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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

  01/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - ديجد ياستان در سال آب 22 يهابارش كاهش
  

استان نسبت به سال  22در  ماهنيفرورد 31) تا 98(مهرماه  يجار يسال آب يهارشبا زانيم -رنايا -تهران

  اند.بارش مواجه بوده شياستان با افزا 9پارسال كاهش داشته و فقط  يآب

 يبارش ها زانيم ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتازه تر براساس

  دارد. يشيمنطقه كشور نسبت به پارسال روند افزا 9فقط در  يجار يسال آب

با  يخشكسال تيبوده كه نشان دهنده تداوم وضع ياستان ها كاهش شتريبارش ها در ب تيوضع بيترت نيبد

  خوب است. يوجود بارش ها

آب را  نيتواند تام يمصرف همزمان با ورود به فصل گرم م زانيم شيروند كاهش بارش ها و افزا تداوم

  آب راهگشا خواهد بود. نهيمصرف به تيريمد انيم نيل مواجه سازد كه در ابا مشك

با بارش  راحمديو بو هيلويو كهگ متريليم 653,82لرستان با بارش  متر،يليم 895با بارش  النيگ يها استان

  داشته اند. افتيرا در نيفرورد 31بارش ها تا  زانيم نيباالتر 615,9

ماه را  نيفرورد 31استان كشور تا  نيتربارشبارش مقام نخست كم متريليم 89,3 افتيبا در زين زدي استان

  دارد.

كه نسبت به مدت مشابه پارسال  دهيرس متريليم 277,7ماه به  نيفرورد 31تا  زيكشور ن يهاكل بارش زانيم

  .دهديرا نشان م يبارش ثبت شده، روند كاهش متريليم 313,3كه 
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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

خبرگزاري تسنيم مورخ  - سال گذشته 50تهران در  يهاشكسته شدن ركورد بارش
01/02/1399  

  

 50ها در استان تهران امسال نسبت به متوسط بارش نيانگياستان تهران گفت: م يآب منطقه ا رعامليمد

  است. ديركورد جد نيداشته و ا شيدرصد افزا 71ه سال گذشت

ها در استان بارش نيانگياستان تهران گفت: م يآب منطقه ا رعامليمد م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 نيداشته و ا شيدرصد افزا 71سال گذشته  50متر ثبت شده كه نسبت به متوسط  يليم 380تهران امسال 

  است. ديركورد جد

  بوده است. يخوب اريدر استان تهران بس يبارندگ طيشرا ديجد يد: در سال آبافزو يحسن رضو ديس

ها در سال گذشته بعد از خاطر كه بارش نيبود به ا يگفت: امسال نسبت به سال گذشته سال متفاوت يو

 يهايها و آبگرفتگشكست مخزن الب،يس لياز قب ياتفاق افتاده بود و مشكالت يخشكسال يهاسال

  .ميشاهد بودفراوان را 

سال شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا به  يآب يهاكه بارش 98افزود:، اما امسال از اول مهر سال  يو

  تداوم داشته و به صورت برف و باران بوده است. هاياست بارندگ دهيرس انيبه پا نيامروز كه فرورد

استان تهران، از  طيشرا نكهيا يعني نياداشته و  شيدرصد افزا 11ها نسبت به سال قبل گفت: بارش يرضو

 هاياست بارندگ يجار يسال آب انيكه پا 99 وريشهر 31تا  ميدواريكشور هم به نسبت بهتر است و ام

  ادامه داشته باشد.

در طول دوران بهره  هاستگاهيا يهاادامه دار باشد ركورد بارش قيطر نيها به همافزود: اگر بارش يو

داشته باشند  يمتر بارندگ يليم 10اگر  هاستگاهياز ا ياست كه برخ يبه نحو نيشد و ازده خواهد  يبردار

  سال گذشته شكسته خواهد شد. 70ركوردشان در 
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هم  مينداشت يخوب طيو بهمن شرا يدر دو ماهه د 98استان تهران گفت: در سال  ياآب منطقه رعامليمد

بهتر شد و حدود  طيدر ماه آخر سال شرا يول م،يبودها مواجه بارش زانيهوا و هم با كاهش م يبا گرم

ارتفاعات داشته  در يمناسب يكه باعث شد پوشش برف ميدر اسفند ثبت كرد يمتر بارندگ يليم ميو ن 64

