامه ها يآب است و همه آژانس ها يجهان

هر .  ننديب يم ركروز است، تدا نيطول سال كه آغازش ا يبرا ييدارند و برنامه ها يم يروز را گرام

انتخاب آن  يبرنامه و آژانس ملل متحد رو 30دارد كه مجموعه  يآب عنوان و شعار يسال روز جهان

  .كنند يتوافق م

آب و «است،  نيكه مصادف با سوم فرورد يالديم 2020آب در سال  يشعار روز جهان: گفت انياردكان

روز مصادف با  نياست كه ا نيا 99در سال  انيرانيما ا يآب برا يروز جهان يبندگيز. »است مياقل رييتغ

به شمار  ديعدر  ديما ع يسال نو برا يروزها نياست و در آغاز) ص(اكرم  امبريمبعث پ فيروز شر

  .رود يم

انتخاب به  نيا: ادامه داد 2020آب در سال  يروز جهان يبرا مياقل رييتغ با اشاره به شعار انتخاب نام يو

به موضوع  شتريتوجه ب يبرا يمختلف يجهان برنامه ها يجا يرو در جا شيسال پ كيمعنا كه در  نيا
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  .خواهد شد دهيتدارك د مياقل رييآن از تغ ريو نقش آب و تاث مياقل رييتغ

از جمله به  مياقل رييتغ ميبر يخشك به سر م مهيخشك و ن ميكه در اقل رانيما در ا يبرا: گفت روين ريوز

البته ما كشور با . ديشد يها يخشكسال نيو همچن يدر پ يپ يها البيس. است يو خشكسال البيس يمعنا

 يپدرانمان سع بتجار يو به اتكا ميبوده ا يبا خشكسال يو سازگار البيس تيريدر مد يتجربه ا

 مياقل راتييتاب آور در مقابله با تغ يكرده و جامعه ا يط يرو را به نحو مناسب شيپ طيكرد شرا ميخواه

  .ميباش

ها،   و بستر رودخانه ميبا رفتار معقول اعم از عدم تجاوز به حر البيدر موضوع س: اظهار داشت انياردكان

 ازيمخازن مورد نو ساخت  يتر به طراح يرودخانه ها و توجه جد يو مهندس يروبيال يتدارك الزم برا

 يها البيس نيتسك يبرا يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،يهمه مالحظات فن تيدر نقاط مورد نظر با رعا

  .ميده شيرا افزا يسازگار ميتوان يرو م شيپ

است قطعا رفتار مصرف  يبا كم آب يسازگارز يما به معنا يهم كه برا يدر موضوع خشكسال: افزود يو

 يمناسب تر در مصرف آب م يها وهيبا كمك هم و اتخاذ ش. كار باشد يتواند چاره اصل يمعتدل م

  .ميسازگار باش يهم به نحو مناسب مياقل ريياز تغ يناش يبا هر نوع خشكسال ميتوان

 ديام: كرونا گفت روسيو مقابله با و يريشگيكننده آب در پ نييبا اشاره به نقش تع نيهمچن روين ريوز

 نينگه دارند و البته در ع منيخود را ا يحظات و دستورات بهداشتمال تياست همه هموطنان با رعا

  .و دقت الزم را داشته باشند ييدر مصرف آب هم صرفه جو تيرعا

شهرها طبق  يباال رفته است، در برخ تيفيمصرف آب شرب و باك يعيبه طور طب: افزود انياردكان

  .ميداشت يرشتيبا مدت مشابه مصرف ب سهيدرصد در مقا 40گزارش ها، تا 
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - ستين يدوران خشكسال انيپا يبه معنا رياخ يها يبارندگ
03/01/1399  

  

 نكهيبر ا ديبا تاك يزداريراتع و آبخها، م سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

 انيپا يبه معنا ها يبارندگ نيا: آب منحرف كند، گفت تيريمد ريما از مس دينبا رياخ يها يبارندگ

  .ستين يخشكسال يها دوره

دو سال  يدر كشور ط يخوب يها بارش نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا پور نيحس ابوالقاسم

ادعا  توان يعنوان نم چياست و به ه يمياز نوسانات اقل ييها ها نشانه بارش نيا: ر كرداظها م،يداشت رياخ

  .ميا شده ياست و وارد دوره ترسال افتهي انيكشور پا يخشكسال يها كرد كه دوره

 ديما با يزير كشور ما است و برنامه يبرا يمياقل تيواقع كي يبارش و كم يخشكسال: ادامه داد پور نيحس

 ريما را از مس دينبا رياخ يها يبارندگ نيكشور باشد بنابرا يكم آب رشيو پذ البيس تيريمددر جهت 

  .آب دور كند تيريو مد ييجو حفظ، صرفه

از  يكيما  96 -97 يدر سال آب نكهيا انيها با ب سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

 -98 يبالفاصله پس از آن در سال آب: كرد حيتصر م،يدرا تجربه كر ريسال اخ 50 يها دوره نيتر خشك

 يو پربارش يخشكسال يدتجربه دو واقعه ح. ميرا داشت ريقرن اخ مين يها دوره نيتر از پربارش يكي 97

  .ميكشور غفلت كن ياز خشكسال ديكه نبا دهد يپشت سر هم نشان م

 يالگو رييتغ: گفت م،يكشور استفاده كندر  ها البيها و س بارش تياز ظرف ديبا نكهيبر ا ديبا تاك يو

 يا ژهيو داتيكه تمه طلبد يم) يرگبار يها بارش(ها  شدت بارش شيها، كاهش بارش برف و افزا بارش

  .ميرا اتخاذ كن البيبا س يستيو همز ها رساختيز يمنيا شيافزا ل،ياز خسارات س يريشگيرا از جمله پ

كه  ستيدرحال نيا شود ياز دسترس خارج م البيس ليا به دله از بارش يافزود؛ متاسفانه بخش پور نيحس
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باران را  يدار آبخوان اتيعمل يها با اجرا در آن توان يهستند و م ريكشور ما نفوذپذ ياز اراض ونيليم 63

  .كرد رهيذخ نيرزميز

  رياخ يها باوجود بارش: ها در ادامه گفت سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

و كنترل مربوط به  تيريمد نياز ا يبخش. دارند ازيو كنترل ن تيريما در كشور همچنان به مد يها آبخوان

از  نغعان يو ذ نبردارا بهره. مرتبط است يآن با مسائل اجتماع گريو بخش د يكيزيو ف يمسائل فن

 رويدولت و وزارت ن. خود قرار دهند ياصل مهم برا كيرا  يمنبع آب نيا يداريپا ديها با آبخوان

  .اجرا شوند يبه درست ميدواريكرده است كه ام يطراح نهيزم نيرا در ا يخوب يها برنامه

كه  يدر مناطق: كرد حيتصر يدار و آبخوان يزداريآبخ يها طرح ياثربخش يابيبا اشاره به ارز پور نيحس

نفوذ دهند كه  نيرا به درون زم البياز س ياند به سهم خود بخش انجام شده است توانسته ها تيفعال نيا

گرد  يها نوناز گسترش كا يريسبب حفظ رطوبت خاك و جلوگ عتيعالوه بر حفظ آب در چرخه طب

 يها تيكه به علت انجام فعال دهد يها و قنات ها نشان م چشمه يآبده شيافزا يابيارز. شود يو غبار م

كرده  دايپ شيه طور متوسط سه برابر افزادست ب نييقنوات در پا يدر نقاط باالدست، آبده يزداريآبخ

  .است

بر  ديبا تاك انيدر پا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

 شيافزا تواند يم رديقرار بگ يدار و آبخوان يزداريآبخ تيما تحت فعال زيآبخ يها اگر تمام حوزه نكهيا

است به  يدر سدها جار كه يمتاسفانه آب. كشور را به دنبال داشته باشد يها آب در رودخانه يداريپا

 شود يم ريآب سدها تبخ يا بخش عمده نيهمچن شود يم هيتخل اهايسرعت از دسترس خارج و به در

را  البيس ديروش تهد نيبا ا ميتوان ياست و م نيآب درون زم يساز رهيراه ذخ نيبهتر رانيدر ا نيبنابرا

  .ميكن ليبه فرصت تبد
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  04/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - در انتظار جهان مياقل رييخطر تغ
  

  در انتظار جهان مياقل رييتغ خطر

 ينزوالت جو ديورت كاهش شداز نقاط جهان به ص ياريدر بس مياقل رييتغ دهيكه پد دهد ينشان م شواهد

آب  راتييتغ نيچن. شود يم داريپد دكنندهيمخرب و تهد يها البيبه صورت س گريمناطق د يو در برخ

 يستيز  طيو مح ييغذا ،يآب تيامن نهيرا در زم يجد يها چالش ت،يجمع زانيم شيبه همراه افزا ييو هوا

  .در سطح جهان به همراه خواهد داشت

  
عواقب جبران  دهيپد نياثرات مخرب ا يو كارشناس قيدق ياست بدون بررس يهيبد سنا،يگزارش ا به

 يآت يها در سال يآمار ينبوده و براساس مدلها يقاعده مستثن نياز ا زين رانيا. به بار خواهد آمد يريناپذ

 ليو وقوع س ها يخشكسال يبارش، شدت و توال يالگو رييدما، تغ زانيدر م يريچشمگ راتييشاهد تغ

  .بود ميخواه

گسترده و  يها البيس. ميبود ميراقلييتغ دهياز پد يشاهد عواقب ناش 1398سال  يروزها نينخست از

را دچار مشكالت  مان نياز سرزم ييها و مردمان بخش وستياز كشور به وقوع پ يعيدر پهنه وس ب،يمه

با : گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد ها، يرسول باره محمد حاج نيدر ا. كرد يا دهيعد
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 يخروج ميو تنظ ريذخا زانياز دانش و تجارب خود و رصد مداوم م يريگ و بهره يروز كوشش شبانه

كشور  يدرصد مخازن آب سدها 80از  شيب يريو با آبگ  ميكم سابقه فائق آمد البيس نيسدها، بر ا

در  وقفه يكاسته و ب ردمو از رنج م ميفراهم آورد 1398بهار و تابستان  يط يرونق كشاورز يرا برا نهيزم

  .ميتالش كرد دار،يپا يو آرامش شيآسا ريمس

از آن، شركت  يبا عواقب ناش يو سازگار مياقل رييبه منظور كاهش اثرات مخرب تغ يبه گفته و 

ب  _الف_هرهفته#" شيكه گذشت اقدام به مشاركت موثر در پو يدر سال رانيمنابع آب ا تيريمد

مختلف صنعت آب و برق در سراسر  يها شركت  در قالب مجموعه طرح نيا يها طرح .كرد "رانيا_

با ) يسد استان 5و  يسد مل 5(سد  10ها،   افتتاح  طرح نياز جمله ا. دنديرس يبردار و به بهره افتتاحكشور 

متر مكعب و  ونيليم 140با حجم مخزن  يسد مل 2 يريمتر مكعب، آبگ ونيليم 142حجم مخزن 

  .است ياصل يو زهكش ياريهكتار شبكه آب 3260از  يبردار بهره

و  يمنابع آب سطح وستهيبه هم پ تيريحفاظت از منابع آب، مد لياز قب يشنهاديپ ياز راهبردها يبرخ

 يبردار بهره تيبهبود وضع ها، يخشكسال تيريو استفاده از منابع آب، مد نيتام تيبهبود وضع ،ينيرزميز

داشته و  يكمتر يآب ازيكه ن يمحصوالت ديروز افزون، تول يازهاين نيتام يب براآ ياز مخازن، بازچرخان

در  ييبه سزا ريتاث انجامد يمصرف آب م زانيكه به كاهش م يتيريو مد ياقتصاد يها استياعمال س

  .دارد دهيپد نيكاهش اثرات سوء ا

 تياز اهم يا رسازهيت غاز اقداما يريگ بهره ،يا كه در كنار اقدامات سازه ستين دهيپوش يبركس

 يموثر كه با هدف جلب مشاركت همه نهادها يا سازه رياز اقدامات غ يكي. برخوردار است يريانكارناپذ

كارگروه  ليانجام شده است، تشك رياخ يدر سالها رويمنابع آب توسط وزارت ن تيريدر امر مد ليدخ

وزارت صنعت،  ،يوزارت جهادكشاورز ليمختلف از قب يها با مشاركت وزارتخانه يبا كم آب يسازگار

سازمان برنامه و بودجه  ست،يز طيوزارت كشور، سازمان حفاظت از مح رو،يمعدن و تجارت، وزارت ن
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نقش انكار  يساز تيو توسعه ظرف يآموزش همگان ن،يعالوه بر ا. كشور است يكشور و سازمان هواشناس

  .منابع آب دارد يا سازه ريغ تيريدر مد يريناپذ

  

  ريدهه اخ يط يگلخانه ا يگازها يانتشار جهان شيفزاا

 يمل يتالش ها شيافزا رغميعل يكل امور اوپك و روابط با مجامع انرژ تيريطبق اعالم مد نيهمچن

 يگلخانه ا يگازها يانتشار جهان زانياز كشورها، م ياريدر بس يگلخانه ا يكاهش انتشار گازها يبرا

  يانتشار  گازها  زانيم 2018در  سال  . است افتهينرخ  رشد آن كاهش  اما افتهي شيحاضر افزا يدهه  يط

حدود   زانيم نيا. ديرس دكربنياكس يمعادل د گاتنيگ 58بشر و به  خيدر تار زانيم نيباالتر  يگلخانه ا

  .بوده است 1990از رقم انتشار سال  شتريدرصد ب 51و  حدود    2010از انتشار سال   شتريدرصد ب 11

متوسط  نرخ  رشد  ساالنه انتشار . درصد است 65حدود  يليفس ياز مصرف سوخت ها يانتشار ناش  سهم

ساله   ستيدر  دوره  ب  يدرصد  بود،  ول 1.4حدود   2010-2018جهان در دوره  يگلخانه ا يگازها

  .درصد بوده است 2.5نرخ  ني، متوسط ا2010-2000

  
  OECD يكشورها يديبرق تولدر  يعيو گازطب رهايدپذيسهم تجد شيافزا

 2019در دسامبر )OECD(و توسعه  ياقتصاد يا هيعضو سازمان همكار يخالص برق در كشورها ديتول
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با سال  سهيتراوات ساعت بود كه در مقا 10548.6معادل  2019ترا وات ساعت و در سال  904.8معادل  

عضو  يكشورها ردريدپذيتجد يهايژاز انر دبرقي، تول2019درسال . است افتهيدرصد كاهش  كي، 2018

OECD  ديتراوات ساعت رس 2995.9درصد مواجه شد و به رقم  4با رشد.  

درصد در  28.4، به 2018نسبت به سال  شيواحد درصد افزا 1.4با  ريدپذيسهم برق تجد ب،يترت نيبد

برق  ديرشد تول از يبه طور عمده ناش شيافزا نيا. است دهيكشورها رس نيا 2019سال  يديسبد برق تول

متعارف در  ياز سوخت ها دبرقيتول. درصدبود 12.7درصدو  13.6 زانيبه م بيبه ترت يو باد يديخورش

تراوات ساعت  5916.3و به  افتهيدرصد كاهش  3.9 زاني، به م2019درسال  OECDعضو  يكشورها

 2019رصد در سال د 56.1به  2018درصد در سال  57.8از  يديمحدود شده و سهم آن در كل برق تول

  .است افتهيكاهش 

با كاهش  2019از محل زغال سنگ بوده است كه در سال  يدياز كاهش برق تول يكاهش عمدتا ناش نيا

به  يزغالسنگ يروگاههايبرق از ن ديتول 2019در سال  ب،يترت نيبد. مواجه شده است يدرصد 13.4

 OECD يكشورها يديبرق تول بيآن ترك تراوات تنزل كرده و سهم 2328.5 يعنيخود  زانيم نيكمتر

 رهايدپذيسهم تجد شيبا وجود افزا. درصد محدود شده است 22.1واحد درصد، به  3.1 ديبا كاهش شد

 يعيسهم گاز طب يشيهمچنان روند افزا ر،ياخ يدر سالها OECDعضو  يكشورها يديدر سبد برق تول

  .است يانرژ يحاملها رياز سا شتريب

درصد در  27.4از  شيواحد درصد افزا 1.6كشورها با  نيبرق ا ديدر تول يعياز طبسهم گ 2019سال  در

 2920.3از  يگاز يها روگاهيخالص برق ن ديتول ،ياز نظر مقدار. است دهيدرصد رس 29به  2018سال 

 138 دحدو يشيكه افزا دهيرس 2019تراوات ساعت در سال  3058.2به  2018تراوات ساعت در سال 

در سال ) Hydro( يبرق آب ديكاهش تول لياست كه به دل يدرحال نيا. دهد يرا نشان م تراوات ساعت

  .تراوات ساعت بوده است 114.5 رهايدپذياز تجد يديكل برق تول شي، مجموع افزا2019
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 يدرصد مخازن سدها 62 يريآبگ :رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد
   05/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - ديسر متر يليم 209متوسط بارش كشور به /كشور

  

  ديرس متر يليم 209متوسط بارش كشور به /كشور يدرصد مخازن سدها 62 يريآبگ

درصد مخازن  62در حال حاضر حدود : گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليهرمزگان مد/سنايا

  .شده است يريكشور آبگ يسدها

در  نابياز سد استقالل م ديبازد هيدر حاش) ماه نيپنجم فرورد(صبح امروز ها يحاج رسول محمد

كه  ميدر سطح كشور بود يخوب يها شاهد بارش يرسالجا يخوشبختانه ابتدا: افزود سنا،يوگو با ا گفت

  .كرد دايپ شيبارش كشور افزا زانيم متر يليم 12طور متوسط حدود  به

 نيا: كرد حياست، تصر متر يليم 209لحظه در سطح كشور  نياكنون متوسط بارش تا ا هم نكهيا انيبا ب يو

له بارش كشور است گرچه نسبت به سا 51بلندمدت  نيانگينسبت به م يدرصد 12نشان از رشد  زانيم

  .درصد كاهش داشته است 12مدت مشابه سال گذشته 

كه معموالً در سنوات گذشته  يجنوب يها در استان يخوشبختانه جبهه بارندگ: مقام مسئول ادامه داد نيا

 تانسياستان هرمزگان، س يداشته باشد و سدها يمناسب يها اند، بارش را پشت سر گذاشته يخشك يها سال

  .شدند يريدر استان خوزستان آبگ يو بلوچستان و تا حدود

كشور در  يدرصد مخازن سدها 62حدود  نكهيبا اشاره به ا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

صورت  به باًيسدها تقر ژهيصورت و در استان هرمزگان به: شده است، اضافه كرد يريحال حاضر آبگ

  .كامل پرشده است

آب شرب استان  نيتأم يكه دو منبع اصل انيو ن ليو سد شم نابيسد استقالل م يحت نكهيا انيبا ب يو

آب شرب استان هرمزگان در  نيتأم رانيمد: هم دچار شدند، عنوان كرد زيهرمزگان هستند به سرر
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  .كردند فايا يريتقد نقش مهم و قابل زين البيس تيريمد

 هيهزار مترمكعب در ثان 5به سد به  يورود نكهيبا وجود ا انيو ن ليدر سد شم: كرد انيب ها يرسول حاج

 300هزار و  كيتا  يكه در استان هرمزگان صورت گرفت، خروج يتيريخوشبختانه با مد د،يرس

  .ميرا شاهد بود يزيناچ اريو خسارت بس افتي ليتقل هيمترمكعب در ثان

كه در اوج  ميمجبور شد يساعتسد تنها چند نيدر ا: گفت نابيسد استقالل م تيدر خصوص وضع يو

هزار و 4آن به  ياست كه ورود يدر حال نيا م،يبرسان هيهزار مترمكعب در ثان 3را به  يخروج ها، يورود

  .بود دهيرس هيمترمكعب در ثان 500

به فكر  ديبا: مؤثر است، ادامه داد اريبس زيها ن آبخوان يشده برا زيآب سرر نكهيبا اشاره به ا ها يرسول حاج

و هم ممانعت از دخل و تصرف  شود يرا شامل م يروبيهم ال يسامانده رايز يروبينه ال ميباش ياماندهس

  .شود يها را شامل م در بستر رودخانه يانسان

دو  يو دارا ليتشك يكشور طرح سامانده ياصل يها رودخانه لومتريهزار ك 75 يبرا: اضافه كرد يو

  .است شده نييتع يبخش داخل و خارج شهر

و  ها يبر عهده شهردار يدر بحث داخل شهر نكهيبا اشاره به ا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد

كه  نابيدر رودخانه م: ها صورت گرفته است، افزود مطالعات جامع رودخانه زيخارج از شهرها ن

 يروبيبه ال ازيكه ن ييها مطالعه شده و بخش زين البيس تيريسد استقالل قرار دارد، طرح مد دست نييپا

  .شده است گنجانده ندهيو سال آ يرا دارد در برنامه سالجار يسامانده و آزادساز اي

ها به لحاظ  رودخانه يدر بخش سامانده رويبه وزارت ن افتهي امسال منابع اختصاص: گفت انيدر پا يو

را  يمناسب يها صيصتخ زيدر كنار رشد اعتبارات ن دوارميداشته است و ام ياعتبارات مصوب رشد مناسب

  .رديصورت بگ يخوب ها به رودخانه يتا سامانده ميشاهد باش
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منتشر  99نوروز  نيسنگ يها ياز بارندگ يماهواره ا نقشه سنجش از دور؛ ريتصاو يبرمبنا
  06/01/1399خبرگزاري مهر مورخ  - شد

  

  منتشر شد 99نوروز  نيسنگ يها ياز بارندگ يماهواره ا نقشه

  
  

بر  البيس ريدر كشور و تاث رياخ يروزها نيسنگ يها ياز بارندگ ينقشه ماهواره ا رانيا ييفضا سازمان

  .سنجش از دور منتشر كرد يها داده يرا بر مبنا يو كشاورز يمناطق مسكون

 ياز بارش ها ينقشه ماهواره ا رانيا ييگزارش خبرنگار مهر، معاونت سنجش از دور سازمان فضا به

ماهواره  يعبور يشود با استفاده از داده ها يماه م نيرا كه مربوط به اول تا چهارم فرورد 99نوروز 

GPM ريو تاث استان 3حداكثر نرخ بارش در  انگريبنقشه ها  نيا. منتشر كرده است سيو سنجنده ماد 
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  .است يمناطق مسكون زيو ن يو ارتباط يكشاورز يبر راهها البيس

ماهواره  يعبور يها متر بر ساعت، با استفاده از داده يليبر حسب م ينرخ بارش تجمع رينقشه ز در

GPM داده ها،  نيا جينتا. است، نشان داده شده 11:12ساعت  1399 نيفرورد 4 خيبر فراز كشور در تار

  .و بلوچستان، سمنان و مازندران است ستانيس يها حداكثر نرخ بارش در استان انگريب
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 يجنوب يها در استان 1399/01/03 خيدر تار نيسنگ يها ياز بارندگ يناش البيس يپهنه ها رينقشه ز در

  .نشان داده شده است رانيا
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در مناطق  البياز وقوع س) 1399/01/05(و بعد ) 1399/01/01(قبل  يماهواره ا ريتصاو رينقشه ز در

پوشش  انگريشود رنگ سبز ب يهمانطور كه مالحظه م. شهرستان چابهار نشان داده شده است يشرق

 ريتاُث انگريب جينتا. مشخص شده است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف زين البيو مناطق متاُثر از س ياهيگ

  .است يكشاورز يها نيو زم يارتباط يهابر راه  البيس
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در شهرستان  البياز وقوع س) 1399/01/04(و بعد ) 1399/01/01(قبل  يماهواره ا ريتصاو رينقشه ز در

 انگريشود رنگ سبز ب يهمانطور كه مالحظه م. استان كرمان نشان داده شده است گانيفهرج و ر يها

 ج،ينتا. مشخص شده است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف زين البيو مناطق متاُثر از س ياهيپوشش گ

  .است يكشاورز يها نيو زم يارتباط يبر راه ها البيس ريتاُث انگريب
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 يدر نواح البياز وقوع س) 1399/01/04(و بعد ) 1399/01/01(قبل يماهواره ا ريتصاو رينقشه ز در

و  ياهيپوشش گ انگريشود رنگ سبز ب يكه مالحظه م همانطور. استان كرمان نشان داده شده است يجنوب

بر راه  البيس ريتاُث انگريب جينتا. مشخص است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف زين البيمناطق متاُثر از س

  .است يو مناطق مسكون يارتباط يها
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 يجنوب يدر نواح بالياز س) 1399/01/04(و بعد ) 1399/01/01(قبل  يا ماهواره ريتصاو رينقشه ز در

و  ياهيپوشش گ انگريرنگ سبز ب شود يهمانطور كه مالحظه م. استان هرمزگان نشان داده شده است

بر  البيس ريثتأ انگريب جينتا. مشخص شده است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف البيمناطق متأثر از س

  .است يو مناطق مسكون يارتباط يها راه
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در محدوده  البياز وقوع س) 1399/01/04(و بعد) 1398/12/27(قبل يماهواره ا ريتصاو رينقشه ز  در

پوشش  انگريشود رنگ سبز ب يهمانطور كه مالحظه م. بندر كنگان استان بوشهر نشان داده شده است

 ريتاُث انگريب جيانت. مشخص شده است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف زين البيو مناطق متاُثر از س ياهيگ

  .است يو مناطق مسكون يارتباط يبر راه ها البيس
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در  البياز س) 1399 نيفرورد 4(و بعد ) 1399 نيفرورد 1(قبل  يا ماهواره ريتصو ر،ينقشه ز در

  .استان هرمزگان نشان داده شده است يمركز يها شهرستان

. مشخص شده است يتا آب يا روزهيدر دامنه رنگ ف البيمناطق متأثر از س شود يكه مالحظه م همانطور

  .است يكشاورز يها نيو زم يمناطق مسكون ،يارتباط يها بر راه البيس ريتأث انگريب جينتا

  .است ياهيپوشش گ انگريرنگ سبز نما نيهمچن
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - پارسال چند سد ساخته شد؟؛  98صنعت آب در سال 
06/01/1399  

  

  .شد يريآبگ زيافتتاح و دو سد ن ديسد جد 10در سال گذشته 

عدد در  نيا كهيسد وجود داشت؛ در حال 19 رانيدر ا يانقالب اسالم يروزيقبل از پ سنا،يگزارش ا به

رود و در  يبه شمار م ايدن يپنج كشور برتر سدسازجزو  رانيا ثيح نيو از ا دهيرس 185حال حاضر به 

كند بود؛  اريسدر گذشته ب يروند سدساز. دهد يرا انجام م يسدساز يها تيفعال زين ايكشور دن 16

دو سد به  زيسد، در دولت سوم سه سد و در دولت پنجم ن كياول و دوم تنها  يها كه در دولت يا گونه به

كرد؛  ادي يدر سدساز رو انهيم يها عنوان دولت به توان يششم و هفتم م اما از دولت ديرس يبردار بهره

  .ديرس يبردار سد به بهره 13ها  چراكه در هر كدام از آن

  
  

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. شدوارد  يبردار سد به مدار بهره 35در دولت هشتم 
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در  ياما قله سدساز ديرس يداربر بهره سد به 18بالغ بر  1388سال  وريشهر انيتا پا 1384اول مهرماه سال 

  .سد قرار داشت 39دولت دهم و با تعداد 

مساله  نير گرفت و هممورد انتقاد قرا يدر بحث سدساز يطور جد به ديو 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  172 ها سال نيا يدرمجموع ط. برساند يبردار بهره تنها سه سد را به زيسد و دولت دوازدهم ن

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

  .سد در دست مطالعه قرار دارد 176سد در دست ساخت و  120 ،يبردار سد در دست بهره 672اكنون 

  

  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 نيبرنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تأم

مترمكعب  نويليم 132هدف  نيا 1396مترمكعب اضافه شود كه در سال  ونيليم 1401كه در طول برنامه، 

  .مترمكعب بوده است ونيليم 112بالغ بر  تيفعال نيبوده 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 228هم بالغ بر عملكرد 

  .مگاوات بوده است 1800رقم  نيا يدر كشور وجود دارد  كه قبل از انقالب اسالم يآب برق روگاهين

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

  .شود يدر كشور ساخته م ديو ام ريدولت تدب انيپا
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  ساخته شد؟ ديكدام استان ها سد جد در

 رعامليها مد يمحمد حاج رسول ران،يدر ا ياقدامات انجام شده در حوزه سدساز نيمورد آخر در

تتاح شد كه از سد  در كشور اف 10تعداد  1398در سال : گفت سنايبه ا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

  .شده است يريآبگ زيدو سد ن نيبوده و عالوه بر ا يو پنج سد استان يتعداد پنج سد مل نيا

خوزستان و هرمزگان  ل،ياردب ،يخراسان رضو ،يغرب جانيدر استان آذربا يمل يسدها نكهيا انيبا ب يو

دو . و مازندران افتتاح شدند بوشهر الن،يگ يدر استان ها زين ياستان يسدها: افتاح شده است، اظهار كرد

  .و تهران بوده است لياردب يشده در استان ها يريسد آبگ

  رانيدر ا يسد ساز كرديرو رييتغ

در كشور به  ييوهوا آب طيشرا ريياما اكنون با تغ شد يمطرح م رانيدر ا يبه سدساز ييگذشته انتقادها در

 انيراستا رضا اردكان نيدر ا.   كرده است رييتغ سازه نينسبت به ا كردهايو رو ها استيكه س رسد ينظر م

است و بخش  نياز آن در چ يميوجود دارد كه ن ايهزار سد بزرگ در دن 47از  شيب: گفت - روين ريوز -

را  شانيها يهستند كه سدساز يمعدود يساخته شده است و كشورها ستميدوم قرن ب مهيدر ن يقابل توجه

ساخت و ساز سد را  ،يليجنگ تحم يها كه در سال ميه جدول هستما ت. آغاز كرده اند 21در قرن 

 يوارد عرصه سدساز يآن زمان وقت. ساخته شد يسد مل 19تعداد  1357در سال . ميمحدود كرده بود

  .كند ياز آب را جمع آور ياديسد حجم ز كيكه با  ميبزرگ رفت يسراغ سدها م،يشد

  

  باشد البيبا هدف كنترل س ديبا يساز سد

آب شرب،  نيبا هدف تام ديبا يسدساز شد ياگر تاكنون گفته م: گفت سنايباره به ا نيدر ا يو

را با  يكه سدساز ميشو ريمس نيوارد ا دياكنون با رد،يصورت بگ البيبرق و كنترل س ديتول ،يكشاورز

و  دهسدها را پر نكر كسالهي يها يبارندگ شود يگفته م كه نيو ا ميانجام ده البيهدف كنترل س
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 افتيرا در هر سال در مان يمنابع آب رهيما ج رايمانع كار باشد ز دينبا گريد! است دهيفا يب يسدساز

 ديبا ليدل نيبه هم. رديقرار گ ارمانيدر اخت هيسهم نيا كباريو ممكن است هر چند سال  ميكن ينم

  .ميداشته باش اريرا در اخت يساز رهيذخ يها تيظرف

به  زيشد و در همان دهه ن يريو آبگ ليتكم 80در دهه  3مثال سد كارون طور  به: افزود انياردكان

سد همچون  نيدر حوزه كارون بزرگ رخ داد و ا يعيوس البيو در همان زمان، س ديرس يبردار بهره

 يدهد و از خسارات جان يرا در خود جا نيريمترمكعب آب ش ارديليمخزن بزرگ توانست سه م كي

وارد مدار شد و شاهد  يمگاوات 250برق  ديبه موجب آن هشت واحد تول نينكند و همچ يريجلوگ عيوس

داشته  يمناسب تيريمد ميو بلوچستان توانست ستانيدر س زيامسال ن. ميمگاوات برق بود 2000 ديتوان تول

قطعا  گرفت، يصورت نم اتاقدام نيراستا انجام شد و اگر ا نيدر ا يكه اقدامات موثر يا به گونه م،يباش

  .بود زانيم نياز ا شيب البيخسارات س زانيم



    

  
  

40 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايسنا مورخ  -ي به بخش كشاورز ليس يتومان ارديليم 1358خسارت 
07/01/1399  

  

تومان  ارديليم 1358ماه امسال  نيفرورد ليس: گفت ياورزبحران وزارت جهاد كش تيريدفتر مد ركليمد

  .خسارت وارد كرد يبه بخش كشاورز

: اظهار كرد يمحمد موسو ديس ،يوزارت جهاد كشاورز ياطالع رسان گاهيبه نقل از پا سنايگزارش ا به

مسال حدود ا نيهفته اول فرورد لياستان ها، س يسازمان جهاد كشاورز ياز سو ياعالم هيطبق برآورد اول

  .استان خسارت وارد كرده است 11 يتومان به بخش كشاورز ارديليم 1358

درصد  12 ،يباغبان ربخشيدرصد به ز 41زراعت،  ربخشيخسارت به ز نيدرصد ا 45حدود : افزود يو

وارد شده  انيو آبز وريدام، ط ربخشيدرصد به ز 2و حدود  ييربنايز ساتيآب و خاك و تاس ربخشيبه ز

  .است

 ليخسارت س نيشتريدرصد و هرمزگان ب 40درصد، فارس با  43كرمان با  ياستان ها: ادامه داد يسومو

  .را داشته اند يبه بخش كشاورز
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خبرگزاري ايسنا مورخ  - رانيدر ا لياز وقوع س ييسازمان فضا يها ينيب شيپ
08/01/1399  

  

 يبرا ييها ينيب شيپ يا ماهواره يها با استفاده از داده رانيا ييسازمان فضا ييفضا يها داده شيپا مركز

ارائه كرده است و با ارائه  99سال  نيآغاز يروزها يها همزمان با بارش يجنوب يها در استان ليوقوع س

  .كرد ياري يامدادرسان يبحران را برا تيريمرتبط با مد يها ازمانس ل،يس يا ماهواره يها نقشه

و باعث به  دهد يها رخ م از رودخانه ياريدر بس يعيبه صورت طب يا دوره يها ليس سنا،يگزارش ا به

و  ديشد يها بارش باران ها البيس نيعلت وقوع ا. شود يم "يالبيس يها دشت"بنام  يوجود آمدن مناطق

رودها  يا هيشحا يها نيشدن آب در زم يرودخانه و جار انيوب برف است كه باعث طغتوأم با ذ يگاه

  .شود يم

به  توان يكه از آن جمله م دهد يم شيرا افزا ليبشر به چند صورت احتمال وقوع س تيفعال

. ها اشاره كرد و جنگل اهانيرود و حذف گ يعيطب تيرود و كاهش ظرف يالبيدر دشت س يساز ساختمان

است  يا دهيپد ليس دهيپد. شود يم يآب سطح شيو افزا يباعث كاهش مقدار آب نفوذ اهانيحذف گ

امر ساختمان  نيا ليرا به بار آورده است كه دل ياديدر كشور خسارات ز رياخ يها در سال ژهيو بهكه 

 ها و جنگل اهانيرودها و حذف گ يروبيعدم توجه به ال ،يالبيس يها رودها و دشت ميدر حر يساز

  .است

. است زده ليآب و آثار آن بر مناطق س انيطغ يمطالعه و بررس ،يا ماهواره ريموارد استفاده از تصاو از

و  يساحل يآب در نواح يشرويو پ ايها، باال آمدن آب در آب رودخانه انيطور معمول، هنگام طغ به

 رآبيز ها نهرودخا و ايمجاور در ياز نواح يسطوح كوچك و بزرگ ل،يشدن س يسرانجام پس از جار