  .ميباش

 يهوا بهار باًيكرد و تقر رييدر سه مرحله تغ ديبا شروع سال جد 99 نيدر فرورد طيادامه داد: شرا يرضو

ماه و از  نيمتر از ششم تا دهم فرورد يليدهم م 19/2با برف و باران بود كه باعث شد تا و همراه  يزمستان

و بعد  يمتر بارندگ يليم 10 نيردو چهاردهم فرو زدهميو س يمتر بارندگ يليدهم م 16/7دهم تا دوازدهم 

  .ميبارش باران داشت يروز متوال 5از آن 

درصد نقاط  20حدود  ميو زمستان انجام داد زييكه در پا يروب هيال رانهيشگيگفت: بنابر اقدامات پ يو

  .ميكرد ميرا ترم ريپذ بيآس

در استان  يسد اصل 5باعث شد  99ها در شروع سال استان تهران افزود: بارش ياآب منطقه رعامليمد

ها سد هنديآ يهادر روز توانديپوش شده و م ديالبرز كامل سف يهاداشته باشند و كوه يخوب رهيتهران ذخ

  كند. هيرا باز هم تغذ

 نيداشت كه بر هم ميها را خواهبه سد هاالبيس يورود بهشتيگفت: با گرم شدن هوا در ارد يرضو

 765و امروز مجموعاً  ميحاال كم كرده ا نياساس حجم مخازن را با توجه به تجربه سال گذشته از هم

مكعب  متر ونيليم 40نسبت به حجم پارسال كه  مياستان تهران دار يهامتر مكعب آب در سد ونيليم

  كمتر است.

 ميها را به شرب اختصاص داددرصد از حجم سد 21 ديجد يمصرف در سال آب طيافزود: از نظر شرا يو

  سابقه بوده است. يسال گذشته ب 15كه در  مياختصاص داد يدرصد را به بخش كشاورز 74و 

سال  يمردم در مصرف آب امسال و حت يبا همراه ميدوارياستان تهران گفت: ام ياآب منطقه رعامليمد
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 سيپرد ديبه شهر جد انيخانه ششم و انتقال آب سد لت هيتصف يو با بهره بردار مينداشته باش يمشكل ندهيآ

سه طرح  نيداده است ا ولق روياستان كه وزارت ن يدست نييپا عياز آب سد نمرود به صنا يو انتقال بخش

  .ميآب ندار نياز نظر تام يافتتاح كند امسال مشكل خاصخرداد  انيرا تا پا

كه  ميدار يبرق آب روگاهيمگاوات ن 275تهران هم گفت:  يهابرق سد نيدر خصوص تام نيهمچن يو

ركورد  مياست كه امسال بتوان نيا ينيب شيو پ ميكرد ديبرق تول 98مگاوات ساعت در سال  549حدود 

  .ميسال گذشته را بزن
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - رضوانشهر يزارهايمزارع و شال يآب يب و بحران بآ يفراوان
01/02/1399  

  

نبود  لير و پره سر، به دلپر آب در رضوانشه يو رودخانه ها اريبس يهابارش رغميعل - رنايا - رضوانشهر

شهرستان را به  نيا يهمچنان مشكل كمبود آب ،بخش كشاورز ت،يريالزم و سوء مد يرساختهايز

  مخاطره انداخته است.

لفارود، اردجان و  زرود،يخروشان اعم از شفارود، ت يماه امسال و رودخانه ها نيفرورد يها البيس 

 نيا كارانيكشاورزان و شال انيدر م ياز خوشحال يموج در سطح مناطق رضوانشهر و پره سر، ناچاليد

  مناطق براه انداخته بود.

خود  يزراع يهانيآسوده خاطر زم تواننديگذشته و م يباور بودند كه دوران خشكسال نيكشاورزان بر ا 

اثر برنج هستند كه بر  يكه فصل كشت و كار شده ، نگران خراب شدن خزانه ها نكيكنند اما ا ياريرا آب

  شدن است. يخزانه ها در حال سپر نيمصرف ا خينبود آب، تار

رابطه  نيمسئوالن امر در ا رياز عدم تدب يمند هيچران بخش پره سر با گال يروستا ياسالم يعضو شورا 

آغاز  يكشاورز يها نيفصل نشا برنج را در زم ديكه با يماه از سال و در حال كي: با گذشت ديگو يم

حال  ميباش ينم يزكشاور يسر دهنه رودخانه، قادر به انتقال آب به اراض بيتخر ليبه دل م،يكرد يم

  شود. يم ايآب فراوان هستند كه در طول شبانه روز بصورت هرز وارد در يآنكه رودخانه ها دارا

مسئوالن اداره امور آب غرب  ميروز منتظر تصم نيكه خود كشاورز هم هست، افزود : چند يريحامد فق 

مربوطه اقدام به  يتا با اعزام دستگاه ها ميبود يكشاورز يسردهنه ها يو بازساز ميترم يبرا كينزد

  مقامات نشد. نياز ا يخبر چيه يكنند ول يكشاورز يآب به سمت اراض تيهدا

 ليدستگاه ب كي ،يمردم يكمك ها يخود از محل جمع آور ميگرفت ميتصم ريگفت: ناگز يريفق 
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اقدام  رياخ يها البياز س يشده ناش بيسر دهنه تخر يو بازساز مينسبت به ترم تا مياجاره كن يكيكانيم

  .ميكن

نشا آماده  يبرنج ما برا يكشاورزان در بخش پره سر گفت: هم اكنون خزانه ها گرياز د يريبهروز نص

  .ميرا شخم بزن يكشاورز يها نيزم ميكه نتوان دهينبود آب موجب گرد يشده ول

 نيحجم آب در ا نيآب فراون است و وجود ا يمنطقه دارا يافزود: رودخانه ها يكشاورز پره سر نيا 

سردهنه ها  يو بازساز ميترم يمسئوالن برا ياز سو ياراده ا چيكه ه يفصل كم سابقه است و در حال

  وجود ندارد.

 يها سردهنه يو بازساز ميترم نهيمشكالت موجود در زم دييرضوانشهر هم ضمن تا يارياداره آب سيرئ

 يدارا ،يالبيخروشان و س يشهرستان گفت: رضوانشهر و پره سر با داشتن رودخانه ها نيا يكشاورز

سردهنه  ها،رودخانه  نيدر ا ليشدن س يآب و جار انيباشد كه هماره با طغ يم يسردهنه اصل 40حدود 

  رود. يم نيو ازب بيتخر زيها ن

 نيدستگاه ماش نيبه چند ازين يكشاورز يسردهنه ها نيا اديو فاصله ز يموالنا خوشحال افزود: پراكندگ 

 ميترم نيزمان ممكن بتوان ا نيتر عيلودر و بولدوزر است تا در سر ،يكيكانيم ليب لياز قب يآالت راه ساز

  ها را انجام داد. يو بازساز

شده  و  يمورد بازساز 20موجود، تنها  يسردهنه كشاورز 40كرد: هم اكنون از مجموع حدود  انيب يو 

  مشكالت برطرف شود. نيمربوطه در نوبت هستند تا ا يكمبود دستگاه ها ليهنوز بدل هيبق

رابطه  نيدر ا رنايدر تماس خبرنگار ا زين النيگ يشركت آب منطقه ا يمعاون حفاظت و بهره بردار 

 نيلدوزر او بو يكيكانيم ليب لياز قب يراه ساز يكمبود امكانات و دستگاه ها ليگفت: هم اكنون بدل

  وجود دارد. النيغرب گ يمشكالت در سطح شهرستان ها

اعتبار الزم از محل منابع  نيبعمل آمده و تأم يها يزنيو را يافزود: با هماهنگ ييرزايم يمهندس مرتض 
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آالت  نيماش يريو با بكارگ ندهيدو سه روز آ يمعاونت ط نيا ياز سو اريو تنخواه تحت اخت يمال

  مرتفع خواهد شد. مشكالت نيا ن،يسنگ

و پره سر در  يمركز يروستا و دو بخش بنام ها 120 ت،يهزار نفر جمع 80شهرستان رضوانشهر با حدود  

  واقع شده است . النيغرب مركز استان گ يلومتريك 70

 قيباشد كه از طر يانواع برنج م ركشتيسطح ز يهزار هكتار اراض 10از  شيب يمنطقه دارا نيا 