داده و  صيتشخ يراحت را به انيمناطق مورد طغ توان يم ،يا ماهواره يتكرار ريتصاو يكه با بررس روند يم
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مدت الزم  ،يتكرار ريآب با مطالعه تصاو انيطغ انيپس از پا. كرد ميرا ترس دهيد خسارت ينقشه اراض

درباره جنس خاك و  توان يم ياديدازه زآب، تا ان ريو تبخ يعيطب يزهكش ن،ينفوذ آب در زم يبرا

  .ها مشاهده كرد را در مجاورت رودخانه يالبيس يها دشت ليآن قضاوت و تشك يرينفوذپذ

و عالوه بر آن  مياز كشور بود ياديدر بخش ز ليشاهد وقوع س د،يشد يها بارش يدر پ زيگذشته ن سال

 يها بارش يسرد شمال يبتا قدرتمند و نفوذ هوانس يبارش يها با ورود سامانه 1399سال  يروزها نياز اول

به . كشور  رخ داد يوبمناطق جن يبرا البيوقوع س نيباران و برف در اغلب مناطق كشور و همچن ريفراگ

و  يغرب يسامانه اول از مرزها1399 نيها از عصر روز جمعه اول فرورد كه بر اساس گزارش يا گونه

فارس از  جيسامانه دوم با رطوبت فراوان پس از گذر از خل زين نيردفرو 2و از عصر روز شنبه  يشمال غرب

هوا از شمال و جنوب با توجه به  يها ههجب نيوارد كشور شد و با ورود ا رانيا يجنوب و جنوب غرب

 يها شاهد بارش ران،يكم فشار بر فراز ا يمنتج از استقرار جبهه انسداد ديشد يفراهم بودن صعودها

  .ميا كشور بوده يجنوب يها به خصوص در استان نيسنگو نسبتا  يسراسر

با گسترش  رياخ يها در سال زيكشور ن ييفضا يها كشور، بخش يسازمان هواشناس يبر هشدارها عالوه

كرده  هياقدام به ارائه اطالعات فضا پا ،يياز حوزه فضا ريبه غ ييها در حوزه ييفضا يو دادها يها يفناور

  .بوده است تهماه سال گذش نيفرورد لياز س دهيد بيآس يسارات اراضنمونه آن برآورد خ. است

  

شدن  يبا اشاره به كاربرد سنا،يوگو با ا در گفت رانيا ييپژوهشگاه فضا سيير ،يميصم ديسع دكتر

 يها داده نهيدر زم: اظهار كرد ،يخسارت وارد شده به مزارع كشاورز نييتع نهيدر زم هيفضا پا يها داده

 يها ي، همكاريخسارت وارد شده به مزارع كشاورز نييبه منظور تع ييپژوهشگاه فضا در هيفضا پا

 ،ياستان رانيمد يزده با هماهنگ ليس يها اساس در استان نيبر ا. ميدار يبا وزارت جهاد كشاورز يكينزد

 يكشاورز يضمن آنكه محصوالت راهبرد ميكرد لياز س دهيد بيآس يخسارت اراض نيياقدام به تع
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  .ميكرد شيپا ييفضا يها يبا استفاده از فناور "كلزا"و  "جو"، "برنج"، "گندم"ند مان

كه  يآمار: شد ادآوريحوزه  نيدر ا ييفضا يها شدن داده يبا اشاره به كاربرد ييپژوهشگاه فضا سيرئ

 يو علم يمنطق هيشده بود پا هيدر سال گذشته ته زده ليمناطق س يكارشناسان كشاورز يابتدا از سو

 يها ودهمحد يها و مزارع كشاورز نيكه از زم يمختصات يكارشناسان كشاورز ينداشت؛چراكه برخ

اشتباه رخ  تاهايد نيكشور بوده و در ثبت ا ياستخراج و اعالم كردند، بعضا اشتباه و خارج از مرزها ليس

  .ها اصالح شد داده نيا ييفضا يها داده بود  كه با داده

جنوب استان  يآب يها و پهنه ليسال گذشته شامل محدوده س ليشده از س هيته يها نقشه ،يگفته و به

شده  هيته) Sentinel-1( 1-نليماهواره سنت ريخوزستان از اهواز تا آبادان بوده و با استفاده از تصاو

  . بودند

زده و  ليمناطق س شيالزم در پا يو اتخاذ آمادگ يزير به منظور برنامه رانيا ييبر آن سازمان فضا عالوه

اطالعات،  ياطالعات الزم به وزارت ارتباطات و فناور هيارا نيمربوط و همچن يا ماهواره يها نقشه هيته

ماه  نيدر فرورد رياخ البيس يبرا. كند يم هيته ندهيروز آ 10حداكثر  يبرا البيس ينيب شيپ يها نقشه

 ييدر سازمان فضا يكارشناس يبررسو با  يهواشناس يها از مدل يافتيمطابق با سطح اطالعات در ،يجار

ماه  نيو اول فرورد 1398اسفندماه سال  25 يها خيدر تار يناگهان البيدر دو نوبت اخطار وقوع س ران،يا

در  ها ينيب شيپ نيطبق ا. كرده است ديتول البيس دمستعد رخدا يها با مشخص كردن استان يسال جار

و  "كرمان"، "و بلوچستان ستانيس"، "هرمزگان"، "بوشهر" يها در استان نيفرورد 3و  2 يروزها

  .ميبود ييمناطق روستا يبرخ يو آب گرفتگ ها ليشدن مس يالبيشاهد س "فارس"
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  يماه سال جار نيفرورد 4 ليس يا ماهواره شيپا

  

  زده  ليمناطق س يو نقشه بردار شيپا

 شينوب كشور، در مركز پادر غرب و ج ها يهمزمان با شروع بارندگ1399  نيروز اول فرورد از

 يريگ نسبت به اندازه يا ماهواره ريتصاو ليو تحل هيبه صورت مستمر با تجز ،ييسازمان فضا يا ماهواره
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سازمان  اريو در اخت هيدر كشور اطالعات الزم را ته يبارش يها حركت سامانه ريبارش و مس زانيم

سازمان  ياجتماع يها پرتال و شبكه قيطر مردم از نيهالل احمر و همچن تيبحران كشور، جمع تيريمد

 ريبا پردازش تصاو ها يبارندگ انيبالفاصله پس از پا نيمركز همچن نيا. قرار گرفت رانيا ييفضا

 ربطيمراجع ذ اريرا در اخت طمربو يها زده در كشور اقدام و نقشه ليمناطق س يينسبت به شناسا يا ماهواره

  .قرار داد يو استان يدر سطح كشور

سازمان  نيو همچن رانيا ياسالم يهالل احمر جمهور تيجمع ياتيخدمات ح هيها، در ارا نقشه نيا

  .است ياديز تياهم يدارا زده ليبحران كشور به مناطق س تيريمد
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 نيانگينسبت به م يدرصد 19 شيافزا/ متريليم 220عبور بارش ها از مرز 
  08/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+بلندمدت

  

ها  بارش زانيدر م يدرصد 19 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 186بارش در  متر يليم 220.7ثبت  با

  .است دهيت به ثبت رسمشابه درازمد يها دوره نيانگينسبت به م

  جدول+بلندمدت نيانگينسبت به م يدرصد 19 شيافزا/ متريليم 220بارش ها از مرز  عبور

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

تا هفتم ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  .است متر يليم 220.7بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 186(ماه  نيفرورد

و  شيدرصد افزا 19) متر يليم 186.1(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يمرا نشان  يدرصد 15 يكاهش) متر يليم 258.9(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 يسال آب نيروز هفتم فرورد

  
  ,  رانيمنابع آب ا تيريمد شركت
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خبرگزاري  -شود يم يبارندگ يمكان عيتوز راتييسبب تغ يدرپ يپ يها يسال خشك
  09/01/1399ايسنا مورخ 

  

  :لرستان گفت يو كشاورز يعيمنابع طب قات،يمركز تحق يعلم أتيعضو ه كيلرستان /سنايا

  .شود يم يارندگب يمكان عيدر توز يجد راتييسبب تغ يدرپ يپ يها يسال خشك

 سك،ير تيريبا نگرش مد يسال خشك يبرا يزير برنامه: اظهار كرد سنايوگو با ا در گفت رايپ چمن رضا

 يايپاسخ و اح ،يمنظور آمادگ مؤثر و كارآمـد به يها ياز اهداف و استراتژ يسر كي ييشامل شناسا

  .، استپردازد يها ياستراتژ يكه به اجرا يبا توسعه پالن يسال اثرات خشك

تا با شناخت  دهد يقرار م رانيگ ميتصم اريفرصت را در اخت نيا يسال خشك يـزير برنامـه: ادامه داد يو

ها  بخش نيا تيرياز رخـداد بحران به مد شيپـ يسال نسـبت بـه خشك ريپـذ بيآسـ يها از بخش حيصح

  .بپردازند

اما  د،يآ يهر منطقه به شمار م مياقلاز  يجزء معمول يسال هر چند وقوع خشك: اضافه كرد رايپ چمن

كه تاكنون واكنش هنگـام مواجه بـا  يا گونه داشته است به ايدر اكثر مناطق دن ياندك شرفتيآن پ تيريمد

  .بحران توجه شده است تيريبه مد ياديبوده و تا حد ز يعمدتاً سنت يسال خشك دهيپد

در مقابــل آن : شد ادآوريلرستان  يورزو كشا يعيمنابع طب قات،يمركز تحق يعلم أتيعضو ه نيا

انجام شده و عمالً  يسال است كه قبل از وقوع خشك يمجموعه اقدامات يسال خشك سكير تيريمد

  .رساند يرا بـه حداقل ممكن م يريغافلگ

اند تا  اند و در تالش برده يبحران پ تيريشدن مد اعتبار يها اكنون به ب دولت شتريب: خاطرنشان كرد يو

صدمات  ق،يطر نيكسب كنند تا از ا سكير تيريمـد حيصـح يهـا روش ٔنهيدرزم يشـتريعـات باطال
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به حداقل  زيرا ن ندهيĤيها يسال را كاهش داده و اثرات مربوط به خشك يسال از خشك يوارد بر جامعه ناش

  .برسانند

 يها يسال وقوع خشك اما شوند، يحاصل م يدر اثر كمبود بارندگ هااساساً يسال خشك: گفت رايپ چمن

  .شود يبارندگ يمكان عيدر شـدت، مدت و توز يجد راتييسبب تغ تواند يم يدرپ يپ

بودن  يو ناكاف  هـا وچشمه هـا، چـاه رودخانـه يو كاهش آبـده يدرپ يپ يها يسال با وقوع خشك: افزود او

  .بود ميشاهد خواه را يتنش آب شيدسترس و افزا آب قابل ديرواناب كاهش شد يساز رهيمخازن ذخ

. و بحـران آب اسـت يسال استان لرستان در برابر خشك يريپذ بيدهنده آس موضوع نشان نيا: گفت يو

 شيموجب افزا ها يريگ ميدر تصم ريو تأخ يسال خشك يراهبرد تيريو مد يـزير فقـدان برنامـه

  .شود يمـ يسال خسارت خشك يها نهيهز

 ،يسال خشك ياز منابع آب و كاهش اثرات منف يبردار بهره نهيبه تيريمـدمنظور  به: اظهار كرد   رايپ چمن

  .شود يابيو ارز شيهستند، پا يسال كه در معرض خطر خشك يبلندمدت مناطق يها داده ديبا
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 -  و بلوچستان ستانيس ليكنترل س ها براي -دانشگاه ديراهكار اسات | »يزداريمعجزه آبخ«
  14/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

مقابله با وقوع  ها براي-دانشگاه دياست كه كارشناسان و اسات يمؤثر ياز جمله راهكارها يزداريآبخ

  .دارند ديچستان بر انجام آن تأكو بلو ستانيدر استان س البيس

 هاي-البياز س يكي وبلوچستان ستانياستان س البيس م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

استان تحت  نيشهرستان در ا 14 ليس نيدر ا. دنبال داشت به ياديز يبود كه خسارتها 1398سال  نيسهمگ

و سوران، فنوج،  بيچابهار، خاش، دلگان، سرباز، س ر،رانشهها شامل اي-شهرستان نيا. قرار گرفتند ريتأث

كنارك، فنوج،  هاي-شهرستان الب،يس نيدر ا. بودند رمنديو ه شهر-كين رجاوه،يكنارك، مهرستان، م

  .را تجربه كردند يبحران يطياستان بودند شرا يجنوب ةمين هاي-دلگان، چابهار و سرباز كه جزء شهرستان

روستا، از مدار  130قطع برق  ،يفرع يمحور ارتباط 26وستا، بسته شدن ر 500 يارتباط يمحورها قطع

ارتباط  ةقطع شدن شبك ،يو جنوب يروستا در مناطق مركز 300 يدنيآب آشام عيتوز ةخارج شدن شبك

از  ييروستاو  يدر مناطق شهر يمعابر و منازل مسكون يآبگرفتگ نياستان و همچن هاي-تلفن در شهرستان

 نيدر ا ليس هاي-از خسارت يگريبخش د. استان بود نيا زدة -ليوارده به مناطق س هاي-بيجمله آس

  :است ريقرار ز استان به

  در سطح استان يو آب ميد يهزار هكتار از اراض27 بيتخر -1

هكتار  4000 يازجمله نابود( حلقه چاه در سطح استان  1454هكتار از باغها و  7800به  خسارت -2

  )باغ موز

  زنبور عسل يكلن 952و  يدامدار 691كامل  بيو تخر نيس دام سبك و سنگرأ 3200شدن  تلف - 3

  مزارع نيب ةجاد لومتريك 161رشته قنات و  546واحد گلخانه،  15 بيتخر -4
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  و بلوچستان ستانيدر استان س يهزار واحد مسكون 20از  شيدرصد به ب 100تا  20 نيب يخسارت -5

از  شياستان و ب هاي-رساختيتومان به ز ارديليم 300از  شيو بلوچستان ب ستانيس البيمسئوالن، س گفته به

 گر،يبا درنظر گرفتن خسارات د. خسارت وارد كرده است يتومان به بخش كشاورز ارديليم 600

  .شود -يتومان برآورد م ارديليم 1000و بلوچستان حدود  ستانياستان س ليخسارات س

استان در  نيكه ا دهد -يو بلوچستان نشان م انستياستان س يهواشناس هاي-ستگاهيشده در ا ثبت آمار

 يافتياطالعات در نيبر اساس آخر. نموده است افتيدر اي -سابقه -يب هاي-بارش ريسال اخ 20با  سهيمقا

شده كه معادل  ارشگز متر يليم 100از  شياستان ب يافتيبارش در زانيم ،يسنج باران ستگاهيا 15از 

  .بلندمدت است استان در يسال زراع كي هاي-بارش

مقاطع اشاره نمود  يدر برخ البيس يبه دب توان -يو بلوچستان م ستانياستان س ليجمله ابعاد س از

 ةدر منطق) رآباديكلك و خ ن،يشيزبردان، پ(سدها  يحجم آب پس از پر شدن برخ كه يطور به

 ستاندر ا يچه مناطقحجم با تمام آن نياگر ا. شد زيسرر هيمترمكعب در ثان 3500 يبا دب دهيد حادثه

 يبرابر6شود نشان خواهد داد كه شدت حدود  سهيبود، مقا هيمترمكعب در ثان 570كرد و  رانيگلستان و

 يارياست كه خسارات بس دهيگلستان به ثبت رس البيو بلوچستان نسبت به س ستانيآب در س زيسرر

  .دنبال داشت به يخصوص در بخش كشاورز به

اصفهان  يدانشگاه صنعت يكشاورز ةدانشكد سيرئ ييكوپا يعابد ريهانگخسارات، ج نيعلت ا ةربار

و  يدر باالدست رودخانه در مناطق عورك يزداريآبخ يها نشان داد كه اجرا نشدن طرح ها يبررس«: گفت

 يها خسارت جاديها و ا و وارد شدن آنها به مزارع و باغ البيبر اثر س اريرسوبات بس جاديزرآباد باعث ا

  ».موز شد يها به باغ ژهيو بهفراوان 

 صنعتي -دانشگاه يعلم ئتياصفهان، شش عضو ه يدانشگاه صنعت يبه گزارش روابط عموم نيهمچن

در  يزداريآبخ اتيعمل ديو بلوچستان با ستانيدر استان س ليمقابله با س يبرا نكهيبر ا دياصفهان با تأك
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استان مطرح  نيمشابه در ا هاي-لياز س يريشگيپ يرارا ب شنهادهايپ نياستان پهناور انجام شود، ا نيسطح ا

  :كردند

 ليمناطق در معرض س يها- باالدست رودخانه هاي- در سرشاخه اي- رسازهيو غ اي- سازه هاي- طرح انجام

ها و - بستر سرشاخه كاهي -بيحفاظت سواحل، ش ،يبند ونيگاب ،يريو تأخ يمخزن يشامل احداث بندها

 هاي -رودخانهبستر همه  سازي-و پاك يروبيال ،يزداريآبخ اتيو عمل ريگ برسو كنترل رسوب، بندهاي

بستر و  ميحر نييتع نامه نييآ هها، تهي- سواحل رودخانه يدارسازيو پا سازي -به اتيو عمل ليدر س ريدرگ

 يو بازطراح ها، بازنگري- رودخانه مياز تصرفات در بستر و حر يرها و جلوگي- رودخانه ميحر يآزادساز

 يكيدروليه ساتيطرح سد و تأس درو انجام اصالحات  رياخ البيبا در نظر گرفتن س يانيسد كار

خاك و كمك به  تيمثمر با هدف تثب اهانيامكان كشت گ يمربوطه، انجام مطالعات خاك منطقه، بررس

 ،يريگشيپ ةدر منطقه از منظر چهار مرحل ليبحران س يليمنطقه و مطالعه جامع و تفص ياقتصاد كشاورز

از  يريشگيمقابله و پ يبرا ئتيه نيا يشنهادهايدر بحران از جمله پ يمقابله و بازساز ،سازي- آماده

  .مشابه بود يها ليخسارت س

در استان  ليدر مقابله با س يزداريآبخ تياهم ةدربار زين يزداريكارشناس آبخ نژاد -يسرور رضايعل

و پخش  يزداريآبخ يو بلوچستان كارها ستانيدر س ليكنترل س يبرا«: و بلوچستان معتقد است ستانيس

داخل تاالب  دفو بدون ه دآي -يرا كه در آنها آب م ييدورهايكر. مؤثر باشد اريبس تواند -يم البيس

آب را در  البيدر پخش س. كرد تيريمد البيو پخش س يزداريآبخ اتيبا عمل توان -يم رود -يم

  ».ابدي شيافزا يرينفوذپذ زانيشود و م جاديا ياهيش گتا پوش كنند يم تيخاص هدا يهايبند زون

در  لياستان سبب خواهد شد كه با وجود وقوع س نيدر ا البيس يا رهيجز تيريمد نژاد -يسرور ةگفت به

داشته  اريمردم در اخت يازهاين نيتأم يآب برا ورماهيقسمت از استان حداكثر تا شهر نيا ستان،يبخش س

در بخش بلوچستان،  يردا و آبخوان يزداريآبخ اتيعمل يباور است كه با اجرا نيبر ا نياو همچن. باشد
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  .كرد ليمنطقه را به صادركننده آب تبد نيا توان يم

هزار 750و  ونيليم18و بلوچستان و وسعت  ستانياستان س رنظي -يب تيآخر آنكه با توجه به موقع كالم

همواره  ياستان كه مقام معظم رهبر نيمكران در ا كيواقع شدن سواحل استراتژ زياستان و ن نيا يهكتار

را به حداقل  ليس مخاطرات تواند -يم نكهيعالوه بر ا يزداريآبخ اتاند، عملي -داشته ديآن تأك ةبر توسع

همزمان  ةتوسع تواند -ياستان م نيدر ا يزداريآبخ. استان باشد ةعنوان محور توسع به تواند -يبرساند، م

وكار  و كسب شتيو كاهش مهاجرت و بهبود مع يجوامع محل تيرضا تير نهاو د يصنعت و كشاورز

  .دنبال داشته باشد استان را به نيساكنان ا
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 - ي احتمال يها البيمهار س يخوزستان برا يسدها يمتر مكعب حجم خال ارديليم 5.5
  14/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

متر مكعب حجم  ارديليم 5.5رو حدود  شيپ ياحتمال يها البيمهار س يدر خوزستان برا: گفت روين ريوز

  .داشت مينخواه يسدها مشكل دست نييمردم در پا تيدر مخازن سدها وجود دارد و با رعا يخال

روز گذشته  بيبا اشاره به تصو روين ريوز ان،يرضا اردكان م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد هب

كه ما در ستاد  نيبر ا يمبتن ديرس بيبه تصو رانيوز ئتيكه در ه هياصالح نيا: اظهار داشت رانيوز ئتيه

 تيريتمركز مد نيو نظارت و همچن ميتنظ ،يگذار استيس يها كردن كانون تر كينزد يآب كشور برا

 يكيمنابع آب را  تيريو شركت مد رويوزارت ن يمعاونت آب و آبفا ز،يآبر يها حوضه اسيدر مق

خواهد شد و  زيقطعا پره ها يكار ياز مواز ياز بخش ميتصم نيساختار از قبل وجود داشت و با ا نيا م؛يكن

  .بود ميهشاهد خوا ندهيآن را در آ جهيداشت كه نت ميخواه يمتمركزتر ستميس

مانند سال : در دو فصل ساخت و سازها و ساز و كارها اظهار داشت رويوزارت ن يها با اشاره به برنامه يو

طرح بزرگ  40فصل بهار امسال حدود  يشد، فقط برا يبردار ماه بهره 6طرح بزرگ در  227گذشته كه 

  .استتومان آماده شده  ارديليهزار م 6 يگذار هيبا سرما يبردار بهره يبرا

را نه فقط در  ديموضوع جهش تول شود يكه انجام م يدر فصل ساز و كارها هم با اصالحات: گفت يو

انجام شود كه  يتيريمد يها ستميدر سرعت دادن به انجام كارها و س شود يم يساخت و سازها كه سع

  .آب و فاضالب در روستاها بود يها كردن شركت كپارچهيموارد،  نياز ا يكي

بخش بهداشت در  يو استفاده توامان از آب شرب برا ها خانه هيمحدود تصف تيظرف نيهمچن ورين ريوز

 40از  شيمناطق تا ب يدر شبكه مشترك شرب و بهداشت در برخ: كشور را خاطرنشان كرد و افزود

 شياما به طور متوسط در سطح كشور افزا م،يمصرف دار شيدرصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزا
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  .دهد يرا نشان م يددرص12

مقابله با كرونا گفتم كه آب و برق جزو همكاران  يدر ستاد مل روزيامروز در دولت و د: اظهار داشت يو

هزار پرسنل در حوزه برق و  20كرونا هستند و  هيخاموش بخش بهداشت و درمان كشور در مبارزه عل

  . هستند تيفعال غولمش يروز طور شبانه هدو ب نيمختلف ا يها هزار نفر در حوزه آب در بخش 5افزون بر 

قطع آب  ثياز ح ياديتا حدود ز رياخ يها البيو عوارض س ميندار يخوشبختانه مشكل: گفت انياردكان

هم در حال برطرف شدن  ها نيهم وجود دارد كه ا يبرق روستاها برطرف شده است، موارد معدود ايو 

  .است

و  ميشو يم كيبه فصل گرم نزد جيها به تدر استان ير برخد: مصرف آب گفت شيبا اشاره به افزا يو

 تيدر رعا ياغماض نيتر بدون كوچك مياز مردم بخواه ديو با كند يم دايپ شيمصرف برق افزا عتايطب

 نيشود و ا هاستفاد يانجام دهند كه آب شرب كمتر يا كار را به گونه نيكنند ا يسع  يبهداشت ليمسا

  .مير گذاشته و به استقبال تابستان بروروزها را بدون مشكل پشت س

درصد  11ها هم هر چند نسبت به مدت مشابه پارسال  مجموع بارش: خاطرنشان كرد نيهمچن روين ريوز

درصد  23ساله كشور، حدود  50بود كه نسبت به متوسط  يياستثنا يكمتر است اما سال گذشته، سال

  .داشته است شيها افزا بارش

مهار  يهستند، اما در خوزستان برا يخوب تيبدان معناست كه مخازن ما در وضع نيا: افزود انياردكان

در مخازن سدها وجود دارد و با  يمتر مكعب حجم خال ارديليم 5.5رو حدود  شيپ ياحتمال يها البيس

  .داشت مينخواه يسدها مشكل دست نييمردم در پا تيرعا
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 تيدرصد ظرف 35بودن  يخال/ ديسمترمكعب ر ارديليم 32كشور به  يسدها ريحجم ذخا
  14/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - ها البيمهار س يسدها برا

  

 نكهيبا توجه به ا: گفت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليبحران و پدافندغ تيريدفتر مد ركليمد

 35بودن  يصورت گرفته، خال ييها ينيب شيرو پ شيپ اميها در ا البيس تيريو مد نيادامه تسك يبرا

  .ها است البيمهار س يبرا يمناسب تيمخازن سدها، ظرف تيدرصد ظرف

در  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليبحران و پدافندغ تيريدفتر مد ركليمد ،يگياله آقا ب فيس

تاكنون مجموع  يجار يسال آب ياز ابتدا: اظهار داشت ميتسن يخبرگزار يگفت وگو با خبرنگار اقتصاد

آب از  يمترمكعب بوده و مجموع رهاساز ونيليم 400و  ارديليم 28كشور  يبه مخازن سدها يورود

  .مترمكعب بوده است ونيليم 700و  ردايليم 24حدود  زيكشور ن يسدها

مترمكعب،  ارديليم 32مترمكعب معادل  ونيليم 500و  ارديليم 50در حال حاضر از مجموع : افزود يو

  .درصد مخازن سدها از آب پر شده است 65حدود  يكشور است و به عبارت يسدها ريحجم ذخا

با : است، گفت يكشور خال يازن سدهامخ تيدرصد از ظرف 35به  كينزد نكهيبا اشاره به ا يگيآقاب

 نيصورت گرفته، ا ييها ينيب شيرو پ شيپ اميها در ا البيس تيريو مد نيادامه تسك يبرا نكهيتوجه به ا

  .ها است البيمهار س يبرا يمناسب تيدر مخازن سدها، ظرف يخال تيظرف زانيم
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ت بارش روزانه پربارش با ثب نيفرورد/ ماه سال نينخست مهيها تا ن بارش تيوضع
  16/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - جدول+يمتر يليم3

  

در هر روز از  يعبارت ش در كشور ثبت شد؛ بهبار متر يليم45.5 يماه سال جار نيروز نخست فرورد 15 در

  .است دهيبارش در كشور به ثبت رس متر يليم3طور متوسط  به د،يسال جد

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

تا پانزدهم ) 98اول مهر ( يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  .است متر يليم 242.7بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 194(ماه  نيفرورد

و  شيدرصد افزا 24) متر يليم 196.1(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد13 يكاهش) متر يليم 280.3(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 يسال آب نيروز پانزدهم فرورد

  

  
  ,  رانيمنابع آب ا تيريمد شركت
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 45.5بوده، با ثبت  دهيرس متر يليم 197.2اسفند ماه به  انيتا پا يجار يسال آب يها كه بارش يحال در

در واقع در هر روز از  د،يرس متر يليم 242.7رقم به  ني، ا99 نيروز نخست فرورد 15بارش در  متر يليم

پربارش را تا امروز  ينيورداست و فر دهيبارش در كشور به ثبت رس متر يليم 3طور متوسط  به د،يسال جد

  .ميا شاهد بوده
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  16/01/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - كم بارش و پربارش يها استان
  

 زدهميتا س) 98مهرماه( يجار يسال آب ياز ابتدا راحمديو بو هيلويلرستان و كهگ الن،يگ يها استان:  رنايا

. استان كشور است نيتر كم بارش متر يليم 68/ 1 افتيبا در زديده و بارش بو نيشتريب يدارا ماه نيفرورد

 يجار يدر سال آب النيآن است كه استان گ انگريب رانيمنابع آب ا هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتازه تر

مناطق  نيتر كرده و مقام نخست پربارش افتيدر يبارندگ متر يليم 783 نيفرورد زدهميتا س) 98مهرماه(

با مدت مشابه  سهياستان در مقا نيا يها بارش زانيحال م نيدر ع. به خود اختصاص داده است كشور را

  .دهد يرا نشان م يمنف شدداشته ر يبارندگ متر يليم 849/ 6پارسال كه 

 622/ 02به رقم  يماه درحال نيفرورد زدهميو تا س يجار ياستان لرستان در سال آب يها بارش زانيم

 انگريرا تجربه كرده بود كه ب يبارندگ متر يليم 1082/ 35 يبازه زمان نيارسال و در همپ دكهيرس متر يليم

مناطق  نيتر كه مقام سوم پربارش راحمديو بو هيلوياستان كهگ.  استان است نيدر ا ها يكاهش بارندگ

 افتيدر يبارندگ متر يليم 571/ 7 يماه در حال نيفرورد زدهميكشور را به خود اختصاص داده، تا س

استان هم  نيبوده و در ا متر يليم 1011/ 9 يبازه زمان نيآن پارسال در هم يها بارش زانيكرده كه م

است، به  يكاهش يدهنده روند نشان همها در كل كشور  بارش تيوضع.  شود يم دهيها د كاهش بارش

مهرماه (كه پارسال  يدرحال ده،يرس متر يليم 241/ 2ماه امسال به  نيفرورد زدهميآن تاس زانيكه م يا گونه

 يكاهش تيوضع.  رخ داده بود يبارندگ متر يليم 279/ 4 يبازه زمان نيو در هم) 98وريتا آخر شهر 97

مصرف آب به شدت  زانيكرونا م يماريگسترده ب وعيش لياست كه به دل يها در كشور در حال بارش

  .است افتهي شيافزا
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رودخانه تا  ؛يآب كشاورز نيتأم يراب رود ندهيسد زا يخروج شيافزا |اصفهان
  16/01/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  -است يخردادماه جار

  

 مهيو آب تا ن افتي شيماه افزا نيفرورد 15از بامداد روز جمعه  رود ندهيسد زا يها ــ خروج استان گروه

  .خواهد بود يرودخانه جار نينخست خردادماه در ا

 24تا  19از  يكشاورزان اصفهان يبرا رود ندهيآب زا عياز اصفهان، روند توز ميتسن يگزارش خبرگزار به

آب  يخروج زانيتا پس از آن درباره م و متوقف شد افتيكاهش  يصورت پلكان اسفندماه سال گذشته به

 يريگ ميتصم 99 سالدر  يكشاورز ياريآب ينوبت بعد نيو همچن 98سال  مانده يباق يروزها ياز سد برا

  .شود

سد  يخروج شياصفهان از افزا يا شركت آب منطقه يبردار حال معاون حفاظت و بهره نيهم در

  .داد ماه خبر نيفرورد 15از بامداد جمعه  رود ندهيزا

با توجه به درخواست سازمان جهاد : اظهار داشت نهيزم نيدر جمع خبرنگاران در ا يساسان حسن

غالت كه سال گذشته انجام شده بود، جلسه كارگروه  زهييكشت پا يآب ازيبر ن ياستان مبن يكشاورز

بامداد  ازشد كه اصفهان برگزار و مقرر  يدر استاندار 99ماه  نيفرورد 4 خيدر تار يآب با كم يسازگار

 شيغالت افزا يآب كشاورز عيو توز ليتكم يبرا رود ندهيسد زا يماه، خروج نيفرورد 15روز جمعه 

  .كند دايپ

 يآب ازينخست خردادماه امسال ادامه خواهد داشت و با توجه به ن مهيتا ن يدب شيافزا نيا: افزود يو

  .خواهد شد عيتوز يكشاورزان، آب كشاورز

شاخص  ستگاهيها در ا بارش زانياصفهان، م يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون گفته به

كه  يبوده است در حال متر يليتاكنون هزار م 98از مهرماه  يعني يسال آب ياز ابتدا) چلگرد( رود ندهيزا
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 250و حدود هزار  دتدر متوسط بلندم نيو همچن متر يليم 950در سال گذشته حدود هزار و  زانيم نيا

درصد و نسبت به متوسط  49ها نسبت به سال گذشته  بارش زانيم بيترت نيبوده است، به ا متر يليم

  .است افتهيدرصد كاهش  15بلندمدت 

 نيآب در ا انيموجب شده جر رياخ يها ل  در سا رود ندهيسد زا يآب رهيذخ تيوضع ميگزارش تسن به

  .شود يجار يآب با كم يكارگروه سازگار ميرودخانه در مقاطع مختلف قطع و مجدداً با تصم

 ونيليم 334اسفندماه سال گذشته  19در  رود  ندهيآب پشت سد زا رهيذخ زانيمسئوالن امر م گفته به

  .درصد كمتر بود 52ساله 44دوره  يعنيبا متوسط بلندمدت  سهيمترمكعب بوده است كه در مقا
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  17/01/1399اري تابناك مورخ خبرگز - كرد ايخوزستان را اح يها تاالب  باران
  

 يبارندگ:خوزستان را مطلوب دانست و گفت يتاالبها طيخوزستان شرا ستيز طيكل حفاظت مح ريمد

  .استان شد نيا يااز تاالبه ياديبخش ز يايو اح يريباعث آبگ تيريواعمال مد

  
  

خوزستان، محمد  ستيز طياداره كل حفاظت مح ياز روابط عموم رنايبه نقل از ا» تابناك«گزارش  به

با توجه : كرد انياستان ب يها تاالب تيدرباره وضع مياز تاالب هورالعظ ديروز شنبه در بازد يجواد اشرف

 يفعل تيوضعو حفظ و نگهداشت آب، حقابه  نيدر تام تيريسال گذشته و اعمال مد يها به بارش

  .استان مطلوب است يها تاالب
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 86درصد، بامدژ  90درصد، تاالب شادگان 96 ميتا به امروز در تاالب هورالعظ يريآبگ زانيم: افزود يو

  .درصد برآورد شده است 40درصد و بندون  84 انگرانيدرصد، م

 ست،يز طيو البته مح نانينش و اقتصاد تاالب شتيعدر م ينقش كاركرد ليها به دل تاالب: ادامه داد ياشرف

 تيبا اهم اريها وابسته است بس به زنده ماندن تاالب شان يكه زندگ يو جانداران انيپرندگان، آبز اتيح

  .هستند

آب در  زانيامسال به صورت مستمر آب داشت و م ذهيدر ا انگرانيخوشبختانه تاالب م: اضافه كرد يو

  .نكرده است دايتاالب كاهش پ نيا

عالوه بر : و شادگان گفت ميهور العظ يخوزستان درخصوص تاالب ها ستيز طيكل حفاظت مح ريمد

ها  از قسمت ياريها باعث شده تا بس تاالب نيآب در ا يتيريمد يبرنامه ها يمناسب ، اجرا ينزوالت جو

آب رفته و  ريه بودند، زشد ليگرد وغبار در استان تبد يها قبل، خشك و به عنوان كانون يها كه سال

  .ها مهار شود قسمت نيگرد وغبار در ا يها باعث شدند تا كانون

: اظهار داشت زياستان ن يها سخنان خود در خصوص مهاجرت پرندگان به تاالب يانيدر بخش پا ياشرف

از پرندگان مهاجر بودند و شاهد  ياديز تيجمع يرايخوزستان پذ يها در زمستان سال گذشته تاالب

  .ميا استان بوده يها پرندگان مهاجر به تاالب تيجمع يدرصد 10حدود  شيافزا
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خبرگزاري تسنيم مورخ  - پرندگان مهاجر بازگشتند ن؛يآباد قزو دوباره تاالب اهللا ياياح
17/01/1399  

  

امسال،  يبهار يها به خاطر بارش  :گفت نياستان قزو ستيز طيحفاظت مح ركليها ـ مد استان گروه

تاالب  نيا يريوسعت آبگ يبهار يها شده و با تداوم بارش ايسال دوباره اح 15آباد پس از  تاالب اهللا

  .خواهد شد شتريب

روزها  نيدر ا يبهار يها بارش نكهيا انيبا ب نياز قزو ميوگو با خبرنگار تسن نژاد در گفت عباس حسن

 15تاالب حدود  نيا نكهيبا وجود ا: داده است اظهار داشت كيآباد شهرستان آب   دوباره به تاالب اهللا يجان

شده و با تداوم  ايدوباره اح يبهار يها و به علت بارش ديشده بود، اما از سال جد يريسال خشك و كو

  .شود يم شتريتاالب ب نيا يريوسعت آبگ يربها يها بارش

ها و  بارش نيبه خاطر ا  :از بازگشت مجدد پرندگان مهاجر به تاالب مذكور خبر داد و افزود نژاد عباس

مانند اردك  يابيكم يها ّ ّ و گونه نگوهايگونه پرنده از جمله فالم 130آباد، حدود   دوباره تاالب اهللا ياياح

  .كرده است جاديتاالب ا نيرا در ا ييباياند كه منظره ز تاالب بازگشته نيبه ا يدگزن يسرسبز و درنا برا

 زگردير يتاالب را به كانون اصل نيا ينشدن حقابه و زهكش نيتام ه،يرو يب يچرا شتريپ نكهيبا ذكر ا يو

اتفاق  يكه به تازگ ييها يبا توجه به بارندگ: كرده بود، ادامه داد ليالبرز و تهران تبد ن،يقزو يها در استان

از مناطق تاالب  يكه در بعض مينيب يآباد مسدود شد، امروز م  زهكش دشت اهللا نكهيافتاد و پس از ا

  .به خود گرفته است اچهيتاالب شكل در نيهم ا گريشده و در نقاط د جاديا يرهايآبگ

 از،يآب مورد ن نيتاالب با تام نيا ياياح: آباد، گفت  تاالب اهللا يايبر لزوم اح ديمقام مسئول با تاك نيا

 نيكه در ا شود يآباد م در دشت اهللا ياهيپوشش گ اديو باعث ازد دهد يم شيرطوبت خاك منطقه را افزا

  .ميستيدشت ن نيدر ا زگردير جاديصورت شاهد ا
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آن هكتار  800هزار و  2هزار هكتار وسعت دارد كه حدود  60آباد  دشت اهللا نكهيا يادآوريبا  نژاد عباس

به منظور  ياهيپوشش گ شيدر جهت افزا يمختلف يها برنامه: به تاالب اختصاص دارد، اضافه كرد

پساب  زقرار است با استفاده ا نيدشت اجرا خواهد شد و همچن نياز گرد و خاك در ا يريجلوگ

  .شود يريدشت به صورت مستمر آبگ نياستان تاالب ا يها خانه هيتصف

 ياهيدامداران منطقه به منظور حفاظت از پوشش گ يبرا يهيو توج يموزشآ يها كالس يبه برگزار يو

 يكه فقط در فصل آزاد برا ميكن يم هيها دامداران را توج كالس نيدر ا: آباد اشاره كرد و گفت    دشت اهللا

دشت  ياهيكنند كه به كمتر به پوشش گ تيريخود را مد يّها ّ چگونه دام نكهيو ا نديايچرا به منطقه ب

  .برسد بيآس
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خبرگزاري  - با استفاده از آب باران يكشاورز كيمحصول استراتژ 5 ديتول شيافزا
  17/01/1399تسنيم مورخ 

  

 تياز ظرف يريگ با بهره كيپنج محصول استراتژ ديتول شيمه افزااز برنا يوزارت جهاد كشاورز سرپرست

  .خبر داد) باران(و با استفاده از آب سبز  ميد ياراض

 نكهيعباس كشاورز با اشاره به ا ،يبه نقل از وزارت جهاد كشاورز ميتسن يگزارش خبرگزار به

فصل با تنوع مختلف آب و چهار  يكشور رانيا: و خاص است، گفت ژهيو ايدر سطح دن رانيا يكشاورز

 باال اريصادرات و اشتغال بس د،يكشور را در بحث تول تيظرف ييتنوع آب و هوا نياست و ا ييهوا

  .برد يم

صادرات و اشتغال  د،يدر تول ييباال اريو توان بس تيكشور از ظرف يبخش كشاورز نيهمچن: افزود يو

  .برخوردار است

گندم، برنج، شكر، ذرت،  ليمحصول از قب 9در  رانيا نكهيبه ابا اشاره  يوزارت جهاد كشاورز سرپرست

گوشت قرمز وابسته به واردات بوده است،  ي، پنبه، حبوبات و تا حدود)روغن و كنجاله( يروغن يها دانه

گندم به  بحثكشور در  ديو ام ريخوشبختانه در دوره شش ساله گذشته دولت تدب: خاطرنشان كرد

  .شده است مهيگندم در كشور ب ييو خودكفا ستيبه واردات ن يازين گريو د دهيرس ييخودكفا

 هيدر ابعاد جامع و كامل ته يديتول يها طرح زيمحصوالت ن هيبق يرفع وابستگ يبرا: داشت انيب كشاورز

  .شده است

  .برنامه جامع و كامل هستند يدارا يمحصوالت در بخش كشاورز نيا يتمام يبه طور كل: ادامه داد يو

و  يبرند است و در سبز يدارا ايدر دن يدر محصوالت باغ رانيا: گفت يوزارت جهاد كشاورز سرپرست

  .زبانزد عام و خاص است ايدن يدر سطح كشورها يفيص
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 داتيتول شيبا افزا رو نيباالست از ا اريبس زيكشور ن يا در بخش گلخانه ديتول تيظرف: افزود يو

  .كشور داشت يبرا يخوب يارزآور توان يممحصوالت  نيو به تبع صادرات ا يا گلخانه

: اظهار داشت »ديجهش تول«به نام  يمقام معظم رهبر ياز سو 99سال  يضمن اشاره به نامگذار كشاورز

فراهم  نطوريو هم يمحصوالت واردات ييخودكفا تيمعطوف به تقو ديسال با نيها در ا تالش يتمام

 يبرا يبانكو  ياقتصاد يها تيشخص جاديا ،يا نهيرنطق يها پروتكل ،ياقتصاد ،ياسيس يها نهيكردن زم

  .باشد يتوسعه صادرات محصوالت كشاورز

از محصوالت وابسته به  يبرخ ييخودكفا رديرا بگ ياگر بخش صنعت دست بخش كشاورز: گفت يو

  .دو سال در داخل حاصل خواهد شد يواردات، ط

شود،  جاديارخانه چغندرقند در خوزستان امثال اگر سه ك يبرا: افزود يوزارت جهاد كشاورز سرپرست

  .شود يپنجم آب موجود برطرف م كيمشكل قند در كشور با 

و  حيبه موضوع مصرف صح ديها با در همه برنامه نكهيا انيم نيدر ا تيحائز اهم يا نكته: كرد حيتصر يو

  .مواجه است يتوجه كرد چون كشور با مشكل كمبود منابع آب يآب به صورت جد نهيبه

 10: است، گفت) آب باران(به آب سبز  يتوجه يكشور ب يخيمغفول تار تيظرف نكهيا انيبا ب كشاورز

  .وجود دارد رانيدر ا ميد نيهكتار زم ونيليم

پنج  توان يم ياراض نيدر ا دهد يچهار سال گذشته انجام گرفته نشان م يكه ط ييها يبررس: افزود يو

  .كرد ديرا تول كيمحصوالت استراتژ

تن  ونيليم كياز  شيب ،يتن گندم اضاف ونيليم 2,5از  شيب توان يم ياراض نيدر ا يبه طور كل: افزود يو

  .كرد ديتول يروغن يها هزار تن دانه 800از  شيو ب يا تن محصوالت علوفه ونيليم 2.5از  شيب ،يجو اضاف

و سال برطرف حبوبات در مدت د يوابستگ نكهيضمن اشاره به ا يوزارت جهاد كشاورز سرپرست

  .شده است هيساله ته 10برنامه جامع  زين يروغن يها دانه يبرا: خواهد شد، اظهار داشت
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 ييصادرات مواد غذا شيكمك به كاهش واردات غذا و افزا يبرا يبخش كشاورز: كرد حيتصر يو

امور خارجه و صمت، اتاق  يها دولت در حداقل ضرورت و مساعدت وزارتخانه يها مشروط به كمك

  .صادرات است يبرا يو بانك مركز رانيا يبازرگان

الزم  نانياز ثبات و اطم ديبا يصادرات محصوالت كشاورز يصادركنندگان برا: ادآورشدي كشاورز

  .برخوردار باشند

  



    

  
  

68 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  - كشور نسبت به سال گذشته يسطح پوشش برف يدرصد 68كاهش 
  17/01/1399مورخ 

  

 نيكه پارسال ا ديرس لومتريك 300هزار و  91به  يسطح پوشش برف در كشور امسال درحال -رنايا-تهران

  .است يدرصد 68دهنده كاهش  اعداد نشان نيبود و ا لومتريهزار ك 154 زانيم

نسبت به  رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيامسال كشور براساس تازه تر يپوشش برف زانيم

  .دارد يدرصد 41 يپارسال رشد منف

 زيها ن بارش زانيكه م دهد يرا نشان م ينسبت به پارسال رشد منف يكشور درحال يپوشش برف تيوضع

  .روبرو شده است يبارشد منف

 متريليم 243.5به رقم  نيتا شانزدهم فرورد) مهرماه ياابتد( يجار يكشور در سال آب يها بارش زانيم

  .بارش اتفاق افتاده بود متريليم 281.3پارسال  ياست در سال آب يدرحال نيو ا ديرس

  .است  افتهي شيمصرف آب به شدت افزا زانياست كه م يدرحال يو بارندگ يسطح پوشش برف كاهش

امسال،  نيروز از فرورد 15امسال و در : باره گفت نيشركت آب و فاضالب استان تهران در ا رعامليمد

 شيافزا  زانيم نياز مدت مشابه سال گذشته مصرف كردند و ا شتريآب ب تريل ارديليم 9 يشهروندان تهران

  .دهد يبا مدت مشابه سال گذشته نشان م سهيرا در مقا يدرصد 26مصرف آب، رشد 

  .مصرف آب را به دنبال داشته است شيافزا است كه ياز عوامل يكيكرونا در كشور يماريب بروز
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - در مازندران يآب كشاورز  رهيذخ يدرصد 50حدود  شيافزا
17/01/1399  

  

آب  يمترمكعب ونيليم 700حدود  رهيمازندران از ذخ يا ت آب منطقهشرك رعامليمد - رنايا - يسار

 زانيم نيكشت و كار بهاره خبر داد و گفت كه ا يريگ استان همزمان با اوج يها پشت سدها و آببندان

  .از مدت مشابه سال گذشته است شتريدرصد ب 46حدود 

 ياول سال آب مهيدر ن يمتر يليم 508 يبارندگ رنايدر گفت و گو با ا كشنبهيروز  يخكشي ميابراه محمد

آب  رهيذخ زانيمازندران دانست و افزود كه م يعلت انباشت آب پشت سدها و آببندان ها نيرا مهم تر يجار

  .دهد ينشان م شيافزا صددر 31ساله حدود  50در مقاسه با دوره شاخص درازمدت  نيمنابع همچن نيدر ا

 ميباش يجار يمناسب رودخانه ها در سال آب يشد تاشاهد آبدهسبب   يبارندگ شيافزا: داد  حيتوض يو

نشان  شيدرصد افزا 66با سال گذشته حدود   سهيهفت رودخانه مهم استان در مقا يكه آبده ي،به طور

  .دهد يم

 يريكه مراحل آبگ "گلورد  "استان بدون احتساب سد  يسدها يريآبگ تيوضع: اظهار داشت  يخكشي

رقم  نيمترمكعب است كه ا ونيليم 314درصد معادل  96شته آغاز شد ، هم اكنون آن  از سال گذ هياول

 نيا كهرسد  يمتر مكعب م ونيليم 325سد گلورد به رقم  يمتر مكعب حجم فعل ونيليم 11با احتساب 

 شيمترمكعب افزا ونيليم 30از  شيبا مدت مشابه سال قبل ب سهياستان در مقا يپشت سدها رهيذخ زانيم

  .دارد

 يها روگاهياستان را شروع به كار  زودتر ن يآب پشت سدها رهيذخ يباال زانياز تبعات مثبت م يكي يو

  .با سال گذشته برشمرد سهيدر مقا يبرق آب

در استان نام برد  يآب كشاورز رهيذخ نيمازندران از آببندان ها به عنوان مهم تر يآب منطقه ا رعامليمد
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شده  رهيمتر مكعب آب ذخ ونيليم 350از   شياستان برابر با ب ين هاآببندا تيدرصد ظرف95و گفت كه  

  .است

حجم  ني، اما ا  ميدار يدر شروع فصل زراع يخوب يآب طياگرچه شرا: كرد  ديحال  تاك نيدر ع يخكشي

 يهمراه ازمنديو ن ستين يو شرب كاف ياستان مازندران در بخش كشاورز يآب ازيبا توجه به ن رهيذخ

  .ميآن هست عيو توز ميتقس ژهيمنابع آب بو تيرير مدمردم در ام

الزم را داشته باشند تا با استفاده  ياز كشاورزان خواست تا همچنان با ماموران شركت آب همكار يو

  .را تجربه كنند يخوب يشده و آب بهنگام رودخانه ها ، فصل زراع رهياز آب ذخ نهيبه

رود و  يكشت برنج م ريمازندران ز يها نير هكتار از زمهزا 220ساالنه حدود  يرسم ياساس آمارها بر

  .در سدها و آببندان هاست يساز رهيذخ قيآب از طر نيتام ازمنديسطح ن نيحفظ ا

استان  يزاريشال يها نيدرصد زم 80مازندران حدود  يجهاد كشاورز يحال حاضر طبق آمار رسم در

قرار  يبرنج در مرحله نشاكار يريم خزانه گها با انجا نيزم شتريو آب تخت شدند و ب اريشخم و ش

  .گرفتند
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  -كشور يورود آب به سدها يدرصد 36كاهش 
18/01/1399  

  

مترمكعب است  ارديليم 30/ 31كشور  يبه مخازن سدها يآمار موجود كل آب ورود: مهر  يخبرگزار

  .دهد يرا نشان م يدرصد36آب امسال نسبت به سال گذشته، كاهش  يورود سهيكه مقا

گانه كشور، از اول مهر سال  6 زيآبر يها حوضه يتجمع يبارندگ زانياساس اطالعات موجود م بر

  .بوده است متر يليم 243 يسال جار نيفرورد 15گذشته تا 

 دهد ينشان م ها يمترمكعب است و بررس ارديليم 50/ 5كل مخازن كشور  تيحوزه سدها، ظرف در

رقم  نيمترمكعب بوده كه ا ارديليم 33/ 5معادل  ،يكل كشور در سال جار يآب مخازن سدها يموجود

 درصد 10نسبت به سال گذشته  گريكديبا  سهيمتر مكعب بوده و در مقا ارديليم 37/ 5سال گذشته  يبرا

  .كاهش داشته است

مترمكعب است و در سال  ارديليم 30/ 31كشور  يبه مخازن سدها يآمار موجود كل آب ورود طبق

 يورود سهيكه مقا ميكل كشور بود يمترمكعب آب به مخازن سدها ارديليم 47/ 2گذشته شاهد ورود 

سال  يآب از ابتدا يوجخر زانيم. دهد يرا نشان م يدرصد36آب امسال نسبت به سال گذشته كاهش 

با  سهيمترمكعب بوده است كه در مقا ارديليم 29/ 7و در سال گذشته  25/ 3 يتاكنون در سال جار يآب

 يكل كشور در هفته جار يآب به سدها يورود. دهد يرا نشان م يدرصد 15سال گذشته كاهش 

  .مترمكعب است ارديليم 1/ 5 يخروج زانياست كه م يدر حال نيا. مترمكعب بوده است ارديليم3
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  19/01/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - 99در سال  يبخش آب و انرژ يها برنامه
  

 99سال  يها تخانه متبوعش، برنامهوزار عامل رانيمعاونان و مد يدر جلسه شورا روين ريوز: اقتصاد  يايدن
، رضا )پاون( رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش پا به. را اعالم كرد يآب و انرژ يها در بخش

مختلف با توجه  يها در بخش 99سال  يها و برنامه 98وزارتخانه در سال  نيعملكرد ا حيبا تشر انياردكان
و  يدر سطح ستاد يبر ضرورت مشاركت همگان »ديجهش تول«عنوان سال  به 99سال  يبه نامگذار

  .كرد ديتاك رو شيدر تحقق اهداف پ يو استان يا منطقه ،يتخصص تابعه اعم از مادر يها شركت
: خبر داد و گفت) يدر سال جار ها يبه صفر رساندن خاموش( 099برنامه  يجلسه از اجرا نيدر ا او

در كار  قيو تعو 19-ديكوو يمارياز تبعات ب يناشاز حد  شيبار ب شيافزا ينيب شيتابستان امسال پ
 يجار سال در يديتول يها و واحدها تابستان را در سطح سازمان التيو تعط شود يمختلف م يها دستگاه
. كند يما مطرح م يبار را برا شيداشته و موضوع افزا يانرژ نيبه تام ازيامر ن نيداشت و ا مينخواه
راكد موجود در منطقه و استان  يها تيظرف يتمام ييها به دنبال شناسا استان عامل رانيمد: افزود انياردكان

  .رديمورد استفاده قرار گ ازيبرق باشند و آنها را آماده به كار كنند تا در صورت ن ديدر امر تول
شبكه انتقال در  دار تياولو يها طرح د،يجد تيمگاوات ظرف 846از به مدار آمدن  رويوزارت ن سكاندار

موتور  ليتبد ،يبرق يها كلتيشارژ موتورس يها ستگاهيگسترش ا ،يمگاوات 4680 ييسا كيبرنامه پ عيزتو
 9/ 76از  عيشبكه توز اتو كاهش تلف 99سال  انيهزار دستگاه تا پا 5حداقل تا  عيناوگان توز يها كلتيس

 تيشور، شروع فعالك يمل ديجد نگيسپاچيسال، به مدار آوردن د انيدرصد تا پا 9/ 2به  يدرصد فعل
به مدار آوردن  ،يگاز يها نيسوخت تورب يبرا يگاز عاناتياستفاده از م ،»كيريس« روگاهين يياجرا
وزارت ارتباطات و  يبرق با همكار ياه در بستر شبكه يبرنوريتوسعه ف ،ييگرما نيزم روگاهين نياول

با راندمان  يز ساخت كولرهاا تيحما ه،يهمسا يصادرات برق به كشورها شياطالعات، افزا يفناور
 نيدر ا رويمهم وزارت ن يها را برنامه ياستان يها به شركت ها تيو مسوول اراتياخت يو واگذار يگاز
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 شيافزا ازين شيدر ستاد برق كشور مستلزم پ يرهرگونه اصالح ساختا: كرد حيتصر يو. بخش برشمرد
  .تبخش اس نيدر ا ياستان يواحدها يها تيو مسوول اراتياخت
 يستاد امور آب كشور به معنا يساز در چابك رانيوز اتيه ريبا اشاره به مصوبه اخ نيهمچن يو
 تيريمد يو استقرار معنادار واحدها رانيمنابع آب ا تيريامور آب و آبفا و شركت مد يكپارچگي

 نهستاو در آ ديرس بيدولت به تصو اتيامسال ه ييموضوع در نشست ابتدا نيا: گفت زيآبر يها حوضه
ها، شركت  در استان يا آب منطقه عامل رانيهمه مد يبا همكار ميدواريو ام ميكار مهم هست نيا ياجرا
دولت آثار  نيشود و در ا ييو همكاران در ستاد امور آب، به شكل مناسب اجرا رانيمنابع آب ا تيريمد
 تيريبا مد ديو با ميردا را رو شيپ يها البيهنوز دغدغه س: گفت نيهمچن يو.ميآن را شاهد باش ريخ

بدون بروز مشكل  ،يتخصص يها بر تجربه و توان بخش هيمخازن سدها در بهار و تابستان امسال و با تك
 تيريمد ياست تابستان هم به نحو مناسب ديها كمتر بوده ام كه بارش يو در مناطق رديكار صورت گ نيا

 يها است، طرح يماندگ از آن دچار عقب يخشكه ب ييها از برنامه يكي: اظهار كرد انياردكان. شود
نشده است و  ييها نها طرح نيها هنوز ا از استان يتوجه هاست كه در تعداد قابل استان يآب با كم يسازگار

در : هشدار داد يو. هستند يا آب منطقه يها شركت عامل رانيكار، مد نيمسوول ا نيو اول نيتر ياصل
كار در  نيا يبرا يشود؛ چراكه حداكثر سقف زمان يريگيپ ديبا نشده ييكار هنوز نها نيكه ا ييها استان

كه  البيس تيريكار مد جيبه نتا يبا اشاره به پرداخت جد ان،ياردكان. تابستان است انيها پا تمام استان
 نه،يزم نيدر ا يآب برق يروگاهايو آماده نگه داشتن ن شود يابالغ م يآت يآن در روزها يگزارش آت

در اسرع وقت مرتفع شود و  ديبا يو هر مشكل احتمال ميدار ازيامسال به تك تك واحدها ن: كرد ديتاك
در سال  يمرز يها مطالعات آب يمركز مل سيدر ادامه به تاس انياردكان. امكان استفاده از آن فراهم شود

 گرياست و دمرتبط  ركليمن از معاونت آب و آبفا و مد ميمطالبه مستق نيا: اشاره كرد و گفت 99
  .الزم را خواهند داشت يها هم همكار واحد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - خزر يايثمره افت تراز آب در ،ينيسرزم يها كاهش آب
19/01/1399  

  

افت : گفت يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيرح بط يمجر - رنايا - تهران

 يايآب در دهد ينشان م ها يرا به همراه دارد، بررس ينيسرزم يها خزر كاهش سطح آب يايتراز آب در

 ينيسرزم يها و آب يآبپهنه  نيا يبرا يديتهد نيمتر كاهش داشته و ا 1.5تا به امروز  1995خزر از سال 

  .ستا

اطراف و  يمساله تاالب ها نيخزر دچار كاهش سطح تراز شده كه ا ياياست كه در يسال چند

موضوع سازمان نقشه  تيمواجه كرده است، با توجه به اهم يدر آنها را با مشكل و دشوار ستمندانيز

ا از ر رانيا ينيسرزم يها كه انجام داد اعالم كرد كه كاهش سطح آب ييها يكشور در بررس يبردار

  .ميدار يمقدار متوسط جهان

 يسنج ثقل  يها جفت ماهواره يها با استفاده از داده يجرم سطح راتييتغ يگزارش نشان داد كه بررس نيا

GRACE-FO نيشترياز مناطق با ب يكي رانيا يخزر و مناطق شمال ياياز آن است كه در يحاك 

 يها هستند و سطح آب 2011-2005 يها در سال ينسبت به مقدار متوسط جهان يكاهش جرم سطح

 رانيا يخزر و مناطق شمال يايدر ،يبررس نيكمتر است كه در ا ياز مقدار متوسط جهان رانيا ينيرزمس

  .دهند يرا نشان م ينسبت به مقدار متوسط جهان ايدر دن يكاهش جرم سطح نيشترياز مناطق با ب يكي

باره به  نيروز سه شنبه در ا يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 1995سال  نديخزر در فرا يايدهد كه آب در ينشان م ها يبررس: گفت رنايا ستيز طيخبرنگار مح

كه  ينيسرزم يكاهش باعث شد كه شتاب ثقل در مناطق آب ها نيمتر كاهش داشته، ا 1.5تاكنون 

قرار دارد،  ينسبت به خط ساحل يليما 15خزر در فاصله  يايدر يحقوق ميرژ ونيمعموال بر اساس كنوانس
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 ميكن ياستفاده م يما از ابزار ثقل سنج قتيدر حق) متر است 1852حدود  ييايدر ليهر ما(  ابد،يكاهش 

  . اند تهداش شيافزا ايما چقدر كاهش  ينيسرزم يمحدوده آبها مينيبب نكهيا يبرا

 يها خيذوب شدن  يداشته باشد مثال وقت شيافزا  ينيسرزم يكه آبها ييجاها: خوشروان افزود ونيهما

 التيسواحل ا يشرق هيبه عنوان مثال در حاش د،يآ يها باال م انوسيافتد سطح آب اق ياتفاق م يقطب

 كي ديبا يثقل سنج نجاياست كه ا يعيطب يامر نيباال آمده ا ايكه سطح تراز آب در مينيب يمتحده م

 نكهيا يعني ستين نطورياما در خصوص خزر ا ميما كاهش شتاب ثقل را دار يعنينشان دهد  يمنف رييتغ

تراز سنج  يدستگاه ها يداده ها يهستند و وقت افتنيدر حال كاهش  يما در مناطق ساحل ينيسرزم يآبها

  .كنند يم دييمساله را تا نيا قايشود دق يم يما بررس

 يعني نيخزر كاهش داشته و ا يايتر سطح تراز آب درم 1.5تا امروز  1374در واقع از سال : ادامه داد يو

به  كيسواحل مثال نزد يمثال در برخ م،يداشته ا يراتييساحل تغ بيمختلف با توجه به ش يدر اراض نكهيا

 ييجا نكهيا يعني راتييتغ نيا ميدار يخطوط ساحل راتييمتر تغ 200از  شيسواحل ب يمتر و در برخ 60

ثقل  ينقشه ها يشود رو يم ليتبد يبه خشك يشده وقت ليتبد يبه خشك گريكه قبال آب بوده امروز د

 يعني تيدهد و در نها يشتاب ثقل نشان م شيمثبت به شكل افزا رييتغ كيخودش را به صورت  يسنج

  .در حال كاهش است ينيسرزم يآبها نكهيا

 ينيسرزم يآبها: گفت ينيسرزم يآبها فيخزر در تعر يايدر قاتيمطالعات و تحق يسابق مركز مل ريمد

 اي اچهيدر كنار در يكشور نكهيا رنديگ يدر نظر م يآب ياست كه در مرزها ياسيس ماتيبر اساس تقس

هستند كه  ييها حوضه ها اچهيآن متفاوت است معموال در ينيسرزم يواقع شده باشد محدوده آبها ايدر

است  ايدر كي نكهيخزر به رغم ا يايد، درندارن ييايدر چيبا ه يدر درون قاره قرار گرفتند و ارتباط آب

  .است اچهيدر كي تيشود و در حق يبسته در نظر گرفته م يايدر كياما به عنوان 

از خط  يليما 15آن را در فاصله  ينيسرزم يخزر، آبها يايدر يحقوق ميرژ ونيدر كنوانس: افزود يو
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 يايدر يفعل يكه االن كنون 28 يز منهاترا ميرياگر در نظر بگ يعنيكردند  فيتعر 28 يساحل تراز منها

از خاك كشور  يتما كه قسم ينيسرزم يشود آبها يم م،يرياز آن فاصله بگ يآب ليما 10خزر است اگر 

 يساز نيرياز منابع زنده و روند ش يمثال بهره بردار ميآبها انجام ده نيدر ا يهر كار ميتوان ياست و م

  .وارد نشود يمنف ريمشترك است تاث يكه همان آبها ينياسرزمفر يبه آبها نكهيالبته به شرط ا ميكن

به آن  نيالبته ا: كرد ديتاك يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

 ياز آبها ميتوان يم م،يبكن ميتوان يم يچون خاك كشور ما است پس هر كار مييكه بگو ستيمعنا ن

  .نكند جاديا يمللال نيب يآبها يرا برا يچالش ايكه خسارت  يبه شرط ميكن يارخود بهره برد ينيسرزم

 فيتعر گريد ينيسرزم يعمان محدوده آب ها يايفارس و در جيمانند خل ياما در مناطق: ادامه داد يو

 ليما 200تا شعاع  رانياز بخش خشك هر قسمت از ا يعنيدارد  ايدر فيرا ندارد آنجا تعر اچهيدر

 نكهيا نياكنند بنابر يشود كه بر اساس آن فالت قاره را مشخص م يما م ينيسرزم يخط آبها ييايدر

  . آن متفاوت است ينيسرزم يباشد محدوده آبها اچهيدر اي ايدر كنار در يكشور

كاهش : خزر گفت يايمانند در يآب يآنها بر حوضه ها ريو تاث ينيسرزم يدرباره كاهش آبها خوشروان

سطح تراز آب  يوقت ييايدر ليما 15در آن  يعنيدر محدوده سواحل خود  نكهيا يعني ينيسرزم يآب ها

عمق  سطخزر چون متو يايدر يشمال يدر نواح ژهيبه و ميشو يم يجد يدچار خسارت ها ابد،يكاهش 

از مناطق خزر  يعيسطح وس ديايب نييمتر سطح تراز پا 1.5كه  يدر آن منطقه حدود پنج متر است پس وقت

آن از  نيبه همراه دارد كه مهمتر ياديز يطيمح ستيز يامدهايپ نيشود و ا ياز آب خارج م كبارهيبه 

رفتن آنها پرندگان  نيمهرگان و نرم تنان است كه با از ب يها، ب يمانند ماه انيآبز يستيرفتن تنوع ز نيب

و لطمات  ابندي يمكاهش  زيكنند ن يم يخزر زندگ يايدر هيحاش يتاالب يها ستميمهاجر كه در اكوس

اعمال  گريد ياستخوان يها يو ماه دي، سف ياريخاو يمانند ماه ياقتصاد انيماه ريذخا يبر رو يجد

  .شود يم
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 يكشورها يبرا يجد يها يتواند باعث نگران يم ينيسرزم ياز دست دادن آبها نيبنابرا: افزود يو

آن زمان آب  يعنيخزر رخ داد  يبرا يالديم 1978تا  1930اتفاق در سال  نيمحسوب شود و ا يساحل

 درگرگان  جيدرصد از مساحت خل 35از  شيبه ب كيو نزد افتيبه سه متر كاهش  كيخزر نزد يايدر

بوجاق، تاالب  ياز پارك مل يعيبه طور كامل خشك شد، بخش وس شانيآن زمان خشك شد، تاالب گم

  .ندشد ييدچار خشكزا نديفرا نيا ريكنار تحت تاث بايو ز اشهريك

اما  ميكن يآن را تجربه م مياتفاق در آن زمان رقم خورد و اكنون دوباره دار نيا: اظهار داشت خوشروان

 يعنينصف است  بايچون اختالف تراز در حال حاضر نسبت به آن زمان تقر ميهست راتييآن تغ انهيدر م

عمده  ينگران كي ينيرزمس يااز دست رفتن آبه نيكه االن رخ داده بود، بنابرا يزيآن زمان دو برابر چ

  .است چون بنادر ما هم دچار لطمه خواهند شد

سطح تراز  يشده  و بر اساس آن بنادر را ساختند وقت فيها تعر يكه آبخور كشت يدر بنادر: ادامه داد يو

ها هم دچار مشكل  يآن زمان تردد كشت رنديفاصله بگ ياز خط ساحل ينيسرزم يو آبها ديايب نييپا

كه به لحاظ  گريمسائل د ياريخواهد آمد و بس شيدر دهانه بنادر پ يد، مشكل رسوب گذارخواهد ش

 نيخواهد شد، بنابرا جاديعمده شود ا يها يتواند موجب نگران يسواحل م يو مهندس يساخت ريز

 يايدر هيكشور حاش 5  دياست كه با يمهم اريتراز تعادل متعارف امر بس كيدر  ينيسرزم يآبها تيريمد

  .حفظ آن تالش كنند يزر براخ

 يعوامل كاهش سطح آبها نيمهمتر: گفت ينيسرزم يدرباره عوامل كاهش سطح آبها خوشروان

 نيكره زم شياست، گرما نيكره زم شيو گرما ياست، بحث خشكسال ييآب و هوا راتييتغ ينيسرزم

 2 نيد را دارد ساالنه بآزا ياهايسطح تراز آب در نديفرا نياست كه ا يقطب يها خيدر حال ذوب كردن 

كه درون قاره قرار گرفتند رفتارشان متفاوت  يياهايدر گريدهد، اما از طرف د يم شيافزا متريليم 3تا 

حوضه ها  نيبه ا يچون منابع آب ورود ابدي يكاهش م ابدي شيترازشان افزا نكهيا يبه جا يعنياست 
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  .آب باران و برف است قيمعموال از طر

 زيسطح تراز آب خزر ن نيبنابرا ابديخزر كاهش  يايدر زيحوضه آبر يرطوبت بر رو يوقت: افزود يو

طرف  نيبه ا 2010است كه از سال  ياتفاق نيشود ا يبه شدت دچار كاهش م ريتبخ نديفرا ريتحت تاث

كه  مينيب يدر سال م متريسانت 20با سرعت  يگاه اديز يليبه سرعت خ يعنيدهد  يدارد در خزر رخ م

 ينگران يخزر كه جا يايحوضه در يكاهش رطوبت بر رو يعني نيكند و ا ياز خزر افت مسطح تر

  .دارد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - را دارند ياحتمال يها البيكنترل س يتهران آمادگ يسدها
21/01/1399  

  
تهران  يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتاس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد -  رنايا -  تهران
  .را دارند ياحتمال يها البيكنترل س يشده، آمادگ ينيب شيپ يها تهران با توجه به بارش يهمه سدها: گفت

 يمخازن سدها تيريمد: افزود رنايا ياقتصادوگو با خبرنگار  روز پنجشنبه در گفت »ياريشهر محمد«
كه با  يا تهران از بهمن ماه پارسال در دستور كار قرارگرفت، به گونه يتحت پوشش شركت آب منطقه ا

 يها البيس يساز رهيذخ تيظرف جاديجهت ا هيو تخل يزير در سد ماملو برنامه رهيتوجه به حجم ذخ
  .ستاز اواخر بهمن ماه صورت گرفته ا ياحتمال

 يمصنوع هيو تغذ يآب كشاورز ازياز ن يبخش نيتام يسد برا نيشده از ا هيآب تخل: خاطرنشان كرد يو
  .رود يهدر نم يآب چياستفاده شده و در عمل ه نيدشت ورام

حجم  نيا كهيمتر مكعب است در حال ونيليم 701پنجگانه تهران  يسدها رهياكنون ذخ ،ياريگفته شهر به
  .مترمكعب بوده است ونيليم 727ذشته در روز مشابه سال گ

اكنون : تهران ادامه داد يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد
  .روبرو هستند يمترمكعب ونيليم 26 يتهران نسبت به پارسال با كسر يمخازن سدها

: مترمكعب عنوان كرد و گفت ونيليم124ماه را  نيامسال تا نوزدهم ا نيفرورد يسدها از ابتدا يورود زانيم يو
  .ميمواجه هست يدرصد 53مترمكعب بوده و با كاهش  ونيليم 265سدها  يورود يبازه زمان نيسال گذشته در هم

 31مترمكعب، سد الر  ونيليم49 انيمترمكعب، سد لت ونيليم 132را  ريركبيسدام يموجود ياريشهر
  .مترمكعب اعالم كرد ونيليم173مترمكعب و سد ماملو را  ونيليم317مترمكعب،  سد طالقان  ونيليم
عنوان كرد كه در  متريليم 71ماه   نيفرورد ستمياستان تهران را از ابتدا تا ب يبارندگ زانيمقام مسوول م نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد 24با مدت مشابه سال گذشته كاهش  سهيمقا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - افتي شيكرج و طالقان افزا يآب سدها يخروج
22/01/1399  

  

استان البرز اعالم كرد كه با توجه به تداوم بارش ها ،  يشركت آب منطقه ا رعامليمد - رنايا - كرج