  شوند. يم يآب ده يشهرستان و بصورت سنت نيا ياز رودخانه ها يمنته يها يهاسردهنه
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - رضوانشهر افتي شيدرصد افزا 31 هيدريحبارش باران در تربت
01/02/1399  

  

 98-99 يدر سال زراع يبارندگ زانيم هيدريحشهرستان تربت ياداره هواشناس سيير -رنايا -هيدريحتربت

 31بارش نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد  زانيم نيعنوان كرد و گفت: ا متريليم 324,7تا امروز را 

  برخوردار است. يدرصد

 متريليم 248,3،  97-98 يافزود: در سال زراع رنايروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا ييصفا رضا

  بود. دهيمنطقه بار نيباران در ا

 زيخطه ن نيدر ا يهواشناس تيسال فعال 43 يعنيبلند مدت  يبارش در دوره آمار نيانگيبه م نيهمچن يو

  ده است. برخوردار بو يدرصد 51مشابه از رشد  يشده نسبت به دوره آمار ادياشاره كرد و ادامه داد: رقم 

  جنوب مشهد قرار دارد. يلومتريك 150در  هيدريتربت ح يهزار نفر 225شهرستان  مركز
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خبرگزاري ايرنا  - ديمشهد رس -آهن تهرانراه يبه چند قدم نيفرونشست زم يهاشكاف
  01/02/1399مورخ 

  

 يبه چند قدم ن،يآباد ورامسلمان هيدر ناح نياز فرونشست زم يناش قيعم يهاشكاف -رنايا -تهران
  شود. دهيكش هالير ريها تا زو هر لحظه ممكن است كه شكاف دهيمشهد رس -تهران يآهن سراسرراه
با عنوان  نياز فرونشست دشت ورام يگزارش رنايا يرگزارمهرماه سال گذشته بود كه خب رنا،يگزارش ا به
در  يشكاف طول كيكرد، در آن زمان تنها  هيته  "شد تركيمشهد نزد -آهن تهران به راه نينشست زم"

ها شكاف با نه تنها ده وز،امر يشده بود ول جاديا يآهن سراسرراه يقدم 10آباد و در فاصله منطقه سلمان
  است. دهيمقدار تا خط آهن رس نيها به كمترشكاف نيشده كه فاصله ا جاديمنطقه ا نيدر ا اديعمق ز
 بيتخر ،يكشاورز يهارساختيز بيها هزار هكتار تاغزار، منجر به تخردر دشت و ده دهيپد نيا وقوع

آهن راه يكيآن در نزد جاديا يبرق شده ول يهاها و واژگون شدن دكلچاه لهيكج شدن م وارها،يد
  .دهديش ميرا افزا ريقطار از مس يآهن و خروج احتمالمشهد احتمال خطر نشست خط -تهران يرسراس

آهن خط يآهن كه در چند قدمراه لياز ر يو مسافر يرام قطار بار 180آهن، روزانه گفته مسئوالن راه به
  شود. جاديا زين هالير ريفرونشست، ز نيو هر لحظه امكان دارد كه ا كنديشده، عبور م جاديا

مقدار  ،يآهن سراسرراه هيشده در حاش جاديا يهاآباد و در كنار شكافسلمان يراه روستا هيحاش در
 يشده است ول هيها تخلفرونشست نيا يبا هدف پركردن ظاهر رسديخاك دپو شده كه به نظر م ياديز
  كرد. يريآن جلوگ شياز افزا توانينم ،يشده و با رفع ظاهر جاديا نيها از عمق زمشكاف نيا

  
   نيفرونشست در ورام يبررس ژهيو تهيكم ليتشك

  شهرستان خبر داد. نيفرونشست دشت در ا يبررس ژهيو تهيكم لياز تشك نيشهرستان ورام فرماندار
 نيآب، با فرونشست زم هيرويبرداشت ب ليبه دل نيگفت: دشت ورام رنايكاغذلو به خبرنگار ا نيحس
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 يبه همراه داشته و كشاورز رساختيدر حوزه ز يانباريمخرب، آثار ز دهيپد نيمواجه است كه ا
  .كنديمواجه م يشهرستان را با چالش جد

 ،يبه بخش كشاورز افتهياختصاص  ژهيبا استفاده از اعتبارات و رياخ يهاسال يافزود: هر چند كه ط يو
 يكشاورز يصرف آب در اراضم تيريبه منظور مد ياكشت گلخانه ايو  نينو ياريآب رينظ ييهاطرح