  .افتي شيكرج و طالقان افزا يآب سدها يخروج

سد كرج صبح امروز چهار  يخروج زانيم:اظهار داشت رنايروز جمعه در گفت وگو با ا انينجف داوود

  .از روز گذشته شد شتريمترمكعب ب

در استان البرز ثبت شده  كه  يمتر بارندگ يليم 30روز گذشته تا صبح امروز جمعه  يط: داشت انيب يو

  .را در استان داشته است يبارندگ  نيشتريمتر ب يليم 51.3منطقه گته ده طالقان با ثبت  ستگاهيا

تا صبح امروز ) 98مهرماه ( يجار يسال آب ياز ابتدا: استان البرز افزود يشركت آب منطقه ا رعامليمد

در استان البرز ثبت شده كه نسبت به متوسط  يمتر بارندگ يليم 444حدود  99ماه  نيفرورد 22جمعه 

  .دهد ينشان م شيدرصد افزا 44درازمدت 

رودخانه  انيدر ارتفاعات به شكل برف بوده، جر شتريخوب كه ب يبا توجه به بارش ها:  گفت انينجف

را  يداريپا طيكه منجر به خسارت شود نداشته و شرا يناگهان راتييتغ يداشته ول شيافزا زياستان  ن يها

  .ميشاهد هست

  .استان تهران و البرز هستند 2نان ساك يدنيكننده آب آشام نيكرج و طالقان تام يسدها
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خبرگزاري ايرنا مورخ  -نرمال است تياستان تهران در وضع يسدها رهيذخ
22/01/1399  

  
 رياخ يبا تداوم بارش ها در روزها: استاندار تهران گفت يامور عمران يمعاون هماهنگ -رنايا -تهران
  .نرمال قرار دارند تيتهران در وضع يسدها

با  رياخ يدر روزها: زاده افزود يتهران محمد تق ياستاندار ياطالع رسان گاهيگزارش روز جمعه پا به
  .ميها مواجه شده ا حجم خوب بارش

  .ميا روبرو نشده يمختلف در سطح استان تهران با مشكل خاص يها با تالش دستگاه يدر زمان بارندگ: ادامه داد يو
و  يعيمنابع طب ،يبحران، راهدار تيريمد ،يا مرتبط از جمله آب منطقه يها دستگاه يتمام: زاده گفت يتق

  .شود يم شيتمام استان به صورت مستمر پا تياند و وضع در آماده باش كامل قرار گرفته يامداد يها دستگاه
داشت،  يرييبارش تغ زانيشود تا اگر م يم شيسدها به صورت مستمر پا تيوضع: كرد حيتصر يو

  .اقدمات الزم انجام شود
 رهياكنون ذخ: گفت زين يا شركت آب منطقه يو برق آب يآب ساتيتاس يو نگهدار يبردار دفتر بهره ريمد

  .متر مكعب است ونيليم 701پنجگانه تهران  يسدها
 ونيليم124را  نيفرورد 19امسال تا  نيفرورد يسدها از ابتدا يورود زانيم: افزود ياريشهر محمد

مترمكعب بوده  ونيليم 265سدها  يورود يبازه زمان نيسال گذشته در هم: مترمكعب عنوان كرد و افزود
  .ميمواجه هست يدرصد 53و با كاهش 

 ونيليم 31مترمكعب،  سد الر  ونيليم49 انيمترمكعب، سد لت ونيليم 132را  ريركبيسد ام يموجود يو
  .مترمكعب اعالم كرد ونيليم 173مترمكعب و سد ماملو را  ونيليم317مترمكعب، سد طالقان 

عنوان كرد كه در  متريليم 71 را  نيفرورد 20سال تا  ياستان تهران از ابتدا يبارندگ زانيم ياريشهر
  .دهد يرا نشان م يدرصد 24با مدت مشابه سال گذشته كاهش  سهيمقا
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خبرگزاري ايرنا مروخ  رود؟ يچقدر آب هدر م ر،يش يا هيثان 20با باز ماندن 
23/01/1399  

  
شستن  يبرا هيثان 20حداقل  ديكرونا با روسيمقابله با و يبرا نديگو يكارشناسان سالمت م - رنايا - تهران

آب شرب  تريل كيآب باز بماند، حداقل  ريمدت ش نياگر در ا ديتوجه داشته باش د؛يها زمان بگذار دست

  .رود يهدر م يسالم و بهداشت

 يآب زانيروز تكرار شود، م بار در طول شبانه 20به مدت  هيثان 20 نيچنانچه ا ،يمحاسبه سرانگشت كي با

  .افتيخواهد  شيافزا تريل ستيكه هر فرد هدر خواهد داد به ب

 تريل ونيليم 660و  ارديليم كينفر كشورمان محاسبه شود، روزانه  ونيليم 83 تيدر جمع تريل 20اگر  حال

  .هدر خواهد رفتموضوع  نيبه ا يتوجه يآب در صورت ب

و  ديصابون بزن تانيها و به دست ديآب را ببند ريسپس ش د،يكن سيابتدا دستان خود را با آب خ ن،يا بنابر
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 اي زيسپس با حوله تم د؛ييرا با آب بشو تانيها پس از آن، دست. ديخود را به هم بمال يدستان صابون

  .ديدستتان را خشك كن يكن برق خشك

كل كشور بر اساس اعالم شركت  يها دارد؛ چرا كه بارش تياهم اريبس ينكنو طيرفت در شرا هدر

 يها است كه نسبت به بارش دهيمتر رس يسانت 26به  نيفرورد 22تا روز جمعه  رانيمنابع آب ا تيريمد

  .درصد كاهش داشته است 13پارسال 

  .كشور شده است يآب سدها يمنجر به كاهش ورود نيبارش ها همچن كاهش

كشور نسبت به  يسدها يكاهش ورود زانيم روين ريوز يمعاون آب و آبفا »يخامس زاده يتق قاسم«

  .درصد عنوان كرده است 10پارسال را 
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نقاط كشور همچنان دچار  تر شيب :يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيرئ
  23/01/1399روزنامه سبزينه مورخ  - است  بلندمدت يسال خشك

  
ها در كشور  بارش كه نيا انيضمن ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ

از كشور در  ياديهمچنان بخش ز نيوجود ا با : از حد نرمال بوده است، گفت تر شيدرصد ب 22تاكنون 
  .ندمدت قرار داردو متوسط بل ديشد يسال خشك طيشرا
در كشور سبب شده است  رياخ يها بارش كه نيبا اشاره به ا فهياحد وظ سنا،ينقل از ا به »نهيسبز«گزارش  به

در  نياز ا شيمثال پ يبرا: غرب جبران شود، اظهار كرد ها در غرب و جنوب از كمبود بارش يكه مقدار
 نيانگيبارش نسبت به م ددرصد كمبو 28است، حدود  رود ندهيكه سرشاخه زا ياريوبخت استان چهارمحال
در استان . است دهيدرصد رس 19حاضر به حدود  رقم درحال نيكه ا ميبلندمدت داشت

درصد كمبود بارش نسبت به  16حاضر حدود  درحال رياخ يها با وجود بارش زين راحمديوبو هيلويكهگ
  .ميبلندمدت دار نيانگيم
   

  نقاط كشور تر شياالتر در بدر حد نرمال و ب يها بارش
ها  از استان گريد يدر برخ كه نيا انيبا ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيرئ

جز  به: كرد حيتر از نرمال است، تصر كم يها تا حدود بارش زديازجمله اصفهان، كرمانشاه، كردستان و 
. بلندمدت است نيانگيم هنرمال نسبت ب ينقاط كشور در حد نرمال تا باال ريها بارش در سا استان نيا

قم و  ن،يكشور ازجمله تهران، البرز، زنجان، قزو يمركز يها در استان يجار يما در سال آب نيهمچن
  .ميداشت يخوب يها بارش يمركز
بلندمدت  نيانگياز م شيدرصد ب 26ها در تهران  حاضر بارش درحال: پرداخت و گفت يبه ذكر مثال فهيوظ

درصد نسبت به  13حدود  99 نيفرورد 20تا  96ها در تهران از اول مهر  بارش يطور كل بوده است و به
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  .است افتهي شيبلندمدت افزا
   

  ها نسبت به سال گذشته بارش كاهش
از  شيب ينعي متر يليم 42ها در كل كشور حدود  بارش يجار يدر سال آب كه نيدر ادامه با اشاره به ا يو

در تمام مناطق كشور نسبت به  باًيها تقر بارش نيبا وجود ا: از حد نرمال است، گفت تر شيدرصد ب 22
 ميبارش در كل كشور داشت متر يليم 263گذشته حدود  يسال آب يط. كرده است دايسال گذشته كاهش پ

  .بود تر شيدرصد نسبت به حد نرمال ب 41كه حدود 
   

  بلندمدت جبران نشده است يها يسال خشك هنوز
مثال در  ياست؛ برا كيدرولوژيه يها يسال ماست خشك يآنچه دغدغه و نگران: اظهار كرد فهيوظ
وارد شد  ينيرزميآب ز يها به چاه ياديز اريفشار بس م،يدر كشور مواجه بود يسال كه با خشك ييها سال

 توان يم هسال 10 يسال به شاخص خشك با توجه. دنبال داشت را به ينيرزميز يها  آب  كه كاهش سطح
و  ديشد يسال خشك طياز كشور در شرا ياديهنوز بخش ز ريدو سال اخ يها گفت با وجود بارش

  .متوسط قرار دارد
حاضر  ممكن است كه درحال ،يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يسال خشك يمركز مل سيگفته رئ به

 ميفراموش كن دياز آب وجود داشته باشد؛ اما نبا يقبول پشت سدها حجم قابل ايها پرآب باشند  رودخانه
  .ميباش ينيرزميز يها انباشته در كشور و آب يها يسال مراقب خشك ديكه همچنان با

   
  بهشتياز حد نرمال در ارد شيب يها بارش ينيب شيپ
 بهشتياول ارد مهيتا ن يخوب يها رشخوشبختانه با: داد حيها در كشور توض در ادامه درباره روند بارش يو

. فراتر از حد نرمال باشد زيها ن بارش نيكه ا شود يم ينيب شيپ يمياقل يها در راه است و بر اساس مدل
  .كشور را جبران كند يغرب وبو جن يغرب يها استان يها كمبود بارش در برخ سامانه نيكه ا ميدواريام
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  23/01/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - روز 200ها در  بارش ريتصو
  

در  يدرصد 26 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 200بارش در  متر يليم 253با ثبت : اقتصاد  يايدن

دفتر « يبر اساس آمار رسم. است دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره نيانگيها نسبت به م بارش زانيم

 يآغاز سال آب از يجو يها زشيارتفاع كل ر ،»رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيمطالعات پا

. است متر يليم 253/ 3بالغ بر ) يجار يسال آب ييروز ابتدا 200( 99 نيفرورد 21تا ) 98اول مهر ( يجار

و  شيدرصد افزا 26) متر يليم 201/ 6(مشابه درازمدت  يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهد يرا نشان م يدرصد 13 يهشكا) رمت يليم 290/ 6(گذشته  ينسبت به دوره مشابه سال آب
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 67؛ ينوروز يها يبا وجود بارندگ يجنوب در خراسان يسال تداوم غصه تلخ خشك
روزنامه سبزينه مورخ  - از آب است يخال يجنوب خراسان يسدها تيدرصد ظرف

24/01/1399  
  

خوش  يچشم انتظار باران و روزها شيها پ گرم و خشك از سال ميبا اقل يعنوان استان به يجنوب خراسان

ت، اما را فرا گرف يجنوب ها سراسر خراسان از بارش يماه امسال موج نياگرچه در فرورد. بوده است يبهار

استان با  ياز روستا ياريجاست و هنوز هم بس استان به يدشت ممنوعه و بحران 26باز هم قصه پرغصه 

در  يسال اما همچنان خشك ،يجنوب در خراسان ينوروز يها يبا وجود بارندگ. شوند يم يرسان تانكر آب

  .است يهمچنان خال يجنوب خراسان يسدها تيدرصد ظرف 67استان حاكم است و 

كه  ييها آغاز كردند، بارش البينقاط با بارش باران و س يدر برخ يجنوب امسال را مردم خراسان وروزن

  .شود يم ليبه س ليتبد يفقر خاك با اندك بارش ليبه دل

 يهمچنان ادامه دارد؛ چراكه به گفته كارشناسان بررس يجنوب در خراسان يسال غصه تلخ خشك يآر

  .استان است نيدر ا يسال خشك طيدهنده تداوم شرا نشان يسال خشك يها شاخص

بر عطش  يفروكش نكرده و هر سال داغ يجنوب هاست كه در استان خراسان سال يسال تند خشك تب

غبار  يبهار يها قطرات باران يسال ها خشك اما امسال بعد از سال. ها افزوده است ها و چاه ها، قنات چشمه

هر چند . ها زنده كرد را در دل آن ديام  شك كشاورزان پاك و دوباره روزنهخ يها نيرا از زم يديناام

بازگردد و  يريها بهار به خطه خشك كو خوب امسال در استان سبب شد تا بعد از سال يها يبارندگ

 يها يسال كنند؛ اما خشك دايپ انيشده بودند، دوباره جر  ها خشك كه سال ييها از سدها و رودخانه يبرخ

  .دارد ازيها زمان ن سال ها زخم نيرا گرفته و درمان ا ينيرزميز يها جان سفره رهيشمدام 

و بلوچستان و  ستانياستان پهناور كشور پس از س نيمربع مساحت سوم لومتريهزار ك 151با  يجنوب خراسان
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ازجمله افت  يمنطقه را با مشكالت نيا يمتوال يها يسال و خشك يكرمان است كه كاهش نزوالت آسمان

  .و مهاجرت مواجه كرده است نيفرونشست زم ،ينيرزميآب ز يها سطح سفره ديشد

استان  تيريمد ياست كه از سو يآب مقابله با بحران كم يجد يها نهياز گز يكياستان  نيآب به ا انتقال

  .است يريگيدر دست پ

   

  قرار دارد يآب كم تيهمچنان در وضع يجنوب خراسان

از آغاز سال تاكنون : گفت ميباره به تسن نيدر ا يجنوب شركت آب و فاضالب استان خراسان رعامليمد

  .كند يساله را جبران نم 20 يها يسال اما خشك م،يا در استان بوده يخوب يها يشاهد بارندگ

آب در مصرف  ديو شهروندان با كند يرا در استان جبران نم يآب ها كم بارش نيمعتقد است ا يامام نيحس

  .الزم را داشته باشند تيريمد

 ديبا ينيرزميبه تعادل منابع آب ز دنياما تا رس م،يداشت يمناسب يها يبارندگ يدر سال جار: افزود يامام

  .مصرف را همچنان ادامه داد تيريمد

 يها نسبت به سال يبهتر تيوضع ياز نظر آمار بارندگ يجار يدر سال آب يجنوب خراسان: كرد انيب يو

رفع نشدن  جهيو در نت ها يموجب بر هم خوردن توازن بارندگ مياقل رييتغ يطور كل گذشته داشته؛ اما به

استان رفع  رياخ يها يبا توجه به بارندگ يسال استان شده است و مشكل خشك نيدر ا يآب مشكل كم

  .قرار دارد يآب كم تيخطه همچنان در وضع نينشده و ا

   

  يجنوب خراسان يمترمكعب رواناب در سدها ونيليم 6 مهار

: سال گفت يابتدا يها يبا اشاره به بارندگ زياستان ن يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 تيدرصد ظرف 67اما همچنان  م؛ياز نقاط استان بود يدر برخ البيو س ها يدر نوروز شاهد بارندگ
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  .است ياستان خال يسدها

 يمترمكعب رواناب در سدها ونيليبا مهار شش م رياخ يها يبارندگ يدر پ كه نيا انيبا ب يپورجعفر

در  يحاضر هفت سد مخزن درحال: افزود د،يمترمكعب رس ونيليم 25آب سدها به  ياستان، حجم فعل

 گونه چياست و ه يسدها خال نياز ا ياديهنوز بخش ز رياخ يها ياستان وجود دارد و با وجود بارندگ

  .ميها در استان ندار مهار رواناب نهيدر زم يمشكل

مربوط به سد  رياخ يها ياستان در بارندگ يحجم مهار رواناب در سدها نيتر شيب كه نيبا اشاره به ا يو

به سدها مهار  يمنته يها در حوزه ها البيدرصد رواناب و س 100: طبس بوده است، گفت نيو نهر ديب دره

  .شود يو بندسارها م يوارد مزارع كشاورز زين يعفر يها و وارد سد شده و شاخه

 يحال حاضر مشكل درحال: افزود يجنوب استان خراسان يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

طور كامل خشك شده بود،  گذشته به يها از سدها در سال يبرخ م،يندار ها البيها و س در مهار رواناب

نفوذ  نيدر زم تر شيكم و آرام ب يها يو بارندگ ميا سر گذاشته را پشت يسال سال خشك نيچون چند

  .شود ينم البيبه س ليو تبد كند يم

دارد  يكيزيف شرفتيدرصد پ 96است كه  اهويحاضر تنها سد در دست احداث سد س درحال: ادامه داد يو

  .مياحداث سد ندار يبرا يا برنامه گريشده و د جاديكه الزم بود، ا يا در استان در هر نقطه يو سدساز

   

  يجنوب خراسان يزداريآبخ يها مترمكعب آب در سازه ونيليم 21 يآور جمع

امسال، سبب  نيهفته دوم فرورد يها يبارندگ: باره گفت نيدر ا زين يجنوب خراسان يعيمنابع طب ركليمد

  .شده است يجنوب خراسان يزداريآبخ يها هزار مترمكعب آب در سازه 500و  ونيليم 21 يآور جمع

 يزداريآبخ يها مدت مربوط به سازه نيشده در ا يآور آب جمع نيتر شيب: اظهار داشت ينصرآباد

  .بوده است انينهبندان و سرا ه،يطبس، بشرو يها شهرستان
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 يآور استان جمع يزداريآبخ يها مترمكعب آب در سازه ونيليم 45تاكنون  ياز آغاز سال آب: افزود يو

  .وجود دارد يجنوب در خراسان يزداريسازه آبخ 900و  هزار كياز  شيشده و ب تيريو مد

   

  در استان يبارندگ نيانگيم يدرصد 37 رشد

به  99-98 يسال زراع ياز ابتدا ها يبارندگ نيانگيم: اظهار داشت زين يجنوب خراسان يهواشناس ركليمد

بوده كه  متر يليم 96در استان  ها يبارندگ نيانگيگذشته م ياست كه در سال زراع متر يليم 122 زانيم

  .دارد يدرصد 37 يامسال رشد

 يبارندگ نيتر شيداشته و ب شيدرصد افزا 35 زيبلندمدت ن نيانگينسبت به م ها يبارندگ: افزود رو خندان

  .مربوط به نهبندان است ها يبارندگ نيتر و كم ناتيدر قا
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  24/01/1399سايت خبري خبر فوري مورخ  - رانيو گرما در ا  همزمان بارش شيافزا
  

. شود يكشور م يدما يا درجه1.5 شيو افزا نرايدر ا 2023 انيتا پا  بارش شيعامل افزا يمياقل راتييتغ

  است يخشكسال ريهمچنان درگ رانيها، ا بارش شيرغم افزا به گفته كارشناسان به

 يبارش برف و تگرگ در برخ. هستند يقابل توجه يها  يشاهد بارندگ يجار نقاط كشور در سال شتريب

ادامه  زين بهشتياول ارد مهيتا ن طيراش نيا شود يم ينيب شيگذشته رخ داده و پ يروزها يط زينقاط ن

اتفاق  نيبوده، ا يعيطباز حد نرمال و  شيكنون ب ها تا بارش ،يبراساس اعالم سازمان هواشناس. داشته باشد

 كنند يم ديسخن گفته و تأك يجهان شيهوا و گرما يدما شياز روند افزا شناسان مياست كه اقل يدر حال

 شيافزا ل،يدل نيبه هم قاياست و دق نيشدن زم گرم جيها از نتاآن شدن يالبيها و س بارش شيافزا

از سال گذشته در  ها ينيب شينحوه پ اماحال  نيدر ع. نخواهد كرد يبه رفع خشكسال يكمك ها يبارندگ

از  شيب يها يبارندگ ران،يآن در ا جهيهمراه شده كه نت يو اصالحات راتييبا تغ يهواشناس يسازمان جهان

  .كرده است ينيب شيمنطقه پ نيا ينرمال را برا

 ها ينيب شيدرخصوص پ رانيا يتبع آن در سازمان هواشناس و به يهواشناس يتاكنون در سازمان جهان آنچه

و  ينيب شيدو نوع پ نيا انيفاصله م. ساله بود100 ينگر شيپ ايماهانه  ينيب شيصورت پ به شد، يانجام م

 ،يهواشناس يجهان زمانو زمان، موجب شد از سال گذشته ساد نيا انيم تر قيدق يها يبررس يخال يجا

و كمتر از  سال كياز  شتريب يها ينيب شيرا مورد توجه قرار دهد و پ يدو بازه زمان نيا انيم يها ينيب شيپ 

  .سال را در دستور كار قرار داد10

  

  ندهيسال آ4تا  رانيدر ا يدما و بارندگ شيافزا

 تيمدل، وضع5 ياريو با  يهواشناس يسازمان جهان ديجد يها داده كشور به كمك يهواشناس سازمان
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  .كرده است ينيب شيپ2023تا  2019را از سال رانيا يوهوا آب

مورد استفاده  يها درصد مدل75«: ديگو يم يبه همشهر يشناس ميسرپرست پژوهشكده اقل ان،يبابائ مانيا

از  شيب يها شاهد بارش 2023ادند كشور تا سالنشان د ران،يوهوا در ا آب تيساله وضع5 ينيب شيپ يبرا

 جيكه البته نتا واسته يدر مورد دما شتريب ها،  صحت داده كند، يم دياو تأك» .حد نرمال خواهد بود

 يها احتمال وقوع بارش ها ينيب شيبا توجه به پ. ارائه داده است زيها ن بارش تيدر مورد وضع يمعنادار

. وجود دارد 2023در سال گذشته و سال قبل رخ داد، همچنان تا سال از حد نرمال همانند آنچه شيب

ساله را شاهد 5دوره  نيسال از ا3 رانيكه ا اند قرار داده ديمورد تأك زيموضوع را ن نياما ا ها ينيب شيپ

 گريد ماه كيتا  زيرا ن 2020سال يها داده  ،يهواشناس يسازمان جهان. از حد نرمال است شيب يها بارش

تا  2023كشور از سال  يها يدما و بارندگ تيوضع ،يجار دوم سال مهير خواهد كرد و بعد از آن تا نمنتش

  .بود واهدخ ينيب شيقابل پ زين 2028

  

  ميهست يدر خشكسال همچنان

كشور تا  يدما نيانگيطور م كه به كند ياما مشخص م رانيا يهوا يساله، در مورد دما5 يها ينيب شيپ

از حد نرمال  شيب يها بارش گر،يد انيبه ب. افتيخواهد  شيافزا گراد يدرجه سانت1.5 زانيبه م 2023سال

خواهد  شيهمچنان رو به افزا يجهان شيگرما ليدل به زيكشور ن ياتفاق خواهد افتاد كه دما يدر زمان

  .گذاشت

ها و  بارش زانيم يتنها با بررس يو ورود به ترسال يخشكسال انيپا«: ديگو يم باره نيدر ا انيبابائ مانيا

نقش قابل  انيم نيدر ا زيهوا ن ينخواهد شد، بلكه دما يريگ و نرمال، اندازه يعيفرارفتن آنها از حالت طب

  » .دارد يتوجه

تا  رانيدر ا يو ورود به دوره ترسال يدوره خشكسال انيامكان پا يطيشرا نيدارند در چن ديتأك كارشناسان
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و  شود يم يآب ازين شيافزا نيو همچن شتريب ريدما موجب تبخ شيفزاوجود ندارد، چراكه ا ندهيسال آ4

به سر  يخشكسال طيشرا رد ينيرزميآب ز يها از اندازه بر سفره شيفشار ب ليدل همچنان به زين رانيا

  .خواهد برد

  يهمشهر: منبع
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خرين خبر مورخ سايت خبري آ - منتشر شد نيفرورد يها  بارش ينقشه ماهواره ا
24/01/1399  

  

  
  

با  يماه جار نيدر كشور در اواخر فرورد نيسنگ يها بارش ينيب شياز پ رانيا ييسازمان فضا/ مهر

  .را منتشر كرد نيروزانه فرورد يها رشبا يخبر داد و نقشه ماهواره ا يماهواره ا يها استفاده از داده

تر  نظم ياثر گذاشته و آن را ب رانيا ميبر اقل نيزم شيو گرما يمياقل راتييشناسان، تغ مياعالم اقل بنابر

 ران،يدر ا ها البيها و وقوع س شدت بارش دهد ينشان م يآمار يها داده يبررس كهيكرده است، بطور

  .كمتر شده است رياخ يها ها در سال و فواصل وقوع آن شتريب
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - شد يريهامون آبگ يالملل نيدرصد تاالب ب 40از   شيب

24/01/1399  

  

درصد تاالب  40 از شيب: بلوچستان گفتو  ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد -رنايا -زاهدان

 شتريبا ورود هرچه ب ميدواريشده كه ام يريتا كنون آبگ رمنديآورد رودخانه ه يهامون در پ يالملل نيب

  .مهار شود ستانيگرد و غبار در منطقه س يها تاالب كانون نيآب در ا

سال  يو ابتدا 97سال  يدر انتها :اظهار داشت رنايوگو با خبرنگار ا در گفت كشنبهيپورمردان روز  ديوح

تاالب و  نيدر ا يدهه خشكسال 2كه البته با توجه به  ميرا داشت ينسبتا خوب يدر تاالب هامون سال آب 98

 تيريو مد ماتيتوجه به تصم احجم آب نتوانست تمام مشكالت را رفع كند اما ب نيفراوان به آن ا بيآس

  .رقم خورد 98سال  انيتا پا يفاقات خوباخذ شد، ات يمنابع آب نهيكه در زم يخوب

پاك به  يهوا يسوم و تعداد روزها كيبه  يگرد و غبار يدر سال گذشته تعداد روزها: گفت يو

گرد و غبار، عدم  يها آب به كانون تيمانند هدا ياقدامات نهيزم نيكه در ا ديبرابر رس 2 از شيب

  .ميشرا داشته با يخوب يآب تيمنجر شد كه وضعدام به خصوص شتر  يدر بستر تاالب و چرا يزكاريجال

 يشده برا نييبرنامه از قبل تع كيبراساس : و بلوچستان افزود ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

مانند نهر  شوند يهامون م يالملل نيبه تاالب ب يكه منته ييبر نهرها تاالب عالوه يها يورود يروبيال

امسال نهر  يابتدا وسال قبل  يدر زمان ورود آب تا انتها ميوانستت 98تا آبان و آذر  يميهامونك و اد

  .كنند يم فايرا ا يتاالب نقش خوب نيبه ا يآبرسان يكه برا ميكن يروبيال زيرا ن اتكين يو انتها يشوك

 يو بعض يمتول يها از دستگاه كدام چيو اجازه ندادن به ه يدستكار جاديبا عدم ا ميدواريام: كرد انيب يو

ها را  تاالب«ها مانند از هشتك يبرخ ياقدام به راه انداز نهيزم نيبه تاالب دست نزند و در ا ياد كسافر
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 يهوا رايز ميبا خود همسو كن ارمچه نفعيمردم زابل را به عنوان ذ يو تا حدود ميكرد »دينكن يدستكار

  .پاك حق همه است

 يشتيمع تيتا وضع ميملل متحد دعوت كرداز بخش عمران سازمان  98 وريدر شهر: ادامه داد پورمردان

سازمان ملل  دييبا تا تيو در نها ميكن نيمردم را تام شتيمع تيو وضع ديهامون را بازد يالملل نيتاالب ب

در واقع به صورت  نو بلوچستا ستانيسازمان ملل متحد و س ست،يز طيشده كه سازمان مح ميتنظ يسند

است و بعد از بحث كرونا  يتاالب باشد كه اتفاق خوب نيا در نيگزيجا شتيكارشان بحث مع يا حرفه

  .سند امضا خواهد شد نيا

در نظر  نيگزيبحث جا كينكنند و  يتاالب را دستكار شود يگفته م نفعانيسند به ذ نيدر ا: گفت يو

  .ساله خواهد بود نيآن چند يود كه بازه زمان يگرفته م

 49: اشاره كرد و افزود انيبه تاالب جازمور نيهمچن و بلوچستان ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

در كرمان  زيآن ن زيدرصد در استان كرمان قرار دارد و حوزه آبر 51استان و  نيتاالب در ا نيدرصد ا

 يدائم ياز رودها يكياحداث شده و  زيدر حوزه آبر يمتعدد ياست كه در سنوات گذشته سدها

كرمان حق آبه  ستيز طيمح يآن سد احداث شده كه با همكار يرود بوده كه بر رو ليهل انيجازمور

  .داشت ميدست خواه نييتاالب را در پا يطيمح ستيز

و بلوچستان و  ستانيدر كرمان، س انيبرنامه جامع تاالب جازمور نيتدو يسه كارگاه برا: اظهار داشت يو

 ميشده كه منتظر هيته زين انيمورمطالعات جامع تاالب جاز سينو شيو انجام شده و پ يزيچابهار برنامه ر

از  يكي رايز مين تاالب داشته باشيدر مورد ا يها ابالغ شود تا برنامه راهبرد برسد و به دستگاه بيبه تصو

  .تاالب است نيا تيبرخواسته گرد و غبار در استان در مركز يكانون ها



    

  
  

97 

  1399ردين فرو  - )29(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يبود كه توانست فضا انيازمورج يريبلوچستان آبگ رياخ ليتنها خبر خوش س: خاطرنشان كرد پورمردان

  .شد يريتاالب آبگ نيمتر مكعب ا ونيليدهم م 27.3 بايكند و تقر يريرا آبگ ياديز

هشدار  ياز تابلوها يليو خ بيگاندو تخر يها ستگاهياز ز ياريبلوچستان بس ليمتاسفانه با س: گفت يو

و بلوچستان اخذ نشده  ستانيجنوب سرفت و هنوز اعتبار الزم در بحث تمساح در  نيدهنده در منطقه از ب

  .است

تمساح را در  اديز يپراكندگ رياخ ليدر س: و بلوچستان افزود ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

روز انجام  22بانان شمال تا جنوب استان به مدت  طيكه توسط مح يخوب جيكه با بس ميمنطقه شاهد بود

منتقل  نيشيپخود و سد  ستگاهيو به ز يريزنده گ وانيح نيشد، در هر منطقه در صورت مشاهده تمساح ا

  .شديم

خود را در برابر  تواند يم يسخت جان است و به راحت وانيتمساح ح كيولوژياز لحاظ ب: كرد انيب يو

  .است نيكره زم واناتيح نيتر يميسخت وفق دهد و از قد طيشرا

 نهيزم نيدر ا يها وارد شد اما خوشبختانه تلفات به تمساح ييها بيبلوچستان آس ليدر س: ادامه داد پورمردان

تمساح  يبه بقا تواند يامر بود و م نيا يبرا يها اتفاق خوب بركه ها، سدها و هوتك يريو آبگ مينداشت

  .كمك كند

كه البته اما  كنند يم ستيتمساح در منطقه باهوكالت ز 400حدود  يسرشمار نيبراساس آخر: گفت يو

  .وجود ندارد نهيزم نيدر ا يقيآمار دق
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  25/01/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - يتداوم خشكسال اي يفارس، توهم ترسال

  

ز ا ياريآب، خاطره مشترك بس يبند رهيو ج يكشاورز يو خشك، كساد دهيتفت نيزم -رنايا-رازيش

شائبه گذر از آن  رياخ كسالي ياپيپ يها ليو س يدهه گذشته است كه بارندگ كيدر  رانيفارس و ا ياهال

  .كرده است جاديرا ا يو ورود به دوران ترسال

تجربه شده در كنار  شيگذشته هم كم و ب كساليدر فارس و جنوب كشور كه در  يكنون يها بارش

كرده كه  جاديافراد ا يبرخ يبرا يتصور ستان،يان، خوزستان و سگرفته تا لرست رازياز ش ياپيپ يها ليس

كه نظر  يلاست،در حا يو ورود به دوره ترسال يدر حال عبور از دوران خشكسال ينيمحدوده سرزم نيا

  .كند يم دييموضوع را تا نيخالف ا يهواشناس يعلم يها كارشناسان و مدل

كرده بدون  جاديا يرا در ذهن بعض يمشكل كم آب انيآب و پا يتوهم فراوان رياخ كسالي يها بارش

 ييكرونا يمصرف آب در روزها شيو افزا اورنديب اديگذشته را به   دهه كياز  شيب يآنكه خشكسال

  .شائبه باشد نيمتاثر از ا تواند يم زين يكنون

 نيها در ا بارش زانيم يمقطع شيگذشته همواره نشان از افزا ميو ن كسالي يفارس ط يها يبارندگ آمار

  .بلند مدت دارد نيانگياستان به نسبت مدت مشابه سال قبل و م

 كي يتصور انداخته كه خشكسال نيرا به ا يبرخ كسالي ياستان تنها ط نيا يها يبارندگ ينسب شيافزا

  .است يمنطقه در آستانه ورود به دوران تازه ترسال نيفارس و جنوب كشور رو به اتمام و ا يا دهه

 يكشور به حد گرياز نقاط د يارياستان فارس و بس يآب ريكارشناسان و متخصصان، ذخا يرخگفته ب به

  .جبران آن را كند تواند يدوساله نم يكيو  يمقطع يها يشده كه هرگز بارندگ يته
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  يجار يها در سال زراع بارش يدرصد 8 رشد

كه از  يجار يسال زراع يابتدااز : گفت رناياستان فارس در گفت و گو با خبرنگار ا يهواشناس ركليمد

  .است دهياستان بار نيدر ا يبارندگ متريليم 377.9 ،يجار ماه نيفرورد 23آغاز شده تا شنبه  98اول مهرماه 

 نيا سهيبود كه مقا دهيباران بار متريليم 348.8گذشته  يدر مدت مشابه سال زراع: افزود ييدهمال مسعود

  .دارد يجار يسال  زراع يط ها يبارندگ زانيم يهشت درصد شيارقام، نشان از افزا

 261.4استان كه  نيبلند مدت ا نيانگيدر فارس با م يجار يسال زراع يبارندگ سهيمقا: ادامه داد يو

  .دارد يجار يدر سال زراع يبارندگ زانيم يدرصد 45نشان از رشد  زياست ن متريليم

  

  ندارد ياز ورود به ترسال ينشان يآب ريو ذخا ها يبارندگ: فارس يهواشناس ركليمد

ها در سال گذشته  بارش شيروند افزا: كرد انياز سخنان خود ب يگرياستان فارس در بخش د يهواشناس ركليمد

  .ستين يخشكسال طيدر چند فصل نشان دهنده عبور از شرا يندارد و بارندگ ينشان ورود به دوران ترسال

 يآبها ريذخا: برد،گفت يرنج م ينيرزميز يكمبود منابع آب در حال حاضر استان فارس از نكهيا انيبا ب يو

 زيگذشته مصرف شده ن انيسال يكه ط يو حجم آب دهياستان هنوز به حد استاندارد نرس نيا ينيرزميز

  .جبران نشده است

 هيرو ياگر مصرف ب: برابر مقدار بارش عنوان كرد و افزود 10در سطح كشور را  ريتبخ زانيم ييدهمال

  .آن را جبران كند تواند يها نم مه داشته باشد بارشآب ادا

  

  مياقل رييو داستان تغ ليس

 يها خيكل جهان در حال رخ دادن است،آب شدن  ياست كه برا يموضوع مياقل رييتغ: اظهار داشت او

  .است مياقل رييتغ نياثبات ا لياز دال يكيدما  شيو افزا يقطب
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 شيگذشته افزا انيدر سال ليمانند س يمخرب جو يها دهيداد پدتع: استان فارس افزود يهواشناس ركليمد
 عيدر منطقه وس وستهيپ يشكل داده و از بارندگ رييها تغ مساله دارد كه بارش نيروند نشان از ا نيكه ا افتهي

  .شده است ليكوچكتر تبد يا آسا در منطقه ليتند و س يها به بارش
  

  نيزم دنينفس كش يبرا يليدل كرونا
: بگذارد، گفت ريجهان تاث مياقل رييممكن است بر تغ زيكرونا ن روسيو وعيش نكهيا انيبا ب ييدهمال
در  يآلودگ ديكرونا رخ داده باعث شده كه تول روسيانتشار و يكه در پ عيها و صنا كارخانه يليتعط

ورت بص يحت تواند يروند م نينفس بكشد و ا يمدت يو جو برا نيآن زم يو در پ ابديجهان كاهش 
  .رديرا بگ نيگرم شدن زم يجلو يمقطع

 يموضوع رياخ يها را با لحاظ كردن بارش يبه سمت ترسال ياظهارنظر درخصوص عبور از خشكسال يو
 يا بارش ها در دوره زانيم ديبا يبه لحاظ آمار: كرد انيزمان دارد و ب شتريبه گذر ب ازيدانست كه ن

 نيا ايآ نكهيو ا دشو يبررس يكينامياز نظر د ليدال ديبا زين يو از نظر علم رديچندساله مدنظر قرار گ
  .تواند در دراز مدت ماندگار باشد يم ها يو بارندگ تيوضع
براساس : عنوان كرد و افزود ايدر سطح دن يديرا علم جد يفصل ينيب شيفارس، پ يهواشناس ركليمد

منطقه  كيدر  ها يبارندگ تياعالم كرد كه وضع يبه صورت قطع توان يهنوز نم ايدن يدانش كنون
  .چگونه خواهد بود ندهيآ كساليدر مدت  ييايجغراف

 نيگرم شدن زم: اظهار داشت نيهمچن يو دانست كه اتفاق افتاده است؛ يرا امر مسلم نيگرم شدن زم يو
  .ستيموثر ن يليهم رخ دهد خ يخواهد شد و اگر بارش ريتبخ شيباعث افزا

  
  است؟ ديمف ،يشكسالگذر از خ يبرا ينوع باران چه
كمتر در طول سال  زانيبا م يحت وستهيمداوم و پ يبارندگ: داد حياستان فارس توض يهواشناس ركليمد
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  .اندك خواهد داشت يقابل توجه در مدت زمان زانيآسا با م ليبه نسبت باران س يبهتر راتيتاث اريبس
انجامد خواهد  يم ليس جاديرب كه به او مخ يرگبار يها بارش دنيباعث بار نيزم يگرما: ادامه داد يو

قابل كنترل  نيشده و همچن نيزم شيو فرسا ياهيرفتن پوشش گ نيباعث از ب ينوع بارندگ نيشد كه ا

  .ختيخواهد ر اهايو بخش اعظم آب حاصل از آن به در ستين

هد داد و موارد رخ نخوا نياز ا يايگرفته شود بس نيزم يدما شيافزا ياگر جلو: اضافه كرد ييدهمال

  . موثرتر مورد استفاده بشر خواهد بود اريبس زيبارش ها ن

 اريساالنه بس يها حدود هفت سال در سطح استان فارس بارش: سخنان خود گفت يانيدر بخش پا يو

هنوز  زين رياخ كساليدر  يبارندگ تيوضع يوجود داشته كه بهبود نسب زين ياندك بوده و خشكسال

  .  دهد رييرا تغ طيرا جبران كند و شرا تيوضع نينتوانسته است، ا

  

  ياست تا ترسال يمستعد خشكسال ران،يا: السادات استاد دانشگاه ناظم

در : گفت رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا زين رازيدانشگاه ش يانوسيو اق يجو يها مركز پژوهش سيير

  .بوده است شتريب ايت كمتر و بلندمد نيانگيها از م وجود دارد كه بارش ياريبس يسالها خ،يطول تار

در  يكه بارندگ ييتعداد سالها يخيبراساس اطالعات تار نكهيا انيمحمد جعفر ناظم السادات با ب دكتر

 زانيبعنوان مثال اگر م: است،افزود شتريبلندمدت بوده ب نيانگيجنوب كشور و استان فارس كمتر از م

كمتر از  زيسال آن ن 15در  يبارندگ زانيندمدت باشد،مبل نيانگياز م شيمنطقه ب نيسال ا 10در  يبارندگ

   .خواهد بود نيانگيم

 يمستعد خشكسال شتريكشور و استان فارس را ب يجنوب ينواح يايجغراف راز،يدانشگاه ش يعلم اتيه عضو

  .است شتريمنطقه ب نيدر ا يكم بارش و خشكسال يها احتمال وقوع دوران: دانست و ادامه داد

به  ليمتما اي نويال ن تيآرام وضع انوسيكه در اق يدر دوران: اضافه كرد رازيدانشگاه ش يعلم اتيه عضو
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بلندمدت خواهد بود و بالعكس در  نيانگياز م شتريب رانيا يها از بخش ياريآن حاكم باشد بارش در بس

حد نرمال ران كمتر از يحاكم باشد بارش در اغلب نقاط ا نايالن تيآرام وضع انوسيكه در اق يدوران

  .وجود دارد طيشرا نيخواهد بود كه البته استثناء هم در ا

 نيا طيگذشته شرا كساليدر : داد حيتوض رازيدانشگاه ش يآب دانشكده كشاورز يبخش مهندس استاد

در  يبارندگ تيوضع يقطع ينيب شيپ ييبوده است اما در حال حاضر توانا نويبه ال ن ليمنطقه متما

  .وجود ندارد ايطح دنرو در س شيپ يها سال

  هيدر ناح يانوسياق - يجو ستمينوسان در س كيو  يعيطب يداديرو نويال ن ،يمنابع علم يبه برخ بنا 

  .دارد نيزم  آب و هوا در سراسر كره يرو يبزرگ اريبس راتيآرام است كه تاث انوسياق يا حاره

 يثبت شده را رقم زد و شدت اثرگذار ينويال ن يها دهيپد نيتر ياز قو يكي 2015در سال  داديرو نيا

  .سال ركورد بزند نيبه عنوان گرمتر 2016موجب شد كه سال  ،يجهان يدما يان رو

و  يهم منجر شد كه بر اثر آن، كشاورز قايدر آفر يعالوه بر گرما، به خشكسال 2015در سال  دهيپد نيا

 كايجنوب قاره آمر ن،يو افزون بر ا افتيقاره به شدت كاهش  نياز مناطق ا ياريدر بس يياقالم غذا ديتول

  .و اروگوئه بود نيآرژانت ل،يدر برز ييها ليهم شاهد وقوع س

موسوم به  نويمخالف ال ن يجهان وارد مرحله ا ييچرخه آب و هوا 2018گزارش، در سال  نيا براساس

  .بودآن  نيانگيآرام سردتر از م انوسيسطح آب در اق يشد كه بر اثر آن، دماها نايالن

 ،يهواشناس يسازمان جهان يرفته است و بر اساس الگوها نيحال از ب دهيپد نيا ها، ينيب شيپ يبه برخ بنا

  .رخ دهد يگريد ينويسال، ال ن انيدرصد احتمال دارد تا پا 70

   

  است؟ يبر برون رفت از خشكسال يا ها نشانه بارش ايآ

 شيرو به افزا يگذشته بطور نسب ميسال و ن كيا در ه سوال كه روند بارش نيالسادات در پاسخ به ا ناظم
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 طيبرون رفت استان فارس و جنوب كشور از شرا يبرا يا نشانه تواند يروند م نيا ايبوده است و آ

 توان يگذشته نم كسالي يط ها يبارندگ شيافزا زانيبا توجه به دانش موجود و م: باشد؟ گفت يخشكسال

  .منطقه كرد يخشكسال طيرفت از شرادر خصوص برون  يقيدق يريگ جهينت

  

  اهايآب در يباران با دما ارتباط

: كرد انياز سخنان خود ب يگريدر بخش د رازيدانشگاه ش يانوسيو اق يجو يها مركز پژوهش سيير

  .جهان قرار قرار دارد ياهايسطح آب در يو دما يانرژ ريتحت تاث يزياز هر چ شيبارش ب زانيم

هند عنوان كرد و  انوسيآرام و اق انوسيفارس،اق جيآب خل يرا متاثر از دما رانيدر ا يبارندگ زانيم يو

 ندهيماه آ 6آب و هوا تا حداكثر  تيوضع ينيب شيقادر به پ يهواشناس يها در حال حاضر مدل: گفت

  .همراه خواهد بود اديز يخطا بيمدت با ضر نياز ا شيب ينيب شياست و پ

  

  رود يم يبه استقبال خشكسال انهيخاورم

به سمت چه نوع آب  بايتقر ندهيگفت كه در آ توان يم يهواشناس يها براساس مدل: السادات افزود ناظم

 يها دهه يرا برا يرفتن به سمت خشك شيها پ از مدل ياريرفت كه در حال حاضر بس ميخواه ييو هوا

  .اند كرده ينيب شيپ انهيخاورم ندهيآ

خوب و  يها يبارندگ: و استان فارس اشاره كرد و گفت رانيوب اجن يهواشناس يخيتار يها به نمونه يو

دوره ده ساله  كيمنطقه تجربه شده كه بعد از آن  نيسه سال در ا يدو ال يدراز مدت ط نيانگياز م شيب

  .وجود داشته است زين يخشكسال

  كم بارش در انتظار فارس زييپا

در  يرو بودن دوران كم بارش شيبر پ ين را مبتنكارشناسا يها يدانشگاه، گمانه زن يعلم اتيعضو ه نيا
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آرام حاكم است  انوسيكه در حال حاضر بر اق يطيشواهد و شرا: فارس و جنوب كشور دانست و افزود

 زانيفصل احتماال م نيكه در ا يدارد بگونه ا رانيكم بارش در استان فارس و جنوب ا زيينشان از پا

  .و حد نرمال خواهد بودها كمتر از مدت مشابه سال قبل  بارش

 يباق يروزها ياز حد نرمال را برا شيبارش ب يهواشناس يها مدل: كرد انيب نيهمچن رازيدانشگاه ش استاد

  .كند يم ينيب شيپ 99 بهشتيو ارد يماه جار نيمانده از فرورد

  

  ميآب را بدان قدر

چندان  يمنابع آب تيوضع داشته باشند كه اديمردم و خصوصا كشاورزان همواره به : كرد ديتاك يو

است كه از هر قطره آب حراست  يشود،لذا ضرور جاديا ندهيدر آ يو ممكن است مشكالت ستيمناسب ن

  .ميروبه رو شو يبا مشكالت كمتر ميشد بتوان جاديرو ا شيدر پ يكرد تا اگر دوران خشك

 دگانيارزش آب را در د ديسال گذشته نبا كي يخوب و مقطع يها يبارندگ نكهيا انيالسادات با ب ناظم

 ارياستان فارس و كشور امر بس يآب در بخش كشاورز ييصرفه جو: جلوه دهد،گفت تيمردم كم اهم

و كشور را  تيتا بتوان منابع آب از دست رفته را تقو رديقرار گ يمورد توجه جد دياست كه با يمهم

  .رو آماده كرد شيخشك پ يها سال يبرا

كه در دوران  يتمام آب دينبا: كرد انيب رازيدانشگاه ش يكده كشاورزآب دانش يبخش مهندس استاد

اختصاص  ينيرزميز يمنابع آب تيها به تقو مازاد بارش ديرا مصرف كرد بلكه با شود يحاصل م يترسال

 نيكمتر بارا  دهد ياز وقوع آن خبر م يرو كه اغلب شواهد علم شيخشك پ يها تا بتوان دوران ابدي

  .كرد يو خسارت ط بيآس
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 - كرد يرا بررس يكشاورز يمصرف  كشت و آب يالگو يها ها چالش مركز پژوهش
   25/01/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

كشت  يالگو يها چالش يبه بررس يدر گزارش ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش -رنايا -تهران

  .پرداخت يكشاورز يو آب مصرف

 نيا ييربنايدفتر مطالعات ز ،ياسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش يرسان اطالع گاهيگزارش پا به

 »يكشاورز يكشت و آب مصرف يالگو يها چالش يبررس«با عنوان  يمركز روز دوشنبه در گزارش

 بر يكشت مناسب مبتن يالگو ،يتوسعه اقتصاد يبرا داريپا يبه كشاورز يابيده است؛ الزمه دستآور

  .منابع است نياز ا نهيبه يور از اتالف منابع و بهره يريجلوگ

 يها تيظرف ييمطلوب از منابع، شناسا يور بهره بر يمبتن يكشاورز شيبا آما: گزارش افزود نيا

 يطيشرا نيو درآمد چن ديتول شيو تنگناها، افزا ها تيمحدود ييادر سطوح مختلف، شناس يكشاورز

  .قابل حصول خواهد بود

 ،يعوامل انسان ،يتيريعوامل كالن مد: مجلس عنوان كرد يها مركز پژوهش ييربنايمطالعات ز دفتر

 يخود انتخاب الگو يها رمجموعهياجزا و ز قياز طر كيهر يو عوامل بازار يميو اقل يطيعوامل مح

حاصل  زارمنابع و نظام با يساز نهيبه ها، هيرو ها، استيس. دهند يقرار م ريت مناسب را تحت تأثكش

 يالگو يها شاخص كننده ميآنها ترس نديمذكور هستند كه برا رگذاريمتقابل عوامل تأث ريكنش و تأث برهم

  .كشت مناسب است

و  ينسب تيمز ،ييغذا تيامن ،ياداقتص يها شاخص: ها عبارتند از شاخص نيا: گزارش اضافه كرد نيا

منابع آب و  يفيوك يكم تيكشت با دو عامل ظرف يتناسب الگو. هياز منابع پا داريپا يبردار بهره تيدرنها

 رياز سا تر دهيچيآب پ تيفيوك  تيكم نكهيعالوه ا به. است ريرپذيعوامل تأث هياز بق شتريكشش بازار ب
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  .عوامل است

 يالگو يآمار ليو تحل يكم يبررس: مجلس خاطرنشان كرد يها كز پژوهشمر ييربنايمطالعات ز دفتر

صادرات و واردات  نيو همچن يو استان يمل ديو تول ركشتيكشت موجود، شامل روند بلندمدت سطح ز

 مثل يديكشت موجود از عوامل كل يالگو يريرپذيتأث تيفيك حيدر كنار تشر يو باغ يمحصوالت زراع

را با  ديتول ياز منابع، الگو نهيام عرضه و تقاضا، نشان داد كه عدم استفاده بهو نظ ييغذا تيآب، امن

  .رو كرده است روبه يجد يها تيها و محدود چالش

كشت،  يالگو نيمند در تدو فقدان چارچوب نظام ها، استيس يو ناكارآمد يناقص: گزارش افزود نيا

مند نبودن عرضه و تقاضا و فرهنگ  امكشت، نظ يآب و خاك در انتخاب الگو تيبه ظرف يتوجه يب

  .رو هستند شيپ يها تيها و محدود چالش نيتر مصرف غلط مهم

چون اتخاذ  ييمنظور رفع موارد ذكر شده راهكارها به: مجلس در ادامه خاطرنشان كرد يها پژوهش مركز

مناسب، كشت  يالگو تيو هدا تيحما يسند مل نيآنها، تدو يدر اجرا يبنديبجا و پا يها استيس

 يبرا يآب و حفاظت از منابع آب و خاك، بسترساز نهيكشت با هدف مصرف به يالگو يساز ادهيپ

در  يساز و فرهنگ جيو ترو يكشت سفارش استيحد واسط عرضه و تقاضا و توسعه س يها توسعه چرخه

  .شده است شنهاديپ ،ياساس يمصرف كاالها زانيجهت استاندارد كردن م
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از  شتريبرابر ب 100كشور  يو شرق يخطر انتقال آب رودخانه كارون به مناطق مركز
روزنامه سبزينه مورخ  - دينكن رانيا يفالت مركز يرا فدا خوزستان؛ كرونا يماريب

26/01/1399  
  

و  ياجتماع ،يكشاورز ،ياقتصاد يا/ه در مولفه يرودخانه كارون در دشت خوزستان نقش مهم وجود

 كه يكرده و درصورت جاديرا در دشت خوزستان ا يداريپا ستميو اكوس كند يم فايمنطقه ا يطيمح ستيز/

انتقال آب از . بودخواهد  ريناپذ وارد شده جبران انيكند، ز رييتغ داريپا يستمياكوس طيشرا نيا ليبه هر دل

 نيموافقان و مخالفان ا يهاست كه از سو كشور سال يو شرق يكارون و دز به مناطق مركز يها سرشاخه

 يازجمله آب اضاف يمختلف يها هيها معموالً با توج انتقال نيا. قرار گرفته است يانتقال مورد نقد و بررس

آب در مناطق  كساني عيكشور، توز گريد طقدر منا ياستان، مشكل آب كشاورز يها موجود در رودخانه

در حوضه  يول رد؛يگ يبه استان صورت م ياز هدر رفت آب ورود يريجلوگ نيمختلف و همچن

 كه نيوجود ندارد؛ ضمن ا يرون، كرخه و دز كه بحث انتقال مطرح شده است، آب اضافكا يها رودخانه

كه  ياريبخت و دو استان لرستان و چهارمحال. انجام نشده است زيانتقال ن نيا يطيمح ستيز يها يبررس

 يعني دست نييبخش پا تيرضا ديجا قرار دارد، به هنگام انتقال با كارون و دز در آن يها سرچشمه

به خوزستان كامالً مرتبط  ييايها از بعد جغراف انتقال آب از سرشاخه نيخوزستان را جلب كنند و بنابرا

  .است

 اريرودخانه كارون و عواقب بس يها خوزستان نسبت به انتقال آب سرشاخه ستيز طيفعال مح كي

كارون به فالت  انتقال آب رودخانه: اقدام توسط مسئوالن حوزه آب هشدار داد و گفت نيخطرناك ا

  .است رانگريو و نيخوزستان خطرآفر دست نييمناطق پا يكرونا برا يماريبرابر از ب 100 رانيا يمركز

 يمركز رودخانه كارون به فالت  يها درباره انتقال آب سرشاخه ل،يالنخ معروف به خادم ،يكنعان مسعود
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آن  دست نييپا يطرح در استان خوزستان و شهرها نيشدن ا  ييدر صورت اجرا: گفت لنايبه ا رانيا

آب،  يآلودگ. دبو ميخواه يماريانواع ب وعيازجمله آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت آزادگان شاهد ش

  .شود يمنطقه م يبوم ياهال نيها در ب العالج و انواع سرطان يها يماريخاك و هوا باعث ب

   

  زستان به انتقال آب مرتبط استخو يسموم موجود در آب، خاك و هوا انتشار

رودخانه كارون خوزستان  دست نييمناطق پا يكه در آب، خاك و هوا يسموم فراوان: ادامه داد يو

 يطور مثال سرانه فضا به موضوع انتقال آب مرتبط است؛ به ميرمستقيو غ ميصورت مستق وجود دارد، به

جا  آن بهآب خوزستان را  خواهند ين كه ماصفها يريمتر است و در شهر كو 5/2سبز در شهر آبادان 

توجه  ديگرفت، با دهيمردم آبادان را ناد يسالمت توان يمتر است؛ پس چگونه م 12سرانه  نيمنتقل كنند، ا

تنها . كند يرا در شهر منتشر م ها ياست كه انواع آلودگ زيفرسوده ن شگاهيپاال كي يداشت كه آبادان دارا

وابسته به وجود  زيباشد كه آن ن اشتهوجود د يسبز يهوا قابل كنترل است كه فضا يآلودگ يدر صورت

  .آب است

   

  يبوم ياهال نيسن ابتال به سرطان و سكته در ب كاهش

هر روز در استان خوزستان شاهد بروز انواع سرطان و سكته در  كه نيبا اشاره به ا ستيز طيفعال مح نيا

را مسئوالن اعالم كنند تا همگان بدانند چه  انيآمار سن متوف نيانگيم ستيبد ن: گفت م،يمردم هست نيب

  .درحال رخ دادن است يفاجعه انسان

موضوع انتقال : به استان خوزستان توجه كنند، افزود ياخالق يبا نگاه ديمسئوالن با كه نيا انيبا ب يكنعان

گذشته  يها سال ياست كه ط يزگردير يها كانون ليمنطقه و تشك ياقتصاد بوم ينابود يآب به معنا

ها  كانون نيا نسال گذشته و تر شد ليدارد و با س يبودند علت خارج يمدع ستيز طيمسئوالن مح
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درون  زگردير يها كانون يسال گذشته نشان داد كه تمام ليس. اظهارات بر همگان ثابت شد نيخالف ا

فاجعه  نيچراكه ا كند؛ يمعضل م نيا رياستان را درگ 12و  شود ياست و فقط شامل خوزستان نم ياستان

و حامل سموم  يحاو زگردهايو به اعتقاد كارشناسان ر شناسد ينم تيمرز و زبان و قوم يطيمح ستيز

  .هستند يخطرناك

در  رانگريو يليپارسال شاهد وقوع س: سال گذشته در استان خوزستان اشاره كرد و گفت ليبه س يو

و  شود يانتقال آب كارون نم يبرا يليدل نيا يشد؛ ول زگردير يها نكه موجب تر شدن كانو مياستان بود

هم  يابي قتيته حقيكم يحت. نابود شد شان ياتفاق رخ داد و زندگ نيهرچند مردم متوجه نشدند كه چرا ا

اتفاق  كيمحصول  ليس نيا ايبر همگان آشكار شود كه آ ليس ينشد كه ماجرا ليتشك نهيزم نيدر ا

  .ريخ ايبود  يعيطب

   

  نخل در خوزستان ونيليم 7 ينابود

كارون در  يها نخل درصورت انتقال آب سرشاخه ونيليهفت م يبا اشاره به نابود ستيز طيفعال مح نيا

 دست نييپا التيها و نخ باغ يباعث نابود يكشاورز يها نيروزافزون زم يشور: كرد حيخوزستان تصر

كه  كنند يورآ درصد محصول خود را جمع 30پارسال باغداران توانستند فقط . رودخانه كارون شده است

توانستند پول كارگران را  يبه سخت يارزش انتقال به بازار را نداشت و حت يتيفيك يب ليدل آن هم به

  .پرداخت كنند

مندان  و دغدغه يكنشگران مدن يبرا يازس با پرونده يبداند كه مسئوالن محل ديبا روين ريوز: گفت يكنعان

 قيتنها از طر دهيچراكه كشاورزان و دامداران زجر كش كنند؛ يم يكج به مردم خوزستان دهن يبه نوع

به مسئوالن باالدست  اخود ر  يصدا توانند يم ياسالم يخود در مجلس شورا ندگانيو نما يفعاالن مدن

منطقه  اتيح هيهستند و با بذل و بخشش آب كه ما يدولت يها كه وابسته به سازمان ييها برسانند، نه آن
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  .كشند يم ياستان خوزستان است، منطقه را به نابود

مردم خوزستان در مجلس  ندگانيآب را مسئوالن امر بدون حضور نما يعال يجلسات شورا: گفت يو

مشكل برطرف  نيمردم حرف بزنند و ا ندگانينما ديبگذار. دهند يم ليو كنشگران تشك ياسالم يشورا

  .ميهزار كشاورز و دامدار استان خوزستان هست 80 يشود؛ چراكه ما صدا

 حي، تصر»كه به خانه رواست، به مسجد حرام است يچراغ«المثل  با اشاره به ضرب ستيز طيفعال مح نيا

مواجه  يسال با خشك زين ندهيآ يها سال يط ديشا د؛ينكن رانيا يفالت مركز يخوزستان را فدا: كرد

 اتيو ح شتيچراكه مع د؛يدست از مطالبات خود دست نخواهند كش يراحت مردم خوزستان به. ميشو

  .دارد يها به آب بستگ آن

: اشاره كرد و گفت زين يبامدژ و منصور يها تاالب يبه نابود شيها از صحبت يگريدر بخش د يكنعان

 يول شدند، يمحسوب م انيآب فراوان بودند و سكونتگاه پرندگان و آبز يدارا يها روزگار تاالب نيا

آبادان در منطقه  واهواز  نيدر حد فاصل ب نياند و همچن زار شده به شوره ليتبد يآب يب ليدل اكنون به

از شرق به رودخانه  ر،يش شادگان، از جنوب به رودخانه بهمن يالملل نيكه از شمال به تاالب ب نيدارخو

 زيحاصلخ يها نيهزار هكتار از زم 100كمبود آب  ليدل متصل است، به فارس جيون و از غرب به خلكار

ها  تاالب يها، بلكه از تمام تاالب نيكه نه از ا يخاك يآن خشك شده و به اعتقاد متخصصان پزشك

  .است رگذاريدر بروز سرطان تأث زديخ يبرم ومياوران يحاو

 يفرهنگ يها بيآس ركارشناسانهيانتقال غ نيا: انتقال آب رودخانه كارون گفت يها بيبا اشاره به آس يو

  .خواهد داشت يدرپ ينينش هيو حاش يكاريرا ازجمله فقر، ب ياريبس يو اجتماع
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روزنامه سبزينه  تهران موثر بود؟ يچقدر در رفع بحران خشكسال ريسال اخ 2 يها بارش
  26/01/1399مورخ 

  
سال  70ساعت پس از  24 يورد بارش طاسفندماه سال گذشته در تهران باعث شكسته شدن رك يها بارش
ها، تهران همچنان  بارش زانيبهبود م رغم يجاست كه به اذعان مسئوالن عل استان شد، اما نكته آن نيدر ا

  .است يسال دچار بحران خشك
 دهيرا درباره پد يمختلف يخبرها اديز ايها كم  سال نيبه نقل از فارس، همه ما در ا »نهيسبز«گزارش  به

االجل  آن مربوط به ضرب نيآخر ديكه شا ميا دهيخصوص در استان تهران شن در كشور و به يسال خشك
 ييخبرها. بود تختيشركت آب و فاضالب تهران، درباره بحران آب در پا رعامليمد ،ياريپنج ساله بخت
كشاورزان در  شهروندان و تر شيازجمله دقت ب يدياما فوا ست؛ين نديما خوشا يبرا دنشيكه اگرچه شن

در سطح  يخوب يها شاهد بارش 98است در طول اسفندماه  يگفتن. همراه دارد مصرف را به تيريمد
استان از سال  نيبارش در ا وعساعته ركورد مجم 24 يفاصله زمان كيكه در  يا گونه به م؛ياستان بود

حوزه استان  يسال ه خشكها منجر به آن شد كه نقش بارش نيا يبه بعد شكسته شد كه حت يالديم 1951
رخ داد و  يندياتفاق خوشا 98ماهه اسفندماه  كي يدر بازه زمان. ابدي رييبه نقشه دو تغ كيتهران از نقشه 

و  ديشد يو مناطق نرمال به مناطق ترسال فيخف يلسا به مناطق با خشك ديشد يسال مناطق با خشك
  .شد ليمتوسط تبد يترسال

   
  ميكانون گردوغبار در تهران ندار گريد امسال
 رياخ يها بارش راتياستان تهران، درخصوص تأث ستيز طيمح شيمعاون نظارت و پا ،يرستگار محمد

علت  گردوغبار به يها كانون شيدايپ ميدان  يطور كه م همان: گردوغبار اظهار داشت يبر نقاط كانون
 هيرو يب ياز عوامل مربوط به چرا يكيكه  دهد يرخ م ياهيرفتن پوشش گ نيو از ب يخشك شدن اراض
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 ينقاط كانون نيرا جهت كمرنگ كردن ا ينقش مثبت ياله يها زشيها و ر باران نيا عتاًيهاست و طب دام
  .كند يم جاديا

البرز و تاالب  هيتاالب صالح( يفصل يها تاالب يسر كي گريمنظر د كياز  نيهمچن: ادامه داد يرستگار
 ييكه در صورت خشك شدن توانا ميدار) يآباد در شهر ر تاالب قنبرآباد و عشق ن،يدر ورام خان يبندعل
  .گردوغبار را دارند يها به كانون ليتبد
ها در  تاالب نيبابت خشك شدن ا ينگران گريموجب آن شده است كه د رياخ يها يبارندگ: گفت يو
 يريگ در عدم شكل ياديدر بلندمدت نقش ز ياما در هر صورت تداوم بارندگ م،ينداشته باش يآت يها ماه
  .گردوغبار دارد يها كانون نيا
   

  يسال متهم اول خشك ها انسان
انباشته از قبل  يسال چون خشك: اظهار داشت زياستان تهران، ن يسازمان هواشناس ركليمد ،يجالل يمجتب
 يسال رفع مشكل خشك يبرا يمدت خوب خواهد بود؛ ول در كوتاه 98اسفند  يها بارش نيا ريتأث م،يدار
  .نخواهد داشت ياديز ريتأث
ها در  بارش زانيم: گفت م،يبارش در تهران عبور كرد نيانگياز سقف م 98در سال  كه نيا انيبا ب يو

ها به  آب نيا اًيو ثان مينبود ليبود و چون تداوم داشت؛ اوالً خوشبختانه شاهد س ادياسفندماه سال گذشته ز
  .اند جذب خاك شده يخوب
گفت مثالً اگر در  توان ياست و نم يانسان يسال علت خشك: استان تهران گفت يسازمان هواشناس ركليمد
 ياگر بالفاصله بارش بعد يحل خواهد شد و حت يسال مشكل خشك م،يسال فالن مقدار بارش داشته باش كي

  .دارد جودو زيها ن دن روانابش ياحتمال جار) شده است رابياز قبل س نيچون زم(تكرار شود 
 98از مهر : تهران، هم اظهار داشت يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره ان،يقربان ياحمدعل

در متوسط  زانيم نيا كه يدرحال م؛يرا در استان شاهد بود يبارندگ متر يليم 240حدود  98اسفند  انيتا پا
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  .بوده است متر يليم 159بلندمدت 
كه  ميكرد يمختلف را رهاساز يسدها ها ينيب شيبا توجه به پ خان يدر تاالب بندعل: افزود نايقربان

 هيمترمكعب بر ثان 20 يو از اسفندماه با دب ميشارژ كن يخوب اريبس زانيها را به م تاالب ميخوشبختانه توانست
  .شود يتاالب م نيآب وارد ا

   
  است دهيآهن رس به راه نيفرونشست دشت ورام يها ترك
ها  از دشت يهر روز كه در بعض كه نيا انيتهران با ب يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

 يها از حد آب از سفره شيبرداشت ب ليدل به: افزود م،يهست متر يليم كيشاهد فرونشست روزانه 
 نيدر دشت ورام نيزمها مربوط به فرونشست  از آن يكيكه  ميبود ياديز يها شاهد فرونشست ينيرزميز

  .است دهيآهن تهران هم رس راه يها ليبه ر شيها است كه ترك
 97 يها كه اگرچه در سال ميشو يمطرح شده متوجه آن م يها به مباحث و مصاحبه يليو تحل ينگاه آمار با

بركاتش نتوانسته  رغم يها عل بارش نياما ا م،يرا در سطح استان تهران شاهد بود ينسبتاً خوب يها بارش 98و 
درصد  5/89تهران در  استانكل  98تا  88 يها سال يط. دشت تهران را مرتفع سازد يسال مشكل خشك

درصد هم  100نبود به  اديز ريدو سال اخ يها ط بارش نياگر ا ديبود كه شا يسال خشك ريمواقع درگ
ها چون  بارش شيافزا رغم يكه عل ميكن دايپ نيقي يهواشناس ريگفته مد نيبه ا ديبا ديشا. شد يم كينزد

 رياخ يها به بارش توان يدارد نم يتند ريس يآن، هم در شرب و هم در كشاورز يشتاب مصرف انسان
  .وجو كرد آب جست حيمصرف صح تيريدر مد ديرا با يسال دلخوش ماند و راهكار حل بحران خشك

در سال هم برسد،  متر يليم هزار كيبه  ها بر فرض گفت كه اگر بارش توان ينم زيرا ن نيا يحت نيهمچن
مقدار آب را ندارند و  نيجذب ا ييتوانا نيچراكه در آن صورت خاك و زم شود؛ يمشكل حل م نيا

  .ها بوده است سفره نيعلت صدها سال نفوذ آب به ا به ينيرزميز يها مقدار آب در سفره نيهم
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 -  هياروم اچهيدر يتراز آب شيافزا/ رانيشمال غرب ا يا هروزيف نيحال خوش نگ
  26/01/1399خبرگزاري فارس مورخ 

  

است  لومترمربعيك 93هزار و  3 هياروم اچهيدر وسعت: گفت هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

  .است افتهي شيافزا لومتريك 224كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 

 ه،ياروم اچهيدر تيوضع نيبا اشاره به آخر ه،يگو با خبرنگار فارس در اروم و   سرخوش در گفت فرهاد

است كه نسبت به مدت زمان مشابه سال مربع  لومتريك 93هزار و  3 هياروم اچهيوسعت در: اظهار كرد

  .است افتهي شيافزا لومتريك 224گذشته 

مترمكعب گزارش شده كه  ونيليم 620و  ارديليم 4 زين هياروم اچهيحجم آب موجود در در: افزود يو

  .حجم داشته است شيمترمكعب افزا ونيليم 10و  ارديليم كينسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 

 271هزار و  كي هياروم اچهيتراز سطح آب در: كرد حيتصر هياروم اچهيدر يايستاد اح يستاندفتر ا ريمد

  .است افتهي شينسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزا زانيم نيمتر است كه ا

بارش  زانيم يماه جار: خاطرنشان كرد ه،ياروم اچهيدر زيبارش در حوضه آبر زانيبا اشاره به م سرخوش

 16بارش  زانيمتر گزارش شده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته م يليم 83 هياروم اچهيدر در

  .درصد كاهش داشته است

متر بود  يليم 318 هياروم اچهيدر زيبارش در حوضه آبر زانيم 98-99 يسال آب ياز ابتدا: كرد ديتاك يو

 يراستا ط نيدر ا ميارش بودب زانيم يدرصد 27كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد كاهش 

  .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 17مدت زمان مشابه نسبت به دراز مدت
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 رانيا؛ ندارد ياز ورود به دوران ترسال ينشان يآب ريها و ذخا بارش شيروند افزا
  27/01/1399روزنامه سبزينه مورخ  - يسال همچنان در خشك

  
 جاديا ياريرا در ذهن بس يسال دوران خشك انيو پا يموضوع ورود به دوران ترسال ها، يبارندگ شيافزا

 يسال همچنان در دوران خشك ران،يمعتقدند ا يو آب و هواشناس شناس ميكرده است؛ اما متخصصان اقل
 نيزم. زود است اريامسال هنوز بس يها با توجه به بارش يآغاز دوران ترسال يبرا يريگ جهياست و نت

در  رانيفارس و ا ياز اهال ياريخاطره مشترك بس  ، آب يبند رهيو ج يكشاورز يكساد  ، و خشك دهيتتف
شائبه گذر از آن و ورود به دوران  رياخ سال كي ياپيپ يها ليو س يدهه گذشته است كه بارندگ كي

  .كرده است جاديرا ا يترسال
تجربه شده، در كنار  شيگذشته هم كم و ب سال كيدر فارس و جنوب كشور كه در  يكنون يها بارش