  كرد. يريآن جلوگ يشرويفرونشست، از پ تيوضع يالزم است تا با بررس يشهرستان اجرا شده ول
در شهرستان  يا ژهيو تهيفرونشست در دشت، كم تيوضع يكرد: به منظور بررس حيتصر نيورام فرماندار

 تيمصرف، وضع يالگو تيضمن رعا ،يماهواره ا يهاها و نقشهداده ليتا با تحل شوديم ليتشك نيورام
  بحران استان تهران گزارش دهد. تيريو اطالعات آن را به ستاد مد يفرونشست را بررس

  
  را در برگرفته است نيورام يمتريسانت 24 فرونشست

 نيدر سال در منطقه جوادآباد ورام يمتريسانت 24كشور از نرخ فرونشست  يبردارسازمان نقشه يفن معاون
  خبر داد. ثاريا دانيو م
اظهار  نيورام ژهيوتهران به هيفرونشست در حاش يآذرماه سال گذشته در نشست بررس 13بكتاش  مانيپ

هزار نفر از  670نرخ فرونشست است كه  نيشتريب ريتحت تاث نيورام يمربع از اراض لومتريك 800داشت: 
  داده است.قرار  ريآهن محل را تحت تاثاز راه لومتريك 21منطقه و  تيجمع

 نيا ريمناطق تحت تاث گرياز د شيو جوادآباد، ب شوايپ ن،يآباد، قرچك، ورامپنج شهر فرون يگفته و به 
  هستند. دهيپد
  

  نيدر دشت ورام نيبه فرونشست زم ژهيو توجه
جلسه  نيكشور در ا يبردارسازمان نقشه يعمومو روابط استيحوزه ر ركليمد يريوز نينسر نيهمچن

و اعالم نرخ فرونشست  نيپوسته زم راتييتغ يسال گذشته به بررس 20 يسازمان ط نيا نكهيه ابا اشاره ب



    

  
  

13 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

زنگ  ينشان داده شده و صدا يشتريموضوع توجه ب نيبه ا رياخ كسالي يپرداخته است، عنوان كرد: ط
  شده است. دهيهشدار شن نيخطر ا

 سيير يعيمسعود شف ياز سو يمكاتبات يطكشور  يبردارمطالعات سازمان نقشه نيآخر جيبه اعالم نتا يو
مجلس سخن گفت و  ندگانياستانداران و نما نه،يكاب يوزرا يو برخ جمهورسيير نيسازمان به معاون نيا

 نيزم خاموشمرگ  تيبحران به اهم تيريو سازمان مد ستين طرفهكي گريمكاتبات د نيافزود: ا
  ارائه داده است. يسؤوالن شهررا به م ييهشدارها يمكاتبات يط رايو اخ بردهيپ

  
  مخزن آبخوان دارد يمترمكعب كسر ونيليم 81ساالنه  نيورام دشت
مخزن  يمتر مكعب كسر ونيليم 81ساالنه  نياستان تهران گفت: دشت ورام ياشركت آب منطقه معاون

  است. يحوزه از استان تهران منف نيآب در ا يو خروج يورود النيآبخوان دارد و ب
 نيورام يمنابع آب كه در محل فرماندار يبررس يآذرماه سال گذشته در نشست تخصص يغفرو يمهد

امروز شاهد  شد،ينم يمهر يب نيبرگزار شد اظهار كرد: اگر در گذشته به آب موجود در دشت ورام
  .ميبخش از استان تهران نبود نيمخرب فرونشست دشت در ا دهيكمبود منابع آب و بروز پد

 يورود زانياظهار كرد: م نياز منابع آب دشت ورام يبرداربهره تيبودن وضع يبحران با اشاره به يو
 ونيليم 379 نيو بازگشت آب در دشت ورام ينيرزميز يهاآب ،يمنابع آب از محل بارش نزوالت جو

 ونيليم 81 يامر نشان از كسر نيمتر مكعب است كه ا ونيليم 460مترمكعب است و مجموع برداشت آب 
  آبخوان در سال دارد. يعبمترمك
حلقه در حوزه آب  155 ،يحلقه چاه مجاز در حوزه كشاورز 359كرد: در حال حاضر  حيتصر يفروغ