 نيكرده كه ا جاديافراد ا يبرخ يبرا يتصور ستانيخوزستان و س  ، گرفته تا لرستان رازياز ش ياپيپ يها ليس
نظر  كه يدرحال  ، است يو ورود به دوره ترسال يسال درحال عبور از دوران خشك ينيمحدوده سرزم

  .دهد يموضوع را نشان م نيخالف ا يهواشناس يعلم يها كارشناسان و مدل
كرده، بدون  جاديا يرا در ذهن بعض يآب مشكل كم انيآب و پا يتوهم فراوان رياخ سال كي يها بارش
 ييكرونا يمصرف آب در روزها شيو افزا اورنديب اديگذشته را به   دهه كياز  شيب يسال كه خشك آن
گذشته همواره نشان از  5/1 يفارس ط يها يآمار بارندگ. شائبه باشد نيمتأثر از ا تواند يم زين يكنون
. بلندمدت دارد نيانگياستان به نسبت مدت مشابه سال قبل و م نيها در ا بارش زانيم يمقطع شيافزا
 يسال تصور انداخته كه خشك نيرا به ا يبرخ سال كي ياستان تنها ط نيا يها يبارندگ ينسب شيافزا
  .است يبه دوران تازه ترسال ورودمنطقه در آستانه  نيو جنوب كشور رو به اتمام و ا فارس يا دهه كي
 يكشور به حد گرياز نقاط د يارياستان فارس و بس يآب ريذخا  ، كارشناسان و متخصصان يگفته برخ به
  .آن را جبران كند تواند يدو ساله نم اي يكيو  يمقطع يها يشده كه هرگز بارندگ يته
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  يجار يسال زراع يها در استان فارس ط بارش يدرصد 8 رشد 

آغاز  98كه از اول مهرماه  يجار يسال زراع ياز ابتدا: گفت رنايبه ا  استان فارس يهواشناس ركليمد

  .است دهياستان بار نيباران در ا متر يليم 9/377 ، يجار ماه نيفرورد 23شده، تا شنبه 

 نيا سهيبود كه مقا دهيباران بار متر يليم 8/348گذشته  يسال زراعدر مدت مشابه : افزود ييدهمال مسعود

  .دارد يجار يزراع  سال يط ها يبارندگ زانيم يهشت درصد شينشان از افزا ، ارقام

 4/261استان كه  نيبلندمدت ا نيانگيدر فارس با م يجار يسال زراع يبارندگ سهيمقا: ادامه داد يو

  .دارد يجار يدر سال زراع يبارندگ زانيم يدرصد 45نشان از رشد  زياست ن متر يليم

   

  برابر مقدار بارش 10در سطح كشور  ريتبخ زانيم

ها در سال  بارش شيروند افزا: كرد انياز سخنان خود ب يگرياستان فارس در بخش د يهواشناس ركليمد

 طيدهنده عبور از شرا صل نشاندر چند ف يندارد و بارندگ ياز ورود به دوران ترسال يگذشته نشان

  .ستين يسال خشك

 ريذخا: گفت ، برد يرنج م ينيرزميز يحاضر استان فارس از كمبود منابع آب درحال كه نيا انيبا ب يو

گذشته مصرف  انيسال يكه ط يو حجم آب دهياستان هنوز به حد استاندارد نرس نيا ينيرزميز يها آب

  .جبران نشده است زيشده ن

 هيرو ياگر مصرف ب: برابر مقدار بارش عنوان كرد و افزود 10در سطح كشور را  ريتبخ زانيم ييدهمال

  .آن را جبران كند تواند يها نم آب ادامه داشته باشد، بارش

   

  مياقل رييو داستان تغ ليس

كل جهان درحال رخ  ياست كه برا يموضوع مياقل رييتغ: استان فارس اظهار داشت يهواشناس ركليمد
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  .است مياقل رييتغ نياثبات ا لياز دال يكيدما  شيو افزا يقطب يها خي، آب شدن  دادن است

روند نشان از  نيكه ا افتهي شيگذشته افزا انيدر سال ليمانند س ،يمخرب جو يها دهيتعداد پد: افزود يو

تند و  يها به بارش عيدر منطقه وس وستهيپ يشكل داده و از بارندگ رييها تغ مسأله دارد كه بارش نيا

  .شده است ليتر تبد كوچك يا در منطقه آسا ليس

   

  نيزم دنينفس كش يبرا يليدل كرونا

: گفت  ، بگذارد ريجهان تأث مياقل رييممكن است بر تغ زيكرونا ن روسيو وعيش كه نيا انيبا ب ييدهمال

در  يآلودگ ديكرونا رخ داده، باعث شده كه تول روسيانتشار و يكه درپ عيها و صنا كارخانه يليتعط

صورت  به يحت تواند يروند م نيا. نفس بكشد يمدت يو جو برا نيآن زم يو درپ ابديجهان كاهش 

  .رديرا بگ نيگرم شدن زم يجلو يمقطع

 رياخ يها را با لحاظ كردن بارش يسمت ترسال به يسال اظهارنظر درخصوص عبور از خشك يو

ها در  بارش زانيم ديبا يبه لحاظ آمار: كرد انيزمان دارد و ب تر شيبه گذر ب ازيكه ندانست  يموضوع

 ايآ كه نيو ا شود يبررس يكينامياز نظر د ليدال ديبا زين يو از نظر علم رديچندساله مدنظر قرار گ يا دوره

  .در درازمدت ماندگار باشد تواند يم ها يو بارندگ تيوضع نيا

براساس : عنوان كرد و افزود ايدر سطح دن يديرا علم جد يفصل ينيب شيپ  ، فارس يهواشناس ركليمد

منطقه  كيدر  ها يبارندگ تياعالم كرد كه وضع يصورت قطع به توان يهنوز نم ايدن يدانش كنون

  .چگونه خواهد بود ندهيآ سال كيدر مدت  ييايجغراف

 نيگرم شدن زم: اظهار داشت نيدانست كه اتفاق افتاده است و همچن يرا امر مسلم نيگرم شدن زم يو

  .ستيهم رخ دهد، چندان موثر ن يخواهد شد و اگر بارش ريتبخ شيباعث افزا
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  است؟ ديمف   يسال گذر از خشك يبرا ينوع باران چه
در طول سال  تر كم زانيبا م يحت وستهيمداوم و پ يبارندگ: داد حياستان فارس توض يهواشناس ركليمد
  .اندك خواهد داشت يتوجه در مدت زمان قابل زانيبا م آسا ليبه نسبت باران س يبهتر ريتأث اريبس
 ليس جاديو مخرب خواهد شد كه به ا يرگبار يها بارش دنيباعث بار نيزم يگرما: ادامه داد يو
قابل كنترل  نيشده و همچن نيزم شيو فرسا ياهيرفتن پوشش گ نيباعث از ب ينوع بارندگ نيا. انجامد يم
  .ختيخواهد ر اهايو بخش اعظم آب حاصل از آن به در ستين

موارد رخ نخواهد داد و  نياز ا يايگرفته شود، بس نيزم يدما شيافزا ياگر جلو: اضافه كرد ييدهمال
  .موثرتر خواهد بود اريبس زيها ن بارش

 ياندك بود و بهبود نسب اريساالنه بس يها حدود هفت سال در سطح استان فارس بارش: گفت يو
  .دهد رييرا تغ طيرا جبران كند و شرا تيوضع نيا  ، هنوز نتوانسته است رياخ سال كيدر  يبارندگ تيوضع

   
  ياست تا ترسال يسال مستعد خشك   رانيا
 ياريبس يها سال   خيدر طول تار: گفت زين رازيدانشگاه ش يانوسيو اق يجو يها مركز پژوهش سيرئ

  .بوده است تر شيب ايتر  بلندمدت كم نيانگيها از م وجود دارد كه بارش
در جنوب  يكه بارندگ ييها تعداد سال يخيبراساس اطالعات تار كه نيا انيالسادات با ب ناظم محمدجعفر

 زانيعنوان مثال اگر م به: ، افزود است تر شيبلندمدت بوده، ب نيانگيتر از م كشور و استان فارس كم
تر از  كم زيسال آن ن 15در  يبارندگ زاني، م بلندمدت باشد نيانگياز م شيمنطقه ب نيسال ا 10در يرندگبا
  .خواهد بود نيانگيم

 يسال مستعد خشك تر شيكشور و استان فارس را ب يجنوب ينواح يايجغراف  ، رازيدانشگاه ش يعلم ئتيه عضو
  .است تر شيمنطقه ب نيدر ا يسال بارش و خشك كم يها احتمال وقوع دوران: دانست و ادامه داد

به  ليمتما اي نوين ال تيآرام وضع انوسيكه در اق يدر دوران: اضافه كرد رازيدانشگاه ش يعلم ئتيه عضو
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بلندمدت خواهد بود و بالعكس در  نيانگياز م تر شيب رانيا يها از بخش ياريآن حاكم باشد، بارش در بس
تر از حد نرمال  كم رانيحاكم باشد، بارش در اغلب نقاط ا نايالن تيرام وضعآ انوسيكه در اق يدوران

  .وجود دارد طيشرا نيخواهد بود كه البته استثناء هم در ا
 نيا طيگذشته شرا سال كيدر : داد حيتوض رازيدانشگاه ش يآب دانشكده كشاورز يبخش مهندس استاد

 يها در سال يبارندگ تيوضع يقطع ينيب شيپ ييحاضر توانا بوده است؛ اما درحال نوين به ال ليمنطقه متما
  .وجود ندارد ايدر سطح دن رو شيپ
 يا حاره  هيدر ناح يانوسياق -يجو ستمينوسان در س كيو  يعيطب يداديرو نوين ال  ، يمنابع علم يبر برخ بنا
  .دارد نيزم آب و هوا در سراسر كره يرو يبزرگ اريبس راتيآرام است كه تأث انوسياق
 يثبت شده را رقم زد و شدت اثرگذار ينوين ال يها دهيپد نيتر ياز قو يكي 2015در سال  داديرو نيا

در سال  دهيپد نيا. سال ركورد بزند نيتر عنوان گرم به 2016موجب شد كه سال   ، يجهان يدما يآن رو
 يياقالم غذا ديو تول يورزكشا   هم منجر شد كه بر اثر آن قايردر آف يسال به خشك  ، بر گرما عالوه 2015
هم شاهد وقوع  كايجنوب قاره آمر   نيبر ا و افزون افتيقاره به شدت كاهش  نياز مناطق ا ياريدر بس

  .و اروگوئه بود نيآرژانت  ، ليدر برز ييها ليس
موسوم به  نوين مخالف ال يا جهان وارد مرحله ييچرخه آب و هوا 2018در سال   ، گزارش نيا براساس

 يبنا بر برخ. آن بود نيانگيآرام سردتر از م انوسيسطح آب در اق يدماها   شد كه بر اثر آن نايالن
درصد  70  يهواشناس ينسازمان جها يرفته است و براساس الگوها نياكنون از ب دهيپد نيا  ، ها ينيب شيپ

  .رخ دهد يگريد ينوين ال   سال انياحتمال دارد تا پا
   
  است؟ يسال خشك طيرفت از شرا بر برون يا ها نشانه بارش ايآ

بوده  شيرو به افزا يطور نسب گذشته به 5/1 كيها در  سوال كه روند بارش نيدر پاسخ به ا السادات ناظم
 يسال خشك طيرفت استان فارس و جنوب كشور از شرا برون يبرا يا نشانه تواند يروند م نيا اياست و آ
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 توان ينم گذشته سال كي يط ها يبارندگ شيافزا زانيبا توجه به دانش موجود و م: باشد، گفت
  .منطقه كرد يسال خشك طيرفت از شرا درخصوص برون يقيدق يريگ جهينت
   

  اهايآب در يباران با دما ارتباط
: كرد انياز سخنان خود ب يگريدر بخش د رازيدانشگاه ش يانوسياقو  يجو يها مركز پژوهش سيرئ
  .جهان قرار دارد ياهايسطح آب در يو دما يانرژ ريتحت تأث يزياز هر چ شيبارش ب زانيم
هند عنوان كرد و  انوسيآرام و اق انوسي، اق فارس جيآب خل يرا متأثر از دما رانيدر ا يبارندگ زانيم يو

 ندهيآب و هوا تا حداكثر شش ماه آ تيوضع ينيب شيقادر به پ يهواشناس يها حاضر مدل درحال: گفت
  .همراه خواهد بود اديز يخطا بيمدت با ضر نياز ا شيب ينيب شياست و پ

   
  رود يم يسال به استقبال خشك انهيخاورم
سمت چه نوع آب و  به باًيتقر ندهيگفت در آ توان يم يهواشناس يها براساس مدل: افزود السادات ناظم
 ندهيآ يها دهه يرا برا يرفتن به سمت خشك شيها پ از مدل ياريحاضر بس درحال. رفت ميخواه ييهوا

  .اند كرده ينيب شيپ انهيخاورم
خوب و  يها يبارندگ: و استان فارس اشاره كرد و گفت رانيجنوب ا يهواشناس يخيتار يها به نمونه يو
ساله  10دوره  كيمنطقه تجربه شده كه بعد از آن  نيدو تا سه سال در ا يدرازمدت ط نيانگياز م شيب

  .وجود داشته است زين يسال خشك
   
  بارش در انتظار فارس كم زييپا
در  يبارش بودن دوران كم رو شيپ بر يكارشناسان را مبن يها يزن گمانه  ، دانشگاه يعلم ئتيعضو ه نيا

آرام حاكم است،  انوسيحاضر بر اق كه درحال يطيشواهد و شرا: شور دانست و افزودفارس و جنوب ك
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 زانيفصل احتماالً م نيكه در ا يا گونه دارد، به رانيكم بارش در استان فارس و جنوب ا زيينشان از پا

  .تر از مدت مشابه سال قبل و حد نرمال خواهد بود ها كم بارش

 يروزها ياز حد نرمال را برا شيبارش ب يهواشناس يها مدل: كرد انيب نيهمچن رازيدانشگاه ش استاد

  .كند يم ينيب شيپ 99 بهشتيو ارد يماه جار نياز فرورد مانده يباق

   

  ميآب را بدان قدر

چندان  يمنابع آب تيداشته باشند كه وضع اديمردم و خصوصاً كشاورزان همواره به : كرد ديتأك يو

است كه از هر قطره آب  ي، لذا ضرور شود جاديا ندهيدر آ يو ممكن است مشكالت ستيمناسب ن

  .ميرو شو روبه يتر با مشكالت كم ميشد بتوان جاديا رو شيدر پ يحراست شود تا اگر دوران خشك

 دگانيارزش آب را در د ديگذشته نبا سال كي يخوب و مقطع يها يبارندگ كه نيا انيبا ب السادات ناظم

 ارياستان فارس و كشور امر بس يآب در بخش كشاورز ييجو صرفه: ، گفت جلوه دهد تيمردم كم اهم

ت و كشور را يتا بتوان منابع آب از دست رفته را تقو رديقرار گ يمورد توجه جد دياست كه با يمهم

  .آماده كرد رو شيخشك پ يها سال يبرا

را كه در دوران  يتمام آب دينبا: كرد انيب رازيشدانشگاه  يآب دانشكده كشاورز يبخش مهندس استاد

اختصاص  ينيرزميز يمنابع آب تيها به تقو مازاد بارش ديمصرف كرد؛ بلكه با شود، يحاصل م يترسال

 بيآس نيتر كم با دهد، ياز وقوع آن خبر م يرا كه اغلب شواهد علم رو شيخشك پ  تا بتوان دوران ابدي

  .كرد يو خسارت ط
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  27/01/1399خبرگزاري تابناك مورخ  - در كشور ييدما يمنف يهنجار يوقوع ب
  

 جيهوا به تدر يدما نكهيضمن اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يملمركز  سيير

بلند مدت  نيانگينسبت به م گراديدرجه سانت 6نقاط تا  يوجود در برخ نيدر كشور گرم خواهد شد اما با ا

در محدوده  تبهشيدر ار زيها ن كماكان ادامه دارد و بارش ييدما يمنف يهنجار يب نيا: كمتر است، گفت

  .شود يم ينيب شينرمال پ

 بهشتيارد ييابتدا يروزها يط نكهيبا اشاره به ا سنا،يوگو با ا در گفت فهي، احد وظ»تابناك«گزارش  به

بارش در جنوب و جنوب  نيشتريمدت ب نيا يط: در كشور فعال خواهد شد، اظهار كرد يبارش يا سامانه

  .دهد يم خر، غرب و جنوب كرمان و غرب هرمزگان رفارس، جنوب بوشه يها شرق كشور در استان

حدود  ينيب شيپ يها بر اساس مدل: ها به صورت رگبار خواهد بود، اظهاركرد بارش نيا نكهيا انيبا ب يو

 ميخواه بهشتيارد ييابتدا ييو روزها نيفرورد يانيپا يروزها يمناطق ط نيبارش در ا متريليم 50

  .داشت

لرستان، كرمانشاه، كردستان و  يها در استان بهشتيهفته اول ارد ييابتدا يهادر روز: ادامه داد فهيوظ

بلند مدت كمتر و در شمال و شمال غرب كشور تا  نيانگيها نسبت به م بارش ياريچهار محال و بخت

كمتر از حد نرمال  ها بارش زيدر تهران ن يبازه زمان نيا يط. شود يم ينيب شياز حد نرمال پ شتريب يحدو

  .اهد بودخو

هفته  يانيپا يدر روزها نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 زيزمان ن نيدر ا: گفت شود، يكشور محدود م يشمال مهيها به ن تا اواسط هفته دوم بارش بهشتياول ارد

  .ميباشداشته  يدر استان خراسان شمال ينيسنگ يها كه بارش رود يانتظار م

در تمام نقاط كشور در  شيها كم و ب تا هفته سوم بارش بهشتياز اواسط هفته دوم ارد يگفته و به
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  .بلند مدت خواهد بود نيانگياز م شيمناطق ب يدر برخ يمحدوده نرمال و تا حدود

 ييادم يمنف يهنجار يب: اظهاركرد ندهيآ يروزها يهوا در كشور ط يدما تيدر ادامه درباره وضع فهيوظ

 شتريهوا در ب يدما رو نيهمچنان ادامه دارد و از ا) بلند مدت خود  نيانگيكاهش دما نسبت به م(در كشور 

كاهش  نيالبته ا شود يم ينيب شيحد نرمال پ ريز گراديدرجه سانت 3تا  1حدود  ندهيمناطق كشور تا هفته آ

  .خواهد بود گراديسانتدرجه  6تا  3بلند مدت حدود  نيانگينسبت به م يشرق مهيدما در ن

 يروند گرم شدن دما نكهيبر ا ديبا تاك يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

ماه كمتر خواهد  بهشتيبلند مدت ارد نيانگياما نسبت به م دهد يرخ م ندهيآ يروزها يهوا در كشور ط

اواخر هفته دوم  رهمچنان ادامه دارد و د ندهيهفته آ يط ييدما يمنف يهنجار يب نيا: بود، اظهار كرد

مانند جنوب فارس، هرمزگان و  ييها اما در استان شود يمناطق نرمال م يتا در برخ طيشرا بهشتيارد

  .داشت ميكمتر از حد نرمال خواه يخزر دما ياينقاط سواحل در ياز كرمان و برخ ييها بخش

: است، گفت ييدما يمنف يهنجار ياز كشور علت ب يرشبا يها عبور سامانه نكهيا انيبا ب انيدر پا فهيوظ

نرمال و  طيدر شرا نيانگيهوا در كشور به صورت م يدما بهشتيارد يانيپا يروزها يط شود يم ينيب شيپ

  .از نرمال باشد شتريب
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كرونا بر منابع آب و  اثر؛ پاسخ داد يعلم يها يمجلس براساس بررس يها مركز پژوهش
  27/01/1399نياي اقتصاد مورخ روزنامه د - فاضالب

  

 ،ياشت جهانبراساس اعالم سازمان بهد گذارد؟ يم ريكرونا بر منابع آب و فاضالب تاث ايآ:  اقتصاد يايدن

منتقل شود، اما  زيتوسط آن ن يدر آب شرب وجود داشته و حت تواند يم ديجد يكرونا روسيو

 ها يبررس. نداردبه انسان وجود  ينيرزميو ز يسطح يها انتقال كرونا از آب بر يمبن يحاضر شواهد درحال

در  ياديتا حد ز ييندزداگ نيهمچن لتر،يآب از جمله گذراندن از ف هيمعمول تصف يها روش دهد ينشان م

 يكلر و استفاده از نور ماورا لهيوس به ييراستا گندزدا نيدر ا. موثر خواهد بود روسيو نيبردن ا نياز ب

از فاضالب به انسان وجود  ديجد يروناك روسيانتقال و بر يمبن يشواهد نيهمچن. بنفش موثر است

فاضالب،  قياز طر ديجد يكرونا روسيو ييزا يماريانتقال و ب ،يفعل قاتيتحق جيبراساس نتا. ندارد

كننده مطرح  عامل مهم و نگران كيعنوان  فاضالب به هيتصف يها دستورالعمل حيصح تيدرصورت رعا

  .ستين

 نيمعتبر و همچن يقاتيو مقاالت تحق يمدارك علم ي، پس از بررس»مجلس يپژوهش يبازو«گزارش  به

و اداره  يمهم مانند سازمان بهداشت جهان يالملل نيب يها منتشر شده توسط دستگاه ربط يذ يها گزارش

موارد  ،يداخل يها از دستگاه يآمار و ارقام ارائه شده توسط برخ نيو همچن كايآمر ستيز طيحفاظت مح

  .بخش احصا شده است 9در بخش آب در ) 19-ديكوو(كرونا  ديجد روسيمهم مرتبط با و

 يها يآلودگ ها، سميكروارگانيمنظور از م: در منابع آب زا يارميب يها روسيو و ها سميكروارگانيم چرخه

 ادي يكيولوژيكروبيم يها ندهيآال اي كروبياز آنها به عنوان م انه،يعام اتيهستند و در ادب يكيولوژيب

ها و موجودات  ها، قارچ انگل ها، يباكتر ها، روسيبه و توان يم ها سميكروارگانيم نيتر از مهم. شود يم

عنوان عامل گندزدا استفاده  از كلر به كه يدر صورت يحت دهند ينشان م قاتيتحق. اشاره كرد يسلول تك
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 يها ستميدر س يكروبيم  يستيز يها لميموسوم به ف ها سميكروارگانياز م ينازك لميشود، ممكن است ف

قابل  يدرست ا بهه از پاتوژن ياريازآنجاكه بس. شود ليشكت) اگر فرسوده باشند ژهيو به( يآب شهر عيتوز

 يها را به پاتوژن ها يمارياز ب يبرخ وعيش ليدل ،ياز منابع علم ياديتعداد ز ستند،ين ييكشت و شناسا

متحده،  االتيا يمارياز ب يريشگيمركز كنترل و پ يها طبق گزارش. دهند يناشناخته نسبت م

و عموما در  ديآ يشمار م هب ينيرزميو ز يسطح يها آب يروسيو يلودگعنوان شاخص آ به »روسيروتاو«

  .رديگ يقرار م يآب مورد بررس يروسيو يها يعنوان مدل شاخص آلودگ مطالعات به

 روسياز آنجا كه و: ديجد روسيمتعدد در مورد و يالملل نيمعتبر ب قاتيبودن موضوع و نبود تحق ديجد

ندك بوده و محققان مختلف آن ا يها در جنبه قاتيو تازه كشف شده است، تحق ديجد يروسيكرونا و

 ها افتهي شتريب. دان نكرده يا موضوع ورود گسترده نيدر سطح جهان هنوز به ا يو دانشگاه يقاتيمراكز تحق

 يو محدود از طرف سازمان بهداشت جهان يصورت مورد مذكور به روسيدر مورد و ها يريگ جهيو نت

مانند (مشابه  يها روسيو ريسا يانجام شده برا قاتياز طرف تحق جينتا ميتعم قياز طر ايبوده 

و عمل براساس  ها يريگ جهينتدر  ديبا ليدل نيبه هم. است) از خانواده كرونا، سارس و مرس ييها روسيو

  .بود روسيو نيمعتبر خاص هم قاتيتحق جيكرد و منتظر نتا تيرا رعا اطيآنها جانب احت

 يدر مورد وجود، ماندگار قاتيانجام تحق :محور در داخل كشور معتبر و داده قاتيانجام تحق يها چالش

حاضر  و مجهز بوده و متاسفانه درحال شرفتهيپ يها وجود دستگاه ازمندين ها روسيانتقال و رهيو زنج

مختلف فراهم نبوده  يها بخشها و  سازمان يها برا دستگاه نيا ازيموردن هيمواد اول ايموردنظر  يها دستگاه

 رهيزنج ييشناسا طيشرا نيتحت ا. كشور است هياعمال شده عل يها ميحرشامل ت زين يو در موارد متعدد

 اي، مشكل ...آب و پسماندها و  ،يمختلف مانند محصوالت كشاورز ييربنايز يها انتقال در بخش

با  يدانشگاه يحت اي يياجرا يها دستگاه يها اسيرا در مق ازيموردن قاتيبوده و انجام تحق رممكنيغ

  .سازد يجه مموا يمشكالت متعدد
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 ديجد روسيمسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با و نيتر از مهم: يمصرف آب شرب و بهداشت شيافزا

مصارف  شيافزا ليدل موضوع به نيشرب و بهداشت است كه ا يها مصرف آب در بخش شيكرونا، افزا

از شركت  يافتيبراساس آمار و ارقام در. وشوها رخ داده است شست شياز افزا يآب ناش يبهداشت

در كل كشور حدود  ماه نيمصرف آب شرب در هفته اول فرورد زانيآب و فاضالب كشور م يمهندس

مختلف، در  يها مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان نيمترمكعب بوده كه ا ونيليم 145

 كيمشابه مصرف پ ابيمصرف مذكور تقر زانيم. داشته است شيافزا زيدرصد ن 40موارد تا حدود  يبرخ

  .افتد ياتفاق م رماهيآب شرب در كشور است كه در ت

 -  1399 يسال آب يدر كل كشور از ابتدا ها يبارندگ زانيم: يآب شرب و بهداشت هيو تصف نيتام تيظرف

توجه  ديبا. داشته است شيدرصد افزا 23نسبت به متوسط بلندمدت حدود  ماه نيتا هفته اول فرورد 1398

و  ياز طرف 1398 - 1399 يدر سال آب يكشور از منظر ترسال يمناسب آب طيشرا ليدل هداشت كه ب

مصرف مذكور  شيافزا گر،ياز طرف د يكشور از نظر درصد پر يمناسب مخازن سدها تيوضع نيهمچن

آب شرب  يها خانه هيتصف تينكته مهم در ظرف. نخواهد كرد جاديا يآب مشكل نيتام تياز منظر كم

 ازهاين ياز حد مصرف، پاسخگو شيب شياتفاق افتاده ممكن است در صورت افزا طيرااست كه با ش

  .نباشد

 ن،يتام ساتينسبتا فرسوده تاس ستميبا توجه به س: تيآب شرب با تمام ظرف عيتوز يها ستميس كاركرد

بودن فصل گرما، ممكن است كاركرد مداوم  شيكشور و در پ ياز شهرها يآب در برخ عيو توز هيتصف

  .كند جاديا يشهرها مشكالت يفصل تابستان در برخ يبرا ك،يمربوطه در حالت پ ساتيتاس

حاكم بر  طيشرا ليدل به: آب و فاضالب و تبعات مربوطه يها شركت يدر حصول درآمدها مشكل

ماه پرداخت  از مشتركان قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضالب را در بهمن ياريكشور، بس

شده و دفع فاضالب، فقط حدود  آب فروخته نهيهز الير ارديليم 3500از حدود  كه يطور هاند، ب نكرده
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عدم لزوم در پرداخت قبوض آب  بر يبا توجه به مصوبه دولت مبن. آن وصول شده است الير ارديليم 500

اسفند و  يآب و فاضالب در وصول درآمدها يها ، شركت1399ماه نيو فرورد 1398و برق در اسفند 

در  يمشكالتها دچار  مذكور شركت طيتحت شرا. مشكل خواهند بود يطور حتم دارا به زين ماه نيروردف

مدنظر  ديموضوع با نيا. خواهند شد عيشبكه توز يو نگهدار ريخود و از جمله تعم جيرا يسازوكارها

  .شود دهيشيالزم اند داتيو تمه ردياندركاران امر قرار گ مسووالن و دست

از  ييها روسياز آن است كه و يحاك قاتيتحق: در آب شرب ديجد يكرونا روسيو يندگارو ما انتقال

 نيتر مهم قاتيتحق نيبراساس ا. اند را در آب شرب داشته يمان ماندن و زنده يباق تيخانواده كرونا قابل

د در آب در آب در درجه اول دما و در درجه دوم امالح موجو ها روسيو نيا يمان فاكتور بر درجه زنده

 4 يدر دما نيروز و همچن 12تا  6از  گراد، يدرجه سانت 23 يمعمول يمذكور در دما يها روسيو. است

وجود امالح . را دارند يمان ماندن و زنده يباق تيدر آب قابل زيروز ن 100از  شيتا ب يحت گراد يدرجه سانت

قام ارائه شده  البته آمار و ا. كمك كند ها روسين نوع ويا شتريب يماندگار تيبه قابل تواند يدر آب م شتريب

سازمان  يها هيو توص قاتيتحق. است ديجد يكرونا روسيتا قبل از و ها روسيخانواده كروناو يبرا

 طيدر شرا ديجد يكرونا روسينشان داده و كايآمر ستيز طيو اداره حفاظت مح يبهداشت جهان

. بماند يها در آب باق از روزها تا هفته تواند يآب م يفيك يپارامترها ريو با توجه به دما و سا يشگاهيآزما

و  لتريآب از جمله گذراندن از ف هيمعمول تصف يها گرفت كه روش جهينت توان يم قاتيتحق نيبراساس ا

 ييراستا، گندزدا نيدر ا. موثر خواهد بود روسيو نيبردن ا نيدر از ب ياديتا حد ز ييگندزدا نيهمچن

  .بنفش موثر است يفاده از نور ماوراكلر و است لهيوس به

 روسيتا قبل از و(خانواده كرونا  يها روسيو: در فاضالب ديجد يكرونا روسيو يو ماندگار انتقال

 طيرا در مح يمان ماندن و زنده يباق تيقابل گراد يدرجه سانت 23 ياز دو تا سه روز در دما) ديجد يكرونا

  .فاضالب دارند
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 يماريب يدميدر زمان اپ. از فاضالب به انسان وجود ندارد ديجد يكرونا روسيانتقال و بر يمبن يشواهد

و كارگران در تماس با فاضالب  ها نيفاضالب به تكنس قياز طر يماريب نيا ز،ين 2003سارس در سال 

. متفاوت باشد يتا حد تواند يبودن آن م ديجد ليدل كرونا به ديجد روسيو يبرا طيالبته شرا. منتقل نشد

از خانواده كرونا  ها روسيو ريو سا روسيو نيا نيب يها انجام شده براساس شباهت يها يريگ جهينت

از آن  يحاك كايآمر ستيز طيو اداره حفاظت مح يسازمان بهداشت جهان يها هيتوص. هاست روسيو

امل از عو ياريبس تواند يم ژن،ياكس قيو تزر قيفاضالب از جمله ترق هيمعمول تصف يها است كه روش

 قاتيتحق جيحاضر و براساس نتا درحال نيبنابرا. ببرد نياز ب ياديرا تا حد ز ها روسيازجمله و زا، يماريب

 حيصح تيفاضالب، در صورت رعا قياز طر ديجد يكرونا روسيو ييزا يماريانتقال و ب ،يفعل

  .ستيمطرح ن كننده نگرانعامل مهم و  كيعنوان  فاضالب به هيتصف يها دستورالعمل
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خبرگزاري  - از متوسط بوده است شتريب متريليم 60 يجار يبارش سال آب: روين ريوز
  27/01/1399فارس مورخ 

  

  .ها بوده است از متوسط دراز مدت بارش شتريب متريليم 60 يجار يبارش سال آب: گفت انياردكان رضا

دولت  اتيجلسه ه هيدر حاش روين ريوز انيفارس، رضا اردكان يگزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزار به

معناست كه حدود  نيكه به ا ميبارش در سطح كشور داشت متريليم 270تا امروز  يسال آب ياز ابتدا: گفت

 شتريمدت بارش ها ب ازاز متوسط در متريليم 60از  شيموقع است اما ب نيهم كمتر از پارسال متريليم 30

  . است

ما امسال هم ان شا اهللا  يدهد در بخش كشاورز يرا م يخوب اريبس طيشرا دياتفاق نو نيا: ادامه داد يو

بخش  اريگذشته آب در اخت ياز سال ها شيدرصد ب 30شد و حدود  ميمثل پارسال موفق خواه

  .خواهد داشت ييغذا تيامن يبر رو مياثر مستق نيو ا ميقرار ده يكشاورز

شده اند و شامل  يريسال آبگ يابتدا نيما در هم يدرصد تاالب ها 50حدود : اضافه كرد انياردكان

 طيمح طيبر شرا يمثبت اريكه اثر بس شوديو بلوچستان م ستانيهامون ها در استان س يالملل نيب يتاالب ها

سدها مساعد  طيشرا. ستا شيسال پ 10كه مانند بهار  دهيرس يخوب طيبه شرا هياروم اچهيدر. دارند ستيز

  .ميركورد بزن  يبرق آب يهزار مگاوات است  از سدها 90در اوج بار كه حدود  ميبتوان نيدوارياست و ام
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 دهيرس شيسال پ 10بهار  يبه تراز آب بايتقر هياروم اچهيدر/ سدها مساعد است تيوضع
  27/01/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  - است

  

 اچهيدر يآب تراز دنيسدها مساعد است، از رس تيهم وضع يبرق آب يانرژ نيتام نكهيبا اعالم ا روين ريوز

  .خبرداد متريسانت 61متر و  271رقم هزار و  يعني شيسال پ 10به معادل بهار  هياروم

در  متريليم 270تا امروز : دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد ئتيجلسه ه هيدر حاش  انياردكان رضا

ز  مدت مشابه سال كمتر ا متريليم30است كه هر چند حدود  نيا يبه معنا نيو ا ميسطح كشور بارش داشت

 طيشرا ديها باالتر است و نو از متوسط دراز مدت بارش متريليم 60 زان،يم نياما ا م،يا گذشته بارش داشته

  .دهد يرا م يخوب اريبس

درصد  30مانند پارسال حدود  ميتوان يبود و م ميموفق خواه يامسال هم در بخش كشاورز: افزود يو

خواهد  ييغذا تيامن يرو مياثر مستق نيكه ا ميقرار بده يكشاورزگذشته آب در بخش  يها از سال شيب

  .داشت

مانند هامون  ييها تاالب: شدند، گفت يريگ سال آب يتاالب ما در ابتدا 50حدود  نكهيا انيبا ب روين ريوز

حد  به هياروم اچهيدر  زيدارند و ن ستيز طيمح طيبر شرا يمثبت اريو بلوچستان كه اثر بس ستانيدر استان س

  .اند دهيدر سطح آب رس يخوب

در تراز   متريسانت 61متر و  271به هزار و  شيسال پ 10معادل بهار  بايتقر هياروم اچهيدر: افزود انياردكان

امسال  ميدواريسدها مساعد است و ام تيهم وضع يبرق آب يانرژ نياست و در خصوص تام دهيرس يآب

 يهزار مگاوات ساعت انرژ 90و حدود  ميداشته باش يانرژ نيتامدر  يدر تابستان و اوج بار ركورد ميبتوان

  .ميكن ديشده، تول جاديها ا در آن يبرق آب يها كه سازه ييرا از سدها

 تيها ظرف خانه هيهرچند تصف: كرد  دياست، تاك يخوب طيآب شرب در شرا نيتام نكهيا انيبا ب يو
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مردم در مصرف  يها يهمراه يالبته به اتكا و ستين يآب مشكل نيدارند، اما به لحاظ تام يمحدود