ها ساالنه چاه نيوجود دارد كه از ا نيحلقه چاه مجاز در حوزه صنعت و خدمت در ورام 323شرب و 
  شود. يمتر مكعب آب استحصال م ونيليم 121,6
در حوزه  رمجازيحلقه چاه غ 822استان تهران افزود: در حال حاضر  ياشركت آب منطقه معاون
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متر مكعب آب استحصال  ونيليم 26,95ها ساالنه چاه نيشده كه از ا ييو صنعت شناسا يكشاورز
  ها مسدود شده است.از آن ياديها، تعداد زچاه نيا ييكه با شناسا شوديم

متر معكب  ونيليم 460,4 هيحلقه با تخل 694هزار و  كيرا  نيمجاز دشت ورام يهاتعداد كل چاه يفروغ
  كرد. اديدر سال 

 ياز برداشت ب يگفت: مخاطرات ناش ينيرزميبرداشت از منابع ز زانيم شيبا اشاره به مخاطرات افزا يو
منابع  تيفيك يجيو كاهش تدر نيآبخوان و فرونشست زم ليشامل كاهش پتانس ينيرزمياز منابع آب ز هيرو

  .كنديم ديهدرا ت نياست كه دشت ورام ييو روستا يآب شرب شهر نيدر تام تيمحدود جاديو اآب 
  

  كنديكل استان تهران را متاثر م نيدشت ورام فرونشست
  اعالم كرد. نياستان را فرونشست دشت ورام نيا يرو شيپ ياز چالش ها يكيتهران  استاندار

سال  نيثمره چند دهيپد نياظهار كرد: ا نيورام در خصوص فرونشست دشت يبندپ يمحسن روانيانوش
  دهد.ياست و اكنون خود را به شكل فرونشست نشان م ينيزم ريز يو برداشت از آب ها يكمبود بارندگ

رقم  نيشود كه ا يافزوده م نيمتر به نشست دشت ورام يليم كيافزود: به طور متوسط در هر روز  يو
  رسد. يمتر م يسانت 36در سال به 

اشاره كرد و گفت:  دهيپد نيمقابله با ا يانجام شده در سطح استان برا يها يزيتهران به برنامه ر تانداراس
منطقه  نيشده به ا هيتصف يو پساب ها يسطح يآب ها تيهدا يدو برنامه كار نهيزم نياستان تهران در ا

  را در دستور كار قرار داده است.
 نيا ريوارد عمل شد در غ نيمقابله با فرونشست دشت ورام نهيدر زم تيبا جد ديخاطرنشان كرد: با يو

  كل استان تمام شود. انيتواند به ضرر و ز يصورت تداوم آن م
  جنوب شرق تهران واقع شده است. يلومتريك 35در  تيهزار نفر جمع 300با  نيورام
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 - كرمان مصون ماند رياخ لياز س "شدهيزداريمناطق آبخ" | »يزداريمعجزه آبخ«
  01/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

درصد مناطق 88در  يزداريآبخ اتيبر ضرورت انجام عمل دياستان كرمان با تأك يعيمنابع طب ركليمد

 ليانجام شده است، از خسارات س يزداريآبخ اتيكه عمل ياستان كرمان مناطق ليت: در ساستان گف

  مصون ماندند.

ها و -و نام سردار دل اديروزها با  نيكرمان را ا اريد م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

از  گاهچيكه ه يمرد سند،شنا-يم يمانيو شدائد، حاج قاسم سل ايبال ها،-يمقاومت در برابر سخت اسطورة

رخوت و  ها،-يو سخت ائدمستضعفان و محرومان غافل نشد و هرگز در برابر شد يارينبرد و مجاهدت و 

خود و مظلومان عالم مجاهدت كرد تا به مقام  نيمردم سرزم يبه خود راه نداد و قهرمانانه برا يخستگ

  شهادت نائل شد.