  .قرار دارد يدبخشيآب، در نقطه ام حيصح

كه امسال هم  ميبگذار نيتحوالت باعث شده است كه ما اساس را بر ا نيمجموعه ا: ادامه داد روين ريوز

 ديتولكه به نام جهش  يدر سال ژهيرا به و "رانيالف، ب، ا"هر هفته شيپو ش،يدوم سال پ  مهيمانند ن

ها  پروژه نيا يكه برا يمنابع نياست كه ما ان شاءاهللا به شرط تام نيبرآورد ما ا. ميادامه ده تياست با جد

تومان  ارديليهزار م 50حدود  يگذار هيبا سرما ميپروژه بزرگ را بتوان 250سال  انيشده است تا پا يطراح

  .ميبرسان يبه افتتاح و بهره بردار

پروژه ها از استان تهران و با  نيا: گفت شود، يهفته آغاز م نيها از هم افتتاح پروژه كهنيا انيبا ب انياردكان

تومان  ارديليم2800 يگذار هيپروژه بزرگ را با سرما 4كه  شود ياز فردا آغاز م يجمهور سييحضور ر

فاضالب خانه  هيتصف 3و  گاواتم 160 تيپرند به ظرف روگاهيواحد بخار ن يكي. ميكن يم يافتتاح رسم

  .بزرگ در اسالمشهر، مالرد و مسكن مهر صفادشت است

 يحرارت يها روگاهين ژهيبه و ها رساختيدر آماده كردن ز يمهم ريارزشمند، تاث يها پروژه نيا: گفت يو

  .فعال دارد يهمه واحدها يبرا داريبرق پا نيدر تام يريچشمگ ريتاث نيو همچن

،بلكه ساز و كارها هم  ميخود را بر ساخت و سازها نگذاشت شيوامسال ما اساس پ  :اظهار كرد انياردكان

 يا و به گونه رنديگ يقرار م ينيها مورد بازب و دستورالعمل ها هيو رو ندهايدارند و مجموعه فرآ يها پروژه

  .ميببر يچه منابع انسان و يكه حداكثر استفاده را از منابع موجود چه منابع مال ميكن يعمل م
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  30/01/1399خبرگزاري الف مورخ  - سال قبل شد 10معادل بهار  هياروم اچهيتراز در
  

به  هياروم اچهيتراز در نكهيا انيبا ب يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير

 بايتقر رويطبق اعالم وزارت ن هياروم اچهيدر تيوضع: گفت ده،يرس متر يسانت 73متر و  271و  هزار كي

  .سال قبل است 10معادل بهار 

: ادامه دارد، اظهار داشت اچهيدر نيتراز ا شيافزا نكهيبا اشاره به ا رنايوگو با ا سرخوش در گفت فرهاد

  .دهد يرا نشان م شيافزا متر يسانت 32 زيل گذشته نبا سا سهيدر مقا جانيآذربا يآب نيتراز نگ

: گفت ده،يمترمكعب رس ونيليم 710و  ارديلياز چهار م شيبه ب هياروم اچهيآب در زانيم نكهيبا اعالم ا يو

  .دارد شيمترمكعب افزا ونيليم 960نسبت به سال گذشته  جانيآذربا يآب نيحجم آب نگ

بر اساس  اچهيوسعت در: زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت با هياروم اچهيمساحت در سهيبا مقا يو

مربع  لومتريك 112و به سه هزار و  افتهي شيافزا لومترمربعيك 209با سال گذشته  سهيدر مقا شيپا نيآخر

  .است دهيرس

به  جيو به تدر يسال جار يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا »سرخوش«

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

  .شود يم يعمل جانيآذربا يآب نيدر خصوص نگ يجمهور سييو وعده ر ابدي يم شيافزا متر كي

آن  تراز اچه،يبه در يآب ورود زانيم شيبه واسطه افزا 1398و بهار  1397زمستان  ياست ط يگفتن** 

كرد؛  جاديا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز  شيچند ماه ب يط

 يكاهش روند اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يها و به واسطه كاهش آب يبعد يها اگرچه در ماه

  .با مدت مشابه سال گذشته همچنان باالتر بوده است سهيسطح آن در مقا يداشت ول

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با
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 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبر اساس س ياز منابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 هياما در سا افتي يكاهش م متر يسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيستاد تراز در نيا لياز تشك قبل

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

  .آمد اچهيهم به كمك در ها يف شد و بارندگمتوق

در  اچهيدر نيا يول  اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

آن  زگردير يها درصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كيتراز 

  .رفع خواهد شد

 كيبه تراز اكولوژ/ 1394از /سال  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها لب طرحدر قا هياروم اچهيدر

شروع به  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال از برنامه عقب است؛ ا 2تا  ميون كيخود برسد كه حدود 

آن خشك  حتدرصد از مسا 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

  .شد
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  30/01/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - ديرس متريليم 270از  شيكشور به ب يها بارش
   

بع منا تيريمنابع آب شركت مد هيكشور بر اساس گزارش دفتر مطالعات پا يها بارش زانيم -رنايا -تهران

  .ديرس متريليم 276.7ماه به  نيفرورد 29تا  يجار يسال آب ياز ابتدا رانيآب ا

و نهم  ستيو تا ب) 98 وريتا آخر شهر 97مهرماه (پارسال  يكل كشور در سال آب يبارش ها زانيم

  .هاست بوده است كه نشان دهنده كاهش بارش متريليم 309.5آن  نيفرورد

گرچه رشد بارش  رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيالعات پاگزارش دفتر مط نيتازه تر براساس

  .دارد يدرصد32ساله رشد  51با دوره درازمدت  سهياست اما در مقا  يها نسبت به پارسال كاهش

است كه نسبت به مدت مشابه پارسال  متريليم 360.7 نيفرورد 29خزر تا  يايدر زيحوضه آبر يها بارش

  .كند يها را تجربه م بارش يحوضه هم رشد كاهش نيداشت ا يندگبار متريليم 444.8كه 

 نيبود اما پارسال ا متريليم418 نيفرورد29عمان تا  يايفارس و در جيخل زيها در حوضه آبر بارش زانيم

  . داشت يبارندگ متريليم517.5حوضه 

كه پارسال در  يدرحالداشته  افتيبارش در متريليم291.5 نيفرورد29هم تا  هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

  . كرده بود افتيدر يبارندگ متريليم425.1بازه  نيهم

  .درصد مثبت دارند12و  25، 20 بيساله به ترت51نسبت به دوره درازمدت  زيسه حوضه آبر نيا يبارش ها زانيم

در كه پارسال  يبارش را تجربه كرده درحال متريليم204.2 نيفرورد 29تا  زين يفالت مركز زيآبر حوضه

  .داشته است متريليم195.9 يبازه زمان نيهم

داشته كه نسبت به  افتيبارش در متريليم139.4 نيفرورد 29شرق هم تا  يمرز زيحوضه آبر يها بارش

  .روبرو شده است يدرصد 41كرده بوده با رشد مثبت  افتيدر يبارندگ متريليم99.1مدت مشابه پارسال كه 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - هياروم اچهيدر ياياح يو ژاپن برا رانيا  يتداوم همكار
30/01/1399  

  

 يبرا رانيدولت ژاپن با ا يها ياز تداوم همكار رانيا يها طرح حفاظت از تاالب ريمد -رنايا -تهران

  .خبرداد هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يسال متوال نيهفتم

 ياپيپ يها ياز همكار ريضمن تقد رنايا ستيز طيروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار مح يارواح يعل

مشاركت مردم  يالگوساز«فاز هفتم پروژه  يسند همكار: گفت هياروم اچهيدر ياياح يدولت ژاپن برا

 يها تاالبو  ييايدر ستيز طيبرنامه عمران ملل متحد و معاون مح نيب »هياروم اچهيدر ياياح يبرا

  .اجرا شد تيبا موفق يفاز قبل 6است كه  يدر حال نيا د،يبه امضا رس ستيز طيسازمان حفاظت مح

خود  طيشرا نيمربع در بهتر لومتريك 3080متر و وسعت  1271.68با تراز  هياروم اچهياكنون در: افزود يو

امر در  انيمسووالن و متول يشبانه روز يها موضوع مرهون تالش نيذشته قرار دارد كه اسال گ 6نسبت به 

  .است هياروم اچهيدر زيبردر حوضه آ يردولتيو غ يدولت نفعان يو تمام ذ هياروم اچهيدر يايستاد اح

 طيبه عنوان طرح مشترك سازمان حفاظت مح زين رانيا يها طرح حفاظت از تاالب: ادامه داد يارواح

مشاركت  يالگوساز«پروژه  1393دولت ژاپن از سال  يمال تيو برنامه توسعه ملل متحد و با حما ستيز

 يها استان رروستا د 41طرح در  يها تياز فعال يكيرا به عنوان  »هياروم اچهيدر ياياح يمردم برا

 افتهيگسترش روستا  150آغاز كرد كه تجارب به دست آمده در پروژه در  يو غرب يشرق جانيآذربا

  .است

از : شوند، اظهارداشت يمشاركت داده م ميبه طور مستق يپروژه جوامع محل نيدر ا نكهيبا اشاره به ا يو

 ،يبخش نيب يها يهمكار يتوان به ارتقا يگذشته م يسال ها يپروژه ط نيمهم ا يجمله دستاوردها

كرد كه  رهاشا هياروم اچهيدر يايدر جهت اح يو جلب مشاركت جوامع محل ياجتماع يريپذ تيمسوول
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در  هياروم اچهيدر زيو كشاورزان حوضه آبر يهزار نفر از جوامع محل 12از  شيخصوص تاكنون ب نيدر ا

  .و مشاركت داشته اند دهيپروژه آموزش د نيا ياجرا

به  بيبه ترت ياريآب آب يور بهره شيكاهش مصرف آب و افزا  ران،يا يها طرح حفاظت از تاالب ريمد

 30 جاديا ،يمتخصص محل 250شده معادل  جاديا يشغل يدرصد،  تعداد فرصت ها 41.9و  25.4 زانيم

 قياز طر ييزن روستا 750از  شيب ياشتغال سبز برا جاديهمكار پروژه و ا يمجر يسمن محل 12شركت و 

  .پروژه است نيا جينتا گرياز د ييصندوق خرد اعتبارات روستا ليتشك

مختلف  ينهادها انيو م يبخش نيب يهمكار جهيپروژه را نت زيآم تيمثبت و موفق يها يو خروج جينتا يو

برنامه توسعه ملل  ،يسازمان جهاد كشاورز ست،يز طياز جمله سازمان حفاظت مح يالملل نيو ب يمل

نهاد و جوامع  ممرد يها سازمان ،يا سازمان آب منطقه ه،ياروم اچهيدر اءيمتحد، دولت ژاپن، ستاد اح

  .دانست يو شرق يغرب جانيدر دو استان آذربا يمحل
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 -  اطراف تهران ياز روستاها يكيدر  ينيرزميز يها باال آمدن آب لياعالم دال
  31/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

  

ساوجبالغ  ياز روستاها يكيدر  ينيرزميباال آمدن تراز آب ز دهيپد يبر رو يشناس نيمحققان زم يبررس

است و نه  يميقد يها رفتن زهكش نيو از ب ياراض يكاربر رييباال آمدن تغ نيا لينشان داد كه دل

  .ينيزم ريز يها گسترش سفره

  
 يها و سازه هيبه ابن ييها بي، آس"شنده" يدر روستا ينيرزميآب ز باال آمدن تراز يدر پ سنا،يگزارش ا به

و  يشناس نيزم ليمساله و تحل يرو به منظور بررس نيكردان وارد شد؛ از ا-موجود منطقه كوهسار

 يبه همراه كرج يشناس نيزم يكاربرد يها مركز پژوهش يكارشناس ميت ده،يپد نيا يكيدروژئولوژيه

 يها يكشور به منطقه اعزام شدند و بررس يمعدن و اكتشافات يشناس نيزمان زمدفتر مخاطرات سا ركليمد

  .از منابع آب را انجام دادند يبردار و نمونه ييصحرا

داد ضخامت كم رسوبات تراوا و باال بودن سنگ   نشان ها يبررس نيا ييو شواهد صحرا يدانيم مشاهدات
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 نيا يها افتهيرو  نياز ا. روستا شده است نيدر ا ينيزم رينفوذ، موجب باال آمدن آب ز رقابليبستر غ

است كه در آن امكان  يا منطقه به گونه ،يشناس نيزم طياز آن است كه از نظر شرا يحاك يقاتيگروه تحق

  .است يبزرگ وجود ندارد و منابع آب موجود در منطقه به صورت محل ينيرزميگسترش سفره آب ز

 كيدهنده وجود  نشان نيهمچن يبررس نيبه دست آمده از ا يكيوژدروژئوليو ه يكيژئومورفولوژ شواهد

 كي ليفعال منطقه منجر به تشك كيتكتون. به سمت دشت است هياز كوهپا ،ينيرزميگذر دائم آب ز

  .شود يدست م نييخرد شده است كه باعث انتقال آب از باال دست به پا ستميس

در منطقه و شدت گرفتن  ينيرزمين تراز آب زمساله شده است، ابتدا باال بود ديباعث تشد آنچه

 يها رفتن زهكش نيو از ب ياز باغ به مسكون نيزم يكاربر رييدر فصل بهار و سپس تغ يسطح يها انيجر

 ستميساختالل در  جاديا نيبنابرا. شده است يو سطح ينيرزميآب ز هياست كه مانع از تخل يميقد

عامل باال آمدن  نيمهمتر ينيرزميآب ز انيجر هيو تخل هيو بر هم خوردن تعادل تغذ يكيدروژئولوژيه

  .سطح آب است

و  يميقد يها زهكش ياياح قيتنها از طر ينيرزميگزارش، كنترل باال آمدن تراز آب ز نياساس ا بر

  .است ريپذ امكان ديجد يجنوب - يزهكش شمال يطراح

مطالعات در  نيهسار واقع شده و ادر باالدست شهر كو "چندار"شنده در بخش  يروستا سنا،يگزارش ا به

شنده و  يروستا نو در مرز بي 35˚58 '34/37 "عرض و  50˚ 47 '92/28 "به طول  ييايمختصات جغراف

  .شده است ييشهر كوهسار از توابع شهرستان ساوجبالغ اجرا
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  31/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - سد كمال صالح آغاز شد زيسرر
  

سد كمال صالح اراك، از روز : گفت يمركز يا آب منطقه يشركت سهام رعامليمد يمركز/سنايا

  .كرد زيسرر ،يتراز آب ليگذشته با تكم

 يفصل آبخوب  يها مطلوب بهاره و بارش يحجم بارش: افزود سنا،يوگو با ا در گفت يا اله آمره عزت

 تايشده و نها رهيسد كمال صالح اراك ذخ اچهيمترمكعب آب در در ونيليم 95از  شيباعث شد ب يجار

  .كند زيسرر

 ينيب شياست و پ هياز سد كمال صالح  هشت متر مكعب بر ثان يخروج يدر حال حاضر دب: ادامه داد يو

  .شود شتريب كند يم زيكه سرر يآب زانيبه سد، م يورود يدب شيبا افزا شود يم

متر مكعب  12به سدكمال صالح را  يورود يدب ،يمركز يا آب منطقه يمقام مسئول در شركت سهام نيا

 جاديا يدست نينقاط پائ يرا برا يمشكل چيشدن سدكمال صالح ه زيسرر: اعالم كرد و افزود هيبر ثان

 اچهيدر آبده و به حجم ش تيشود به سمت استان لرستان هدا يكه از سد خارج م يآب زانينكرده و م

  .شود يسد مروك لرستان افزوده م

متر مكعب  ونيليم 277ساوه  ريحجم سدالغد: گفت زيساوه ن ريسدالغد يآب تيدر خصوص وضع يو

  .است كينزد ييشده و به تراز نها رهيسد ذخ اچهيمتر مكعب آب در در ونيليم 270است كه هم اكنون 

از هفته گذشته  ياحتمال يها البيس تيريو مد ريسدالغد يو خروج يبه منظور كنترل ورو: افزود يا آمره

به سد از  يورود يدب زانيباز شده است و به تناسب م ريسدالغد يتحتان يها چهيسد، در زيسرر يبه جا

  .شود يآب خارج م ياستان مركز يسد تمام بتن نيا

استان  يسدها شتريب يتراز آب ليدر فصل بهار موجب تكم ژهيبو يفصل آب يها يبارندگ: كرد حيتصر يو

  .نگذاشت يبر جا يخسارت چيشدن استان ه يالبيشدن آنها و س زيشد و خوشبختانه سرر
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 نياول يمترمكعب برا ونيليم 95و حجم  تينقطه شهرستان شازند با ظرف نيتر يدر جنوب» كمال صالح« سد

سد  نيآب ا. كرد زيسرر هيكعب در ثانمترم 8 زانيبه م 1397در اسفندماه سال  ر،يسال اخ 7بار در طول 

استان لرستان در  دربه سمت سد مروك  زيسرر نيداشته است كه ا زيمرتبه در فصل بهار سرر 2تاكنون 

  .شود يم تيسد كمال صالح هدا يلومتريك 10

 45و در  رسد يمتر م 80متر و ارتفاع سد به  12است، ارتفاع تاج سد به  يا زهير سد از نوع سنگ نيا 

  .اراك واقع شده است يلومتريك 78جنوب شازند و  يلومتريك

 ازيمترمكعب ن ونيليم 40است كه بالغ بر » دز«شهرستان  يها رودخانه از سرشاخه 2 يكمال صالح دارا سد

  .داده است يدرصد شهر اراك را پوشش آب 62و  كند يم نياستان را تأم يآب

صالح هستند  كننده آب سد كمال نيتأم يسطح يها بباالست و از آنجا كه آ اريسالمت آب بس تياهم

  .قرار دارد يو كامالً استاندارد آل دهيا طيدر شرا PHو  يآب، كدورت، سخت ECو از نظر 

 يشهرها ازيآن آب مورد ن قيو از طر ديرس يبه بهره بردار 1388ماه سال  بهشتيارد 29سد در  نيا

  .دشو يم نيبزرگ منطقه تام عياراك، شازند و صنا
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  31/01/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - "يكوچر"حقابه  يدر هزارتو "اناربار" يتشنگ
  

نه كه نه، نفر رودخا كيآغاز شد كه در آن  يمجاز يدر فضا لميف كيماجرا از انتشار  يمركز/سنايا

  .كوچك گرفتار شده بودند يگذاشته بود كه در آن هزاران ماه شيآب را به نما كم د،يشا يگودال

  !شوند ياو تلف م يكامال خشك شود هزاران هزار آبز "قمرود"داد كه اگر  يهشدار م لميف نيدر ا او

 يهر روز زندگ يناهاو تنگ ياز نبود آب، محدود شدن كشاورز يكشاورزان لميف نياز ا يگريبخش د در

  !گفتند ياز كم آب شدن قمرود بود، سخن م يشان كه ناش

  در بند سخاوت اوست؟ يكشاورز يهكتار اراض نيو چند يقمرود كجاست كه جان هزاران ماه اما

هم دارد، از زردكوه  "رود بار و لهل افشان، لعل گل"چون  يگريد يكه نام ها "اناربار"همان  اي قمرود

 ن،يخم گان،يخود از گلپا ريدر مس رد،يگ يو ارتفاعات زاگرس سرچشمه م ياريحال بختاستان چهارم

 15از سد  بوردر انتها پس از ورود و ع لومتريك 315در حدود  يگذرد و با طول يم جانيمحالت، دل

  .زدير ينمك استان قم م اچهيبه در جانيخرداد دل

 تيبا ظرف 1326است كه در سال  گانيا سد گلپااز آنه يكيهم هست كه  گرياناربار دو سد د ريمس در

و  لياز وقوع س يريشهرستان به منظور جلوگ نيا يغرب جنوب يلومتريك 25مترمكعب در  ونيليم 42.5

و در سال  شدرودخانه اناربار احداث  يمنطقه بر رو يكشاورز يهزار هكتار اراض 6 يآب كشاورز نيتام

  .ديرس يبه بهره بردار 1336

 20كردند، اما  نيكشاورزان را تام ازيرا تشنه نگذاشتند و آب مورد ن نيزم چگاهيسد ه نينه و ارودخا نيا

  .مطرح شد گانيتر از سد گلپا نييپا يگريسال بعد از ساخت آن، موضوع احداث سد د

در سال  گانيگلپا يجنوب غرب يلومتريك 8در  دندينام "يكوچر"سد كه آنرا  نياحداث ا مطالعات

متر  ونيليم 207با حجم مخزن  1394آغاز شد و در سال  1387آن در سال  يياجرا اتيلو عم 1356
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 ملهدست سد از ج نييبر مشكالت كشاورزان پا يآغاز يبهره بردار نيهم. ديرس يبه بهره بردار يمكعب

 نيآنان در ا يرفتن كشاورز نيو از ب يو محالت در استان مركز جانيدل ن،يخم يكشاورزان شهرستان ها

  .گرفتن حقابه خود باال گرفت يكشاورزان برا اديمنطقه شد و فر

باعث شده است كه  ييايجغراف تيموقع نيرسد و هم يم گانياز جنوب به شهرستان گلپا نيخم شهرستان

كند، اما  نيتام يرودخانه اناربار و سد كوچر قياز طر يكشاورز يخود را برا ازياز آب مورد ن يبخش

 يآب بعمن نيسرشان از ا نديگو يدست سد م نييپا ياست و روستاها يگريد به شكل طيظاهرا شرا

  .كاله مانده است يسرشار ب

 يكشاورز نيهكتار زم 2100كه در مجموع  يدر استان مركز يدست كوچر نييپا يروستاها كشاورزان

تقدند تا قبل از مع يدانند، اهال يخشك شدن منطقه و رودخانه اناربار م يبرا يرا عامل يدارند، سد كوچر

 يو بخش گانيدست سد گلپا نييدر پا يمنطقه رونق داشت، آب به راحت يكشاورز ياحداث سد كوچر

 رييتغ زيهمه چ يبود، اما با سربرآوردن سد كوچر يگذرد جار يمنطقه م نياز رودخانه اناربار كه از ا

  .كرد

در استان آنها واقع شده است، آب را به  يسد كوچر نكهيا ليها به دل يگانياعتقاد دارند، گلپا انييروستا

 يباعث خشك شدن رودخانه اناربار در حوزه استحفاظ نيكنند و هم يدست باز نم نييپا يروستاها يرو

  .و محالت شده است جانيو دل نيو شهرستان خم ياستان مركز

  

  اناربار شده اند؟ يآب يب يزخم نيخم يكدام روستاها اما

است كه  نياز شهرستان خم ييروستا نياول ،يسرشمار نيطبق آخر تينفر جمع 121با  "نيمزا" يروستا

شود، دارد و در  يآن وارد رودخانه اناربار م زيكه سرر ياز آب سد كوچر يبهره بردار يبرا يبند خاك

  .سد واقع شده است يلومتريك 48فاصله 
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داده و  يگذرد را در خود جا يم نيكه از خم يچند هزار ساله ا ياز خط سنگ نگاره ا يروستا بخش نيا

روستا  نيا. است كه در مجاورت اناربار شكل گرفته است يو نشانگر تمدن نيامر نشان از قدمت مزا نيهم

زده و  يسرسبز نيبه ا يضربه مهلك يداشته است، اما كم آب يخاص يسرسبز شيچند سال پ نيتا هم

  .دانند يبه رودخانه اناربار مآب  دنيو نرس يضربه را سد كوچر نيروستا عامل ا ياهال

  

  ميهست يراض هيدر ثان تريل 350به /حقابه است نيما فقط تام خواسته

روستا از  نيحقابه ا صياست كه از عدم تخص ياز كسان يكي نيمزا يروستا يعضو شورا يصفر بهروز

  .ديگو يم يسد كوچر

مان  يكشاورز اتيادامه ح يبرا دياما ب ليدل نيچاه آب ندارد به هم نيمزا يروستا: گفت سنايبه ا او

  .ميداشته باش اريرا در اخت يحقابه خود از سد كوچر

  

  دست نييبر زخم كشاورزان پا گانيدشت گلپا نمك

سد  شيپ يسال ها: كرد انيحقابه است، ب نيا نيتام نيمزا يروستا يتنها خواسته اهال نكهيبر ا ديبا تاك يو

 شيكه تا پ يروستا بسته شد در حال ياهال يبه رو نيرياث و آب شرودخانه قمرود احد ريدر مس گانيگلپا

 يمنطقه انجام م نيدر ا يرو انگوركا يخربزه كار نيداشت و بهتر يمناسب يروستا كشاورز نياز آن ا

 10شد و پس از  ريسراز دست نييبه پا گانيسد، آب شور از دشت شمال گلپا نيا يشد، اما با راه انداز

  .خشك شدندسال تمام باغات 

 يدر سال ها: كرد حياست، تصر بانيكه كشور با آن دست به گر يطوالن يبا اشاره به خشكسال يصفر

 ياما ط م،يبابت اختصاص حقابه نداشت ينداشت، ما هم توقع ييباال يريآبگ يكه سد كوچر يخشكسال

  .روستا داده شود نيحقابه ا ديخوب بوده با اريسد بس يريخوب شده و آبگ يكه بارندگ ريدوسال اخ
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  كجاست؟ نيمزا حقابه

حجم مطلوب  رغميشد، اما امسال عل نيتام يسال گذشته حقابه روستا از سد كوچر نكهيا انيبا ب يو

حقابه  نيا ميدان ينم: كه امورات كشاورزان به سرانجام برسد، گفت ستيدر رودخانه ن يآب ،يبارندگ

 اريآن در اخت صيدرخصوص لزوم تخص يسنددست حقابه و  نييپا ياگر روستاها. رود يكجا م

اسناد  نيو براساس ا دهيآنها به ثبت رس تينبود، اما همه روستاها سند دارند و بند مالك ينداشتند، صحبت

  .رنديحقابه بگ ديبا

حقابه از  هيدر ثان تريل 350 نيمزا يروستا ت،يبراساس سند مالك: افزود نيمزا يروستا يعضو شورا نيا

ماه  كيو تا  ستيموجود ن ازيچهار ساعت آب جوابگو ن ايتنها سه  صيامروز تخص يول .دارد يكوچر

  .شود يتمام م زيآب موجود در روستا ن گريد

خدا  ديفقط به ام نيدارد و كشاورزان مزا يكشاورز نيهكتار زم 200روستا  نيا: اضافه كرد يصفر

و فقط چشم مردم به  ستين ارياه هم در اختندارند، چ اريدر اخت يداريكنند، چون آب پا يكشت و كار م

و آب  استكامال خشك  دويو دهانه بند ق نيبند مزا ريدر حال حاضر ز. آسمان و بارش باران است

حقابه  هيدر ثان تريل 350اگر همان  طيشرا نيدر ا. است يموجود در رودخانه جلماجرد فقط آب جار

  .ميهست يشود، راض نيروستا تام

  

  عادالنه آب عيزتو يعني حقابه

روستاها، حقابه  گريو د نيمزا يمشكل مردم روستا: كرد انيب زين نيمزا يكشاورز روستا ياحمد يمهد

  .است

 ستين يمعن نيعادالنه آب است و بد عيتوز يبرا يطبق قانون، در نظر گرفتن حقابه راهكار: افزود يو

. خشك شوند گريد يشته باشند و شهرهادا اريآب در اخت هيدر ثان تريشهر سه تا چهار هزار ل كيكه 
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  .ميندار يگريد يحقابه است و تقاضا نيدرخواست ما فقط تام

طبق  ينفر 166 تيشود، با جمع يم ادي مرهيت يكه از آن به عنوان مهد سنگ نگاره ها "دويق" يروستا

از  ديبا ياز سد كوچر يلومتريك 48است كه با فاصله  نيروستا پس از مزا ني، دوم95سال  يسرشمار

  .رديآب آن منتفع شود و حقابه بگ

  

  دهد يبا وجود سند، حقابه را نم گانيگلپا چرا

مناسب و بهبود  يكه معتقد است در دوران بارش ها زين دويق يروستا يشورا سيير يمرشد غالمرضا

 چهيسال گذشته به صورت محدود در: شود، گفت نيحقابه به موقع تام ديبا يسد كوچر رهيذخ تيوضع

در دوره  يفاز طر. ها باز نشده است چهيسد، هنوز در يريسد باز شد، اما امسال تاكنون با وجود آبگ يها

موتور  لهيبوس يرقانونيشد به صورت غ يدست م نييپا يروستاها يراه يكه از سد كوچر يهم آب يا

و نظارت مسئوالن  يريگيمشكل با پ نيشد كه البته ا يم دهيكش گانيگلپا يآب و تراكتور توسط روستاها

  .در سال گذشته متوقف شد

  

به استان  گانيسهم توسط گلپا نيحقابه، ا صيچرا با وجود سند تخص ميدان ينم نكهيبر ا ديبا تاك يمرشد

 نياگر ا. رديحق را بگ نيرسد كه ا يبه اصفهان نم يظاهرا زور استان مركز: شود، افزود يداده نم يمركز

 يمنطقه رونق م ياورزسد برسد، با پر آب شدن رودخانه و چاه ها، كشدست  نييپا يآب به روستاها

  .رديگ

 يم نيمنطقه از ب يدرصد كشاورز 60اگر آب به روستا نرسد، : كرد ديتاك دويق يروستا يشورا سيير

از  ياريشمار بس ،ييروستا يو به خطر افتادن اقتصاد خانوارها يرفتن كشاورز نيرود و عالوه بر از ب

  .خواهند رفت نياز ب زين انيآبز
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  را محدود كرده است دويق يكشاورز ،يتشنگ

سد  يها چهيدر حال حاضر در نكهيا انيبا ب سنايدر گفت و گو با ا زين دويق يكشاورز روستا ييطال عباس

اگر : شود، افزود ياستفاده م يكشاورز يبسته است و فقط از آب دو چاه موجود در روستا برا يكوچر

 يموجود كه از حقابه خبر طيدر شرا. پرآب خواهند بود زيآب ن يه آب داشته باشد، چاه هارودخان نيا

خشك خواهد شد و مسلما در نبود آب تالش  زيرودخانه ن نيانداز ا نشود آب ياگر بارندگ ست،ين

  .رود يم نيكشاورز از ب

به حال ما ندارد و آب  يراث يسد كوچر يها چهيروز در 40 ايروز  10باز كردن  نكهيبر ا ديبا تاك يو

 نياند، ا اوردهيشبه سر بر ن كيروستاها قارچ گونه و  نيا: باشد، گفت انيدر رودخانه در جر شهيهم ديبا

رودخانه  نيما از آب ا پدرانهزار ساله دارد و  40قدمت  مره،يت يمنطقه با توجه به قدمت سنگ نگاره ها
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بلكه آب شرب سالم هم  يروزها نه تنها آب كشاورز نياكردند، اما  ياستفاده م يشرب و كشاورز يبرا

 يماريصورت احتمال بروز ب نيكنند كه در ا ياستفاده م يميقد يچراكه مردم از چاه ها ستين اريدر اخت

  .مردم وجود دارد نيدر ب

فقط به دنبال حقابه  انيروستائ: كرد انيهست، ب زيروستا ن يكه عضو شورا دويق يكشاورز روستا نيا

آن زده شده است؟  ياست چرا سه سد رو ياست، اگر فصل يشود كه رودخانه فصل يبه ما گفته م. ستنده

 يآب رو ممحصوالت ك ديبه تول يكم آب ليدارد كه مردم آن به دل يكشاورز نيهكتار زم 650 دويق

روستا كشت  نيدر ا... و  ازيكه در گذشته انواع محصوالت همچون چغندر، پنبه، پ يآورده اند، در حال

  .ما كامال محدود شده است يشد، اما با نبود آب، كشاورز يم

  
و كشاورزان كشت و كار كردند، اما امروز  انييهمه روستا يبارندگ ليدر سال گذشته به دل: افزود ييطال

  .است ميدست هست نييپا يروستاها يبه رو ينگران باز نشدن آب سد كوچر
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  يآب يب ليرفتن باغات به دل نياز ب/ شده است ينقشه بردار منطقه

 ياز محدوه سد كوچر 1391در سال : گفت سنايبه ا زين دويق يروستا يكشاورز و عضو شورا يصادق جواد

 يبندها يو تمام يو جلماجرد نقشه بردار دويق ن،يمزا يكشاورز يدست شامل كل اراض نييبه سمت پا

ثبت و شماره  تجردگان تا محال يانحراف يبندها و نيمزا يموجود در منطقه از خرقاب تا رودخانه روستا

  .نشده است نيتام يشد، اما تاكنون حقابه واقع نييتع زينقشه ها حقابه ن نيشده است و طبق ا يگذار

قبل از احداث سدها، در زمان پدران ما حقابه منطقه مشخص بوده است، پس از احداث سد : كرد انيب يو

 يكه تا قبل از احداث سد كوچر يشود كه نشد در حال نيتامدست  نييمقرر شد حقابه پا يكوچر

بود،  انندم يب يگرمك و خربزه در كل استان مركز دياز نظر تول دويق. منطقه نمونه بود نيا يكشاورز

 زيشد و هزار تن چغندر مازاد ن يدولت م ليروستا تحو نيا يدياز هزار تن گندم و جو مازاد تول شيب

  .نمانده است يباق ياز آنهمه فراوان يزياما امروز چ شد، يزند مكارخانه قند شا ليتحو

و آب  يروستا وجود داشت، اما بر اثر خشكسال نيو انگور در ا وهيهكتار باغ م 80از  شيب: افزود يصادق

تنها خواسته ما . درخت انگور در منطقه وجود ندارد كي يرفت و حت نياز ب وهيباغات م نيشور كل ا

  .شود ايمردم است، اح نيكه شغل غالب ا ينطقه است تا مجددا كشاورزحقابه م نيتام
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 ،ياز سد كوچر يلومتريك 56در فاصله  ت،ينفر جمع 798است كه با  ييروستا نيجلماجِرد سوم يروستا

نقطه  نيتر يشود و در شرق يبه آن گلماگرد هم گفته م انيروستائ شيدر گو. سد دارد نياز ا يبند انحراف

 نياز شهر خم لومتريك 25روستا  نيا. واقع شده گانيو محالت و گلپا نيسه شهر خم يمحل تالقو  نيخم

  .اعتراض دارند ينشدن حقابه خود از سد كوچر نيبه تام زيمنطقه ن نيا انيفاصله دارد و روستائ

  

  جوانان از روستا رفتند/است اريحرف تا عمل مسئوالن فاصله بس از

به صورت مستمر  نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا زيروستا ن نيا يشورا سيير يموسو نيحس ديس

بارها با مسئوالن : گفت م،يهست يحقابه روستا از سد كوچر نيتام ريگيو مكتوب پ يو مكرر و شفاه

داده اند، اما  اطالعو آنها گفته اند كه مشكالت را به مسئوالن استان  ميمذاكره كرده ا نيشهرستان خم

  .مينگرفته ا يا جهيون نتتاكن

آب داشت كه امكان رد شدن از آن وجود نداشت،  يرودخانه جلماجرد در گذشته به قدر: كرد انيب يو

  .كنند يباران كشت و كار م ديو مردم به ام ستين يدر آن جار ياما امروز آب
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گفتن با : ماه، گفت بهشتيدر ارد يآب سد كوچر يبر رهاساز يمسئوالن مبن ميبا اشاره به تصم يموسو

 يسال گذشته مسئوالن م،يو حقابه خودمان هست هيدارد، ما خواستار سهم ياريبس يعمل كردن تفاوت ها