از  يناش هاي-يها با مشكالت و سختسردار دل اريد ،يل جارروزها و از اواخر سال گذشته و سا نيا

را  ياديز اريبس يسابقه داشته خسارات مال زيكه در گذشته ن ها-البيس نيمواجه بوده است. ا ليوقوع س

  مجاور وارد كرده است. هاي-و محرومان كرمان و استان انييخصوص روستابه مردم و به

  

  در شهداد ليس خسارات

را  ياديرخ داد و خسارات ز ريچند روز اخ نيشهداد كرمان است كه در هم ليس ها،-ليس نياجمله  از

 يهكتار از اراض 800شهداد كرمان به  ليد در سان-دنبال داشت. بر اساس آنچه مسئوالن اعالم كردهبه

 100ا ت 40 ارتباعث خس ليدرصد خسارت وارد شد، ضمن آنكه س80تا  20 نيشهرستان ب يو باغ يزراع

 نيمنطقه شد، همچن نيا يِحلقه چاه كشاورز 9شهداد و پر شدن  يرشته قنات در روستاها 22به  يدرصد
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دام سبك  120و  دنديدرصد خسارت د100تا  30 نيب ياريكانال آب لومتريك 60حلقه چاه موتور پمپ و  9

 20حدود  رياخ ليس هيسارت اولخ يةفرماندار كرمان برآورد اول ةگفتاند. بهتلف شده زين نيدام سنگ 11و 

  تومان بوده است. ارديليم

  

  جنوب استان كرمان ليس خسارات

 ليشد و س ليس ريدرگ زيجنوب استان كرمان ن 99سال  ليو در اوا شيپ يشهداد، چند ليبر س عالوه

 كهيطورجنوب كرمان وارد ساخت. به ييو روستا يو مناطق شهر ساتيرا به تأس يديخسارات شد

جنوب كرمان در شهرستان رودبار جنوب بخش  يخسارات كشاورز زانيم نيشتريمسئوالن ب ةتگفبه

  بوده است. انيمورجاز

 زانيم نيشتريگفت: ب 99سال  لياوا ليس هاي-خسارت ةفرماندار رودبار دربار يباره محمود قانع نيا در

خسارت به  الير ارديليم 540 البيوارد شد. س يو كشاورز ياجاده يهابه بخش بيترتخسارت به

است. طبق  دهبه كشاورزان خسارت ز الير ارديليهزار م 5از  شيجنوب كرمان وارد كرد و ب يهاجاده

راه و  رساختيدرصد خسارات واردشده در شهرستان رودبار جنوب به بخش ز 50از  شيب هيبرآورد اول

 ريشدت درگروستا به 70شدند كه  ليس ريرودبار درگ يروستا 123 ليس نيوارد شده است. در ا هاهيابن

  واقع شدند. ليروستا در محاصره س 11شد و  ليس

خسارت را  نيترشيو منوجان ب رفتيعنبرآباد، ج اب،يگنج، فاراز رودبارجنوب، كهنوج، قلعه بعد
جنوب  يكشاورز يهزار هكتار از اراض 243هزار هكتار  از  10از  شيب هياول يهاينيبشي.طبق پدنديد

خسارات طبق برآورد كارشناسان به محصوالت  زانيم نيشتريقرار گرفت و ب البيس ةمان در محاصركر
 ليس نيوارد شد، همچن يفيو ص يسبز ،ياگندم، گوجه، جو، هندوانه، محصوالت گلخانه يكشاورز

  در جنوب استان كرمان شد. ليهزار رأس دام بر اثر س 2از  شيباعث تلف شدن ب



    

  
  

17 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

ها، آب، برق، راه، پل يهادر استان كرمان،در حوزه ليو وقوع س يسال جار ياهيمجموعبارندگ در
و مردم وارد  هارساختيتومان به ز ارديليم 600حدود  يمسكن و... خسارت ،يمزارع، دامدار ،يكشاورز

  كرده است.
  

  لياز خسارات س شدهيزداريمناطق آبخ ماندنمصون
 يگفته مسئوالن مناطقاست كه به يدر استان كرمان در حالخسارات فراوان  راديو ا نيسهمگ ليس وقوع

مشاهده نشده است،  ليامسال خسارت س لياوا ليدر آنجا انجام شده است، در س يزداريآبخ اتيكه عمل
 يهاطرح يرااج استان كرمان گفت: با يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد زاده-يباره احمد نيدر ا
 و يزراع ياراض هكتار هزار30 ز،يآبخ هاي-حوضه از هزارهكتار 350 نكرما جنوب ةمنطق يزداريآبخ
 بروز خطر از كلوتزه و گنجقلعه جنوب، رودبار اب،يفار يشهر مناطق نيهمچن و يآباد 300 ،يباغ
مقدار كار هم  ني. اگر همماندند مصون ييربنايز ساتيتأس و يمسكون منازل به جادخسارتيا و البيس

  .گرفتياستان را م بانيگر يشتريبنشده بود مشكالت 
 اتيدرصد عمل 12با توجه به اعتبارات فقط  نكهياستان كرمان با اشاره به ا يعيمنابع طب ركليمد
 ارديليهزار م 13حدود   ياعتبارات ازمندين ماندهيدرصد باق 88در استان كرمان انجام شده و  يزداريآبخ

 ونيليم 700در استان كرمان حدود  يزداريخآب هاي-طرح يتومان است گفت: در صورت اجرا
از  ياريبس توانديمقدار آب م نياست، كه ا ينيرزميز يهابه سفره قيو تزر رهيمترمكعب آب قابل ذخ

 يزداريآبخ ةسوزان كرمان را برطرف كند. آنچه در حوز ريكشاورزان كو ازيو ن يآبمشكالت كم
  سازه است. 7500هزار هكتار در قالب  200و  ونيليم كيحدود  يتاكنون كار شده در مساحت

  
  ليدر خطر وقوع س رفتيج
اتخاذ  يمناسب يريآن تدب يبرا ديوجود دارد و با لياز مناطق استان كرمان كه در آن خطر وقوع س يكي
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است و  يشور و ملنت ل،يهل يوحش ةسه رودخان ةدر محاصر رفتيمسئوالن ج ةگفتاست. به رفتيشود ج

از مردم  ياريبسسطح شده و هم يانباشت رسوبات، كف رودخانه با منازل مسكون ليدلمناطق به يدر برخ

كرد  انيطغ رودليكه هل 71را همچون سال  رفتيكند، ج انيباورند كه اگر رودخانه شور طغ نيبر ا

  .كنديم ياديمشكالت ز ريدرگ

در  رياخ هاي-در دهه نيسهمگ يها-ليبودن استان كرمان و وقوع س زخي-ليآخر آنكه با توجه به س كالم

و  لياز س يجهت مقابله با خسارات فراوان ناش يو اساس رانهيشگيمؤثر، پ يهااز راه يزدارياستان، آبخ نيا

استان،  نيدر ا يدارآبخوانو  يزداريآبخ هاي-رو ضرورت دارد با انجام طرح نياست، از ا يخشكسال

از وقوع  توان-يكار هم م نيكرد، با ا رهيذخ نياد و در دل زمنفوذ د نيبارش به زم ها را در نقطة-بارش

در  يرا در مواقع خشكسال شدهرهيذخ هاي-آب توان-يكرد و هم م يريجلوگ ديو خسارت شد ليس

  قرار داد. يبردار-مورد بهره يكارو جنگل يدرختكار ،يكشاورز هاي-بخش
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  01/02/1399ي اقتصاد مورخ روزنامه دنيا – آب به سدها يورود يدرصد 39كاهش 
  

ماه سال  نيفرورد 29تا  يجار يسال آب يكشور، از ابتدا يآب به سدها يورود زانيمهر : م يخبرگزار

 39نسبت به مدت مشابه سال گذشته  يورود زانيم نيمترمكعب بوده كه ا ارديليم 35/ 78، معادل 99

 حالسد است كه در  193كشور،  يبردارمهم در حال بهره يدرصد كاهش داشته است.تعداد سدها

است كه بر اساس اطالعات به دست  يدر حال نيمترمكعب دارند؛ ا ارديليم 50/ 5معادل  يتيحاضر ظرف

 35/ 78كشور  يآب به سدها يورود زاني، م99ال س ماهنيفرورد 29تا  يجار يسال آب يآمده از ابتدا

كاهش داشته  صددر 39نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ،يورود زانيم نيمترمكعب بود كه ا ارديليم

  است.
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي جار ياستان در سال آب 22 يهاكاهش بارش
02/02/1399  

  

استان  22) در ماهنيفرورد 31تا  98(مهرماه  يجار يسال آب يهابارش زانيم دهدينشان م هايابي: ارز رنايا

 نيتراند. براساس تازهبارش مواجه بوده شياستان با افزا 9پارسال كاهش داشته