 نيكه ا ميكن يم يكار"و گفتند  ستادنديجلماجرد ا يخيپل تار ياز اراك و تهران آمدند و درست بر رو

  .شدصحبت ها، حقابه قطع  نيماه پس از ا كي "باشد يجار شهيآب هم

در روستا  يجوان گريامروز د. حقابه است نيما فقط تام يتقاضا: كرد حيجلماجرد تصر يروستا يشورا سيير

كنند، فقط  ينم يما سالمند شده است كه درواقع زندگ تينمانده است، جوانان مهاجرت كرده اند و جمع يباق

  .شود رابيبارد و محصوالتشان سب يگذران عمر دارند و تنها به آب باران چشم دوخته اند بلكه باران

  

  ميكن يمان را طلب م حق م،يخواه ينم صدقه

روستا  نيسال است كه در ا 70به  كينزد: گفت زيجلماجرد ن يكشاورز روستا يداراب لياسماع محمد

  .ميرودخانه كه هزاران سال قدمت دارد، حقابه داشته ا نيو از همان ابتدا از ا ميكن يم يزندگ

بعد : آن ساخته شد، گفت يخرداد بر رو 15بود كه سد  اديحجم آب اناربار آنقدر ز نكهيه ابا اشاره ب يو

 ليروزها به دل نيا. بود كه رودخانه خشك شد نجايرا ساختند و ا ياز سد عباس آباد، سد كوچر

  .رآب در اناربا انيجر ياز ذره ا غيشده، اما در يالبيس نيرودخانه خم د،يشد يبارندگ
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معتقد است  زيو او ن ديگو يحقابه م نيبابت تام يدر سطح مسئوالن استان اريبس يها يريگياز پ زين يداراب

  .رسد يبه استان اصفهان نم يكه زور استان مركز نستيروستا ا نينشدن حقابه ا نيتام ليكه دل

  

  !كنند يجوانان كشاورز در معادن كار م!/كشند يآب را با موتور م گانيگلپا يروستاها

 يكه حق ماست را با موتور م نيريسد كانال زده اند و آب ش يبر رو گانيگلپا انيروستائ نكهيا انيا بب و

. شده است يمنطقه دچار خشكسال نيسال است كه ا 15حدود : گفت م،يمانده ا بينص يكشند و ما ب

دانش  10ز ا ردانش آموز داشته است، اما امروز مدرسه روستا كمت 420و  تينفر جمع 1800جلماجرد 

كنند چراكه  يها و معادن كار م يدر سنگ بر جانيجوانان با مهاجرت به محالت و دل يآموز دارد، تمام

  .روستا را رونق دهد نيا يكه كشاورز ستين يآب

و طبق سند صادر شده سه بند  يكشاورز نيهكتار زم 400روستا  نيا: اظهار كرد يكشاورز جلماجرد نيا

 نيسه بند مذكور از ا. است قيبند متعلق به جلماجرد عت كيوط به جلماجرد و دارد كه دو بند آن مرب

 اريدر اخت يآب اكند، ام يرا آبده يكشاورز نيهكتار زم 400توانند  يكردند و م يم يريرودخانه آبگ

  .ستين

 يزيوار يمنابع آب يآزاد بود و سد كوچر م،يكه قبال از آن منتفع بود گانياگر سد گلپا: كرد انيب يداراب

ماه پس از تابستان هم  كيرودخانه تا  نيا ر،ياخ يها يسد را محدود نكرده بود، با وجود بارندگ نياز ا

 يشود از آن خارج م يسد م نيابه همان اندازه كه آب وارد  يپر از آب بود، البته با احداث سد كوچر

 نكهيا. رسد ينم يبه استان مركز يزيچ گان،يگلپا يآب توسط روستاها هيرو يبرداشت ب ليشود، اما بدل

 يسد حقابه دارند، ما صدقه نم نياز ا نيخم يندارد؛ روستاها يروز آب باز شود، ارزش 10در سال تنها 

  .رنديبگ گانياز گلپا اسهم ما ر ديحق ماست و مسئوالن با نيا م،يخواه
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  ياز سد كوچر ياستان مركز يمترمكعب ونيليم 40سهم /ميحقابه كشاورزان اعتقاد دار به

دست سد  نييپا يروستاها ياهال هيدر خصوص گال سنايدر گفت و گو با ا نيفرماندار خم يطهران احمد

با  رياخ يدر سال ها: كرد انيو محالت ب نيآب در شهرستان خم صيو عدم تخص ياز كم آب يكوچر

ده است و ش جاديآب كشاورزان ا نيتام يبرا ييها تياحداث سد در نقاط مختلف كشور محدود

  .نبوده است يقاعده مستثن نياز ا زيشود ن يم يدر آن جار يكه آب سد كوچر) اناربار(لعل بار خانهرود

مدت  يطوالن ييها ينقاط كشور با مشكالت مربوط به خشكسال گريهمچون د زين نيخم: اظهار كرد يو

به حد نصاب  زين يو كوچر نگايگلپا يكه منابع سدها يبوده است به اندازه ا ريدرگ يو كاهش منابع آب

 ميشاهد بود 95تا  75 يسال ها نياز مهاجرت را ب ييها حجم باال يخشكسال نيو به دنبال ا دنديالزم نرس

  .كند دايپ شيافزا نيدر خم زين يكاريعامل باعث شد كه نرخ ب نيهم گريو از طرف د

با توجه : گفت م،يحقابه اعتقاد دار نيبه او  ميما همسو و همراه با كشاورزان هست نكهيبر ا ديبا تاك يطهران

 نياحداث ا يداده شود ول ديدست با نييسهم آب كشاورزان پا ،يبه احداث دو سد عباس آباد و كوچر

  .جاد كرده استيدست ا نييپا يروستاها يطيمح ستيحقابه و سهم ز نيدر تام يدو سد مشكالت

  

  شد نيسال گذشته حقابه به صورت كامل تام

 نيتام ديمترمكعب است و با ونيليم 40سد  نياز ا يسهم و حقابه استان مركز نكهيا انيبا ب نيخم فرماندار

به حد  گانيو سد گلپا يسد كوچر ار،يبس يها يخشكسال ليگذشته به دل يدر سال ها: شود، اظهار كرد

نزمان آ. شدند يدچار خشكسال نفعيذ يو شهرستان ها دنديآب شرب هم نرس نينصاب الزم جهت تام

 يبارندگ شيبا افزا ريضربه وارد شد، اما در دو سال اخ يحقابه هم مقدور نبود و به كشاورز يبرا يريگيپ

و جلماجرد  نيمزا دو،يدست همچون ق نييپا يروستاها يطيمح ستياقدام ما درخواست حقابه ز نيها اول

شدن  زيبا توجه به سرر مستمر در سال گذشته و يريگيبا پ. از شهرستان محالت بود ييو روستاها
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  .شد افتيدر يطيمح ستيحقابه ز يفصل زراع انيماه تا پا بهشتيارد 10از  ،يكوچر

  

  شود يها باز م چهيدر بهشتيارد 10

 تيبا توجه به محدود: مدت كوتاه، گفت يحقابه برا نيشدن ا نيبا اشاره به اعتراض كشاورزان به تام يو

 ياساس در سال گذشته به مرور آب سد باز م نيكرد، بر هم تيريدرا م ياتيعنصر ح نيا ديمنابع آب، با

بسته  ،يحقابه در تمام فصل كشاورز نيو استفاده از ا تيريآب و حقابه، مجدد به جهت مد نيشد و با تام

  .شد نيدر سال گذشته به صورت كامل تام يطيمح ستيحقابه كشاورزان و حقابه ز يشد، ول يم

 بهشتيارد 10قبل از  يسد كوچر يها چهيصورت گرفته در يها يريگياساس پبر نكهيا انيبا ب يطهران

منابع آب  تيريبخش مد نيكار در ا تيشود كه البته محور يحقابه استان باز م نيجهت تام 99ماه 

از حقابه  يمطلوب برداشت يها يبارندگ ليبه دل 99 نيو فرورد 98در اسفندماه سال : خواهد بود، گفت

  .ميآن را گرفته ا نيه اما قول تامسد صورت نگرفت

: اضافه كرد نيجلماجرد و مزا دو،يق يروستاها يآب موجود در بندها ريبا اشاره به ذخا نيخم فرماندار

 نيروان در ا يسد باز نشده است، اما در حال حاضر بواسطه آب ها يها چهيهنوز در نكهيا رغميعل

رودخانه  زهĤببرداشت آب از  هيدر ثان تريل 55 نيكه بند مزا يمناسب است به طور تيرودخانه، وضع

بواسطه چهار بند  هيبر ثان تريل 215جلماجرد  يو در روستا هيبر ثان تريل 10 دويق يروستا يدارد، بند بتن

اما باز شدن  م،ينداشته ا يآب كشاورز نيتام يبرا يموجود، برداشت آب دارد و تا امروز مشكل يانحراف

  .كرد ميخواه يريگيماه را پ بهشتيدر ارد ازيرد نآب مو نيتام يسد برا

  

  نظارت كند رمجازيغ يبر برداشت ها گانيگلپا

از حد مجاز در منطقه  شيباالدست و برداشت ب ياقدامات از سمت روستاها يدر خصوص برخ يو
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كه آب تحت عنوان حقابه  يموضوع مورد اعتراض كشاورزان به حق است، زمان: اظهار كرد گانيگلپا

 گانيباال دست مستقر در شهرستان گلپا ياز روستاها يشود برخ يم يدر روستا جار يطيمح ستيز

آن  يبرا يخاص زانيشده و م نييحقابه در گذشته براساس سند تع نياز آن دارند، ا ياز حد شيب تبرداش

 يزليموتور د لهيو برداشت آب بوس رمجازيغ يلوله ها يسر دهانه و كارگزار جاديشده است، اما ا فيتعر

  .رديصورت نگ يرمجازيامر نظارت داشته باشند كه برداشت غ نيحتما بر ا گانيگلپا ديمورد نقد ماست و با

 دياز حد مجاز، مكررا از منطقه بازد شياز برداشت ب يريجلوگ يسال گذشته برا: افزود نيخم فرماندار

نظارت شود و در صورت تكرار،  تيبا جدامر امسال  نيالزم است كه ا. كار ممانعت شد نيو از ا ميداشت

  .ميكن يم يريگيمراجع مربوطه پ قيمسئله را از طر نيا

 يآب رودخانه دارا زه لينداشته باشد اما همه بندها به دل انيجر ياز باالدست آب ديشا نكهيا انيبا ب يو

 نيتام. ته باشندمنابع آب را مدنظر داش تيريمد ديبا زين نيكشاورزان شهرستان خم: آب هستند، كرد

به جهت استفاده  شهرستانآب موجود توسط كارشناسان منابع آب  ديبه حق است، اما با يحقابه خواسته ا

 يريگيدنبال كنند و قطعا ما مخالف پ يخواسته خود را از مراجع قانون ديكشاورزان با. شود تيريمد نهيبه

 ريگيو پ ننديب يد را در كنار كشاورزان مخو نيمسئوالن شهرستان خم م،يستين يقانون يامور از مجار

  .ميموضوع هست

  

  طرف سپرده شود يب يبه استان يكوچر تيريمد

صورت گرفته، اما  گانيو گلپا يصفحه مكاتبه با مسئوالن استان مركز 50از  شيتاكنون ب: افزود يطهران

هان و قم است و اصف ،يمركز ياستان ها نيب يسد، سد نيا. توجه شود يسد كوچر تيريبه مد ديبا

به دنبال  يمشكل آناز  يطرف داده شود تا بهره بردار يب يآن به استان تيريمد ندهيبهتر باشد در آ ديشا

  .نداشته باشند
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و كمال صالح كه در داخل استان قرار دارند، در  رياز دو سد الغد ريغ يگزارش، استان مركز نياساس ا بر

منافع خود چندان موفق نبوده،  نياست، اما ظاهرا در تام كيشر يخرداد و كوچر 15منافع دو سد بزرگ 

سدها كه بخش  نيدر ا نفعيتا مردم ذ رديخصوص صورت گ نيدر ا ياگر بوده، بهتر است شفاف ساز اي

سدها شكل گرفته تصور  نيشده در ا رهيآب ذخ يشان بر مبنا ياجتماع يزندگ ياز اقتصاد و حت يا عمده

  .داشته باشند رديگ يمنابع ارزشمند صورت م نيا تيرياز آنچه در مد يدرست

منابع آب بر اساس روش  تيريمد يبه كشاورزان در راستا يافتيحقابه در صياگر چنانچه تخص ،يطرف از

گذاشته شود تا هم از  انيدر م انيبا روستائ زيمهم ن نيبهتر است ا رد،يگ يصورت م يخاص يزمانبند اي

روش وفق داده و  نيا اداشته باشند و هم بتوانند كشت و كار خود را ب ننايكامل حقابه خود اطم افتيدر

  .داشته باشند يافتيرا از آب در يبهره بردار نيو بهتر نيشتريب

منابع را در  تيريمد يو دغدغه مند تيتواند حساس يآن م تيريآب در مد نيا نفعانيدادن ذ مشاركت

منافع منطقه را  يدر راستا يكار جمع هيتواند روح يكت ممشار نيحال ا نيداده و در ع شينگاه آنان افزا

 يزراع يها نيبه زم نگرا از معادن س ياز اقتصاد كشاورز ديبتواند جوانان ناام يحت ديكند و شا تيتقو

  .روستا بازگرداند

 نيا يحق ثبت شده برا كيكه مسئوالن توان احقاق حقابه به عنوان  انيروستائ تيذهن نيا يطرف از

 تيذهن نياز آن گذشت چراكه قطعا قوت گرفتن ا يبه سادگ دياست كه نبا يها را ندارند، مسئله اروستا

 نيكه با ا جانيدل وبر مناطق اطراف آن همچون محالت  يمنطقه كه حت نيا يرا نه تنها برا ياريتبعات بس

به انجام  عتريهرچه سر ديطرف سدهاست با يب تيرياگر راهكار، مد. مشكل مواجه هستند خواهد داشت

منطقه و البته استان  نيا ريدامنگ نياز ا شيب طيشرا نيا يطيمح ستيو ز ياجتماع ،يبرسد تا تبعات اقتصاد

خط  قيآب شرب قم از طر منيجهت تا ياز آب كوچر ياز آنجاكه كه حجم قابل توجه ياز طرف. نشود

راهكار  يدر بررس ديبا زينكته ن نيد، اشو يم ريو از آنجا به قم سراز جانيخانه دودهك دل هيلوله به تصف
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  .رديقرار گ ژهيمشترك مورد توجه و تيريمد

خودخواهانه  يكه در غوغا يستمندانيز. متنوع و ارزشمندند اريرود كهنسال قطعا بس نيا ستمندانيز

 يها كه در بركه يكوچك ياند و امروز هزاران ماه دهيد بيهمواره آس عتياز طب يبهره مند يها برا انسان

با خشك  ندهيآ روزچند  يكنند ط يم ياناربار زندگ ريدر مس رياخ يها يشده از بارندگ جاديراكد ا

رفع  يبرا يگريد يمنبع آب ديبا زيمنطقه ن ستمندانيز گريخواهند رفت و د نيبركه ها از ب نيشدن ا

  .كوچك تن بدهند يها يبه سرنوشت ماه اي نديايب يتشنگ

  

  
  

فرماندار  شنهاديپ ،يهمچون كوچر يمشترك با استان مركز ياستان ها يسدها تيريدر خصوص مد البته

و  نيحقابه كشاورزان خم نيطرف، روند تام يب يسد به استان نيا تيريمد يبر واگذار يمبن نيخم
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مكرر  يوجود دارد، كه با وجود تالش ها ياريموارد سواالت بس گريسد و د نياز ا جانيمحالت و دل

آب  يو معاون حفاظت و بهره بردار رعامليسواالت از مد نيپاسخ ا افتيجهت در سنايخبرنگار ا

همچنان  سنايا يماند، ول يپاسخ باق يسواالت ب نيحاصل نشد و متاسفانه ا يتيموفق ياستان مركز يا منطقه

 يخصوص روستاها ررا د تيوضع نيخواهد بود و ا يشده از كوچر ادي يمسئله حقابه روستاها ريگيپ

  .است يمطالبات مردم نيخ مسئوالن به اساپ يرايدنبال خواهد كرد و مشتاقانه پذ زيت نمحال
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  31/01/1399روزنامه سبزينه مورخ  - يدار ثمره آبخوان 2 ل،يو مهار س ديجهش تول
  

موجب مهار  كه نيبر ا در كشور عالوه يدار معتقد است توسعه آبخوان يمؤسس جهادسازندگ ئتيه عضو

  .دنبال خواهد داشت بهرا در كشور  ديخواهد شد، جهش تول ليس عيآسان و سر

وزارت جهاد  قاتيپور، معاون آموزش و تحق-امان يمحمدتق م،ينقل از تسن به »نهيسبز«گزارش  به

در وزارت جهاد  يجهاد ريمد نيارزشمند ا يها -تياز فعال يكي. است 70و  60 يها در دهه يسازندگ

توسعه  تيدرباره ضرورت و اهم يو. است ليمقابله با س يبرا يدار توسعه آبخوان ،يسازندگ

متخلخل حاصل از انباشت رسوبات  هيخانه ال-آب ايآبخوان : در كشور اظهار داشت يدار بخوانآ

و  يالبيس يها افكنه، دشت يها -صورت مخروط كه به زهاستيآبخ يدرشت در نقاط خروج دانه

 ورط درشت به اوان در رسوبات دانهوجود تخلخل فر ليدل به. شود  يدانه مشاهده م درشت يآبرفت  يها  دشت

  .است اديز اريبس ينيرزميصورت ز نگهداشت آب به تيمعمول قابل

كه  شود يمحسوب م ياله يها هيدر كشور ازجمله عط يرسوبات نيچن عيگسترش وس: ادامه داد پور امان

 قيو از طر يعيصورت طب به ينزوالت جو يساز رهيذخ يبرا ينيرزميز يعنوان سدها ها به از آن توان -يم

 يمصنوع صورت  به يالبيس يها - ها در دشت -افكنه -در پهنه مخروط البيپخش س يها كاربست روش

  .استفاده كرد

هرچند : تر توجه شده است، گفت موضوع در كشور كم نيمتأسفانه در گذشته به ا كه نيا انيبا ب با

صورت پراكنده در سطح كشور متداول بوده است،  ه بهها در گذشت -آبخوان ياياح يبرا هياول يها تالش

در  يديكوثر موجب گشوده شدن فصل جد دآهنگياما تالش دانشمند فاضل و متعهد دكتر س

  .شد رانيدر ا يدار بخوانآ

و پخش  ها البياستفاده از س ،يشنهاديحل مشكل در عرصه پ ينامبرده برا ييجو چاره: افزود پور امان
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و  شهياند نيا يبا اجرا. آب در آبخوان بود يمصنوع قيكنه موجود در دشت و تزراف ها در مخروط آن

و  هزار كي سعتانبوه در و يمشجر و جنگل يبه مرتع گانيحاضر، دشت گرم و سوزان گربا ابتكار درحال

آب از  يها -سال به علت پر آب شدن آبخوان تعداد چاه 10شده كه در آن در طول  ليهكتار تبد 365

 يريپذ -و امكان افتهي شيهكتار افزا 500و  هزار كيبه  ريدا يكشاورز يحلقه و وسعت اراض 110به  16

  .آمده است ديبه نام بهشت كوثر پد ينيگشته و سرزم سريم انييمهاجرت معكوس روستا

 يورزو كشا يعيمنابع طب داريهماهنگ و مؤثر در توسعه پا يعنوان كوشش به يدار آبخوان: گفت يو

 ابانيو خلوت ب ييدر تنها) كوثر دآهنگيس(از بندگان خوب خدا  يكينشانگر جوشش گهربار تفكر 

 يها -ابانيو ب ريشهرها را در كو -آرمان يتا آرزو رود -يم شهياند نيجا كه ا شكل گرفته است، تا آن

در  يشود، اما ابتكار و نوآور يط ديبا ياديهدف فاصله ز نيبه ا يابيگرچه تا دست. خشك تحقق بخشد

مهر بطالن بر  البياز س يريگ تا با بهره رود ياند، م به آن بسته ياريبس يها -هيرايكه پ يدار قالب آبخوان

 يكه برا يرا از هدف مقدس و راه درست يآدم ها،  ينيسنگ يبا تمام ييها هيرايپ نيچن. بزند ها  هيرايپ يتمام

 يهستند كه انسان را برا ييها هيرايپ ها نيا. دارند يكرده است، باز نمبه مقصد انتخاب  عيسر دنيرس

  .سازد يمبدل م يجمع يتن را به حركت كيو حركت  سازد يم رومندتريبه هدف ن دنيرس

آنچه از تفكر : ادامه داد 70و  60 يها در دهه يوزارت جهاد سازندگ قاتيمعاون آموزش و تحق نيا

و ارائه است، عبارت است  ريمرتبط با آن قابل تفس يها هيرايدر قالب پ رانيدر ا يدار آبخوان كننده يجار

  :از

  . ليس انياز ز يريو جلوگ ها البيس يساده و اقتصاد ع،يسر ،يمهار علم -1

از هدررفت  يريبر جلوگ ديها با تأك -و تندآب ياز نزوالت جو نهيفراهم كردن امكان استفاده به -2

  . يسطح يها رواناب

  . يديرتوليغ يها كردن عرصه زيو حاصلخ ياراض ياياح يبرا ها البياستفاده از مواد محموله س -3
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  . ه مراتع مشجر و انبوهب زرعي -لم يها عرصه ليفراهم كردن امكان تبد -4

و فراهم  ميهوا و اقل و آب تيبهبود وضع ،يو مرتع يجنگل يها شگاهيتوسعه رو ست،يز طيبهبود مح -5

  . يابانيدر مناطق ب ها -اهستگيكردن ز

  . داريپا يو كشاورز ينيرزميتوسعه منابع آب ز -6

  . يريروان در مناطق كو يها گير تيو تثب هازار مهار شن -7

  . دياشتغال و تول يبرا عيوس يها فراهم كردن عرصه -8

  . يجانب عيو توسعه صنا يو كشاورز يعيمنابع طب داتيتول شيافزا -9

  . يعيمنابع طب يتوسعه اقتصاد يها مشاركت گسترده مردم در پروژه نهيفراهم كردن زم -10

  . يابانيدر مناطق ب يديتول يتوسعه مناطق مسكون وسكونت  يها كانون جاديا -11

  . يعيتوسعه اقتصاد منابع طب يو دور از انتظار برا نينو يگاهيجا نييتب -12

اقتصاد  يسو  مؤثر و مطمئن به يها و برداشت گام يصورت جهش به يناخالص مل ديتول شيافزا -13

  .بدون نفت

و  يعيمنابع طب داريتوسعه پا يعوامل برا ياز تمام يريگ تالش هماهنگ، جامع و همسو با بهره -14

  .يكشاورز
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 ديام؛ شود يم يرهاساز هياروم اچهيسمت در مترمكعب آب از سدها به ونيليم 21روزانه 
  31/01/1399روزنامه سبزينه مورخ  - هياروم اچهيپر آب در يبه روزها

  

. قرار دارد رانيغرب فالت ا است و در شمال يغرب يايدر آس يدائم ريآبگ نيتر بزرگ هياروم اچهيدر

از سه درصد مساحت كل كشور  شيمربع معادل ب لومتريك 876هزار و  51 ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 39و  يصلف اي يرودخانه دائم 21كه  شود يم رآبيرودخانه س 60مجموع  لهيوس حوضچه به نيا. است

 اندوآب،يبناب، مهاباد، م ز،يتبر ه،ياروم يها حوضه با داشتن دشت نيا. است يا دوره گر،يرودخانه د

 يو دامدار يكشاورز يها تيارزشمند فعال يها از كانون يكي ه،يآذرشهر و اشنو رانشهر،ينقده، سلماس، پ

  .رود يشمار م به رانيدر ا

 زرع،ي لم يابانيب جاديبر ا آن، عالوه ين نمك است و خشكت ها ونيليشور كه آب آن شامل م يا اچهيدر

 ديرا تهد يهر موجود اتيو ح داشت يم ليمزارع، روستاها و شهرها گس ياز نمك را به سو يطوفان

 اي اچهيشد، ازجمله خشكاندن و پوشاندن كل در دهيشيآن اند يبرا يگوناگون يراهكارها. كرد يم

 يآرامش افكار عموم يكه تنها برا يرواقعيعموماً غ ييراهكارها ه،ياروم اچهيرساندن آب رود ارس به در

هر روز  اچهيو در شد يكار هر روز دشوارتر م. و عاقالنه نبود يمنطق ايشدن نداشت،  ييبود و امكان اجرا

 يكارگروه مل لياما پس از تشك. پراكند يو باد نمك را در منطقه م ديكش يتر، آب هر روز پس م كوچك

 رياخ يها سال يها ط طرح يبرخ يمناسب و اجرا يها آب سدها، بارش يبا رهاساز هياروم اچهيدر ياياح

 شيهر روز درحال افزا هياروم اچهيقوت گرفته و سطح تراز در ايشور دن اچهيدر نيدوم ياياح يبرا دهايام

  .است

 نيا ايشور دن اچهيدر نيدوم يبحران يها و سال هياروم اچهياز گذشت سه دهه از خشك شدن در بعد

حال  اء،يستاد اح يها طرح ياجرا زيو ن هياروم اچهيروزانه حقابه در يمناسب، رهاساز يها روزها با بارش
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  .است يارزشمند رو به بهبود اچهيدر نيا

دارد، اما روند  رو شيپ ياديز يروزها كيبه سطح تراز اكولوژ هياروم اچهيسطح در دنيچند رس هر

و اتمام طرح انتقال آب از تونل زاب  دهيآن قوت بخش ياياح يرا برا دهايام بوم ستيز نيا يبهبود

  .دهد يم كينزد ندهيرا در آ اچهيدر ياياح ديسال نو انيتا پا اءيستاد اح يها طرح ياصل ديعنوان كل به

 نيان دومعنو به ايدر دن تيشور بحرالم اچهيخاص خود بعد از در يها يژگيبا و هياروم اچهيدر يمل پارك

با دارا بودن  يتاالب دائم نيتر عنوان بزرگ به اچهيدر نيا. رود يشمار م شور و بزرگ در جهان به اچهيدر

  .داده است يرا در دل خود جا ياديز يها تيبزرگ و كوچك قابل رهيجز 102

بر  عالوه اچهيدر نيا تيبا به خطر افتادن وضع. هزار هكتار است 570از  شيب اچهيدر نيا مساحت

 زين... و يرانيبا ارزش و نادر كشور ازجمله گوزن زرد ا يها گونه اتياستان، ح يطيمح ستيز داتيتهد

  .به خطر خواهد افتاد

 يها كم شده و صحنه هياروم اچهيآب در ر،يهوا و تبخ اديز يگرما ليدل سال در فصل تابستان به هر

 اءياما امسال براساس اعالم مسئوالن ستاد اح د؛يآ يمدر شيبه نما بايتاالب ز نياز ا يا كننده ناراحت

  .بودپر آب خواهد  اچهيهم باشد، باز در ريسطح تراز اگر تبخ شيركورد افزا ليدل به

سراغ فرهاد  هياروم اچهيدر ياياح يو اقدامات ستاد استان هياروم اچهيدر تيوضع نياطالع از آخر يبرا

  .ميا رفته ،يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان سيسرخوش، رئ

   

  خط صعود يرو هياروم اچهيدر تراز

 ونيليم 21روزانه  يبا اشاره به رهاساز يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان سيرئ

 دنيمناسب، به سرانجام رس يها بارش ليدل به: به مهر گفت هياروم اچهيسمت در مترمكعب آب از سدها به

خط  يرو اچهيدر اروزه نيا هياروم اچهيسمت در آب سدها به يو رهاساز اءيستاد اح يها طرح يبرخ
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  .است شيركورد قرار گرفته و سطح تراز روزانه آن درحال افزا

سمت  استان به يمترمكعب آب از سدها ونيليم 600تاكنون در مجموع  كه نيا انيسرخوش با ب فرهاد

استان  ياز سدها هياروم اچهيحقابه در يو اعطا يرهاساز: است، عنوان كرد شده يرهاساز هياروم اچهيدر

آب سدها  يهاسازبعد از آذرماه دوباره ر زيامسال تداوم دارد و در مرحله دوم ن بهشتيارد انيتا پا

  .شود يآغاز م هياروم اچهيسمت در به

نصب شده است،  هياروم اچهيبه در يمنته يها در تمام رودخانه يدستگاه سنجش دب كه نيا انيبا ب يو

مناسب داشته  ياستان ورود يها هر چقدر رودخانه بهشتيارد انيرودخانه تا پا يبا سنجش دب: گفت

از  شيدر مرحله اول ب شود يم ينيب شيكه پ شود يم يرهاساز هياروم اچهيسمت در باشند، آب مازاد به

  .شود يرهاساز اچهياستان به در يمترمكعب آب از سمت سدها ونيليم 750

 ن،يگزيبر، كشت جا كم آب اهانيها، كشت گ رودخانه يروبيال هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان سيرئ

اعالم و  هياروم اچهيدر يايستاد اح يها طرح نيتر همراه تونل زاب را از مهم به نينو ياريطرح آب ياجرا

درحال اجرا و اتمام  ،مشخص شده يبند ها با روند مناسب و براساس زمان از طرح ياريبس: اضافه كرد

  .هستند

   

  است يانيدر مراحل پا هياروم اچهيانتقال آب از زاب به در خط

 كند، يم يخود را ط يانيمراحل پا هياروم اچهيسمت در خط انتقال آب از زاب به كه نيا انيبا ب سرخوش

است  هياروم اچهيخط انتقال آب به در نيتر و مهم نيتر بزرگ لومتريك 36طول  به بيس يپروژه كان: افزود

  .است انيآن رو به پا يافزار حاضر مراحل سخت كه درحال

 زيحوضه آبر يها خانه هيازجمله تونل انتقال، تصف ،يمتعدد يها پروژه شامل طرح نيا كه نيا انيبا ب يو

تا . طرح امسال به اتمام برسد نياز ا يتوجه بخش قابل شود يم ينيب شيپ: است، گفت... و هياروم اچهيدر
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مترمكعب  ونيليم 650رسد و  يم هياروم اچهيبه در بيس يخط انتقال سد كان قيآب از طر ندهيآ سال كي

  .خواهد شد نيتأم اچهيدر نيا ازياز آب مورد ن

هنوز به  اچهيدر نيها، ا طرح يبا وجود اتمام برخ: اظهار داشت هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

با اتمام كامل . برسد 10/1274عدد  يعنيخود،  كيدارد تا به تراز اكولوژ ازيمترمكعب آب ن ارديليم 5/9

 ونيليم 500و  ارديليم سه هساالن توان يشده است، م يطراح هياروم اچهينجات در يكه برا ييها پروژه

  .خود برسد كيبه تراز اكولوژ اچهيدر نيوارد كرد تا ا اچهيمترمكعب آب به در

و  يبا رهاساز: همچنان ادامه دارد، افزود هياروم اچهيدر ياياح يبرا ها تيفعال كه نيبر ا ديبا تأك سرخوش

 كه نيا يبلكه برا شود؛ يمتوقف نم اءياقدامات ستاد اح هياروم اچهيدر يها و بهبود نسب طرح ياتمام برخ

كه  يسردهنه در نقاط ميترم ها، خانهرود شياز اقدامات ازجمله پا يبرخ ديبا م،يدوباره دچار بحران نشو

  .ميسال ادامه ده يها را تا سال يرزراعيها در فصول غ و بستن آن دهيد بيآس

   

  هياروم اچهيسطح تراز در يمتر يسانت 32 شيافزا

با  سهيدر مقا هياروم اچهيسطح تراز در يمتر يسانت 32 شياز افزا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان سيرئ

از نقاط  ياريحل شدن نمك در آب در بس ليدل به اچهيدر: مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد و گفت

  .شده است تر قيعم

است، اضافه  دهيمربع رس لومتريك 106هزار و  از سه شيبه ب هياروم اچهيوسعت در كه نيبا اشاره به ا يو

به  هياروم اچهيدر يدارد و حجم فعل شيمربع افزا لومتريك 790به نسبت زمان مشا اچهيوسعت در: كرد

  .است دهيمترمكعب رس ونيليم 988و  ارديلياز چهارم شيب

 متر يسانت 40طور متوسط  ساالنه به هياروم اچهيستاد، تراز در نيا ليقبل از تشك كه نيا انيبا ب سرخوش

روند  اچه،يدر نيا ياياح ياعتبار و تالش مسئوالن برا صيتخص ،يزير برنامه: كرد انيب افت،ي يكاهش م
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  .خشك شدن آن را متوقف كرد

: است، اضافه كرد دهينرس يبردار هنوز به بهره هياروم اچهيانتقال آب به در يها طرح كه نيبر ا ديبا تأك يو

در  ييسزا بهها نقش  طرح نيكه ا رسد يم يبردار به بهره اچهيطرح انتقال آب به در نيچند ندهيسال آ

  .خواهد داشت ايشور دن اچهيدر نيدوم ياياح

 2015تا سال  يالملل نيشروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمار ب 1380از اواسط دهه  هياروم اچهيدر

 اءيستاد اح يها راستا بنا شد تا در قالب طرح نيدر ا. درصد از مساحت آن خشك شد 80حدود  يالديم

  .دخود برس كيبه تراز اكولوژ اچهيدر نيآغاز شده است، ا 94سال كه از سال  10ظرف مدت 
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ديرس متر يليم 270از  شيكشور به ب يها بارش
31/01/1399  

  

منابع آب  تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا«كشور براساس گزارش  يها بارش زانيم:  رنايا

كل كشور  يها بارش زانيم. ديرس متر يليم 276/ 4به  ماه نيفرورد 29تا  يجار يسال آب ياز ابتدا »رانيا

بوده  متر يليم 309/ 5آن  نيو نهم فرورد ستيو تا ب) 98 وريتا آخر شهر 97مهرماه (پارسال  يدر سال آب

ها نسبت به  ها، گرچه رشد بارش گزارش نيتر براساس تازه. ها است دهنده كاهش بارش است كه نشان

  .دارد يدرصد32ساله رشد  51با دوره درازمدت  سهياست اما در مقا يپارسال كاهش

است كه نسبت به مدت مشابه پارسال  متر يليم 360/ 7 نيفرورد 29خزر تا  يايدر زيحوضه آبر يها بارش

ها  بارش زانيم. كند يها را تجربه م بارش يحوضه هم رشد كاهش نيداشت ا يبارندگ متر يليم 444/ 8كه 

 517/ 5حوضه  نيا ارسالبود اما پ متر يليم418 نيفرورد29عمان تا  يايو در فارس جيخل زيدر حوضه آبر

  .داشت يبارندگ متر يليم

پارسال در  كه يداشته درحال افتيبارش در متر يليم 291/ 5 نيفرورد29هم تا  هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

نسبت به  زيسه حوضه آبر نيا يها بارش زانيم. كرده بود افتيدر يبارندگ متر يليم 425/ 1بازه  نيهم

 يت مركزفال زيحوضه آبر. درصد رشد مثبت داشته است12و  25، 20 بيساله به ترت51دوره درازمدت 

 195/ 9 يبازه زمان نيپارسال در هم كه يبارش را تجربه كرده درحال متر يليم 204/ 2 نيفرورد 29تا  زين

بوده  متر يليم 139/ 4 نيفرورد 29شرق هم تا  يمرز زيحوضه آبر يها بارش. بارش داشته است متر يليم

 يدرصد41كرده بوده با رشد مثبت  افتيدر يدگبارن متر يليم 99/ 1كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 

  .رو شده است روبه
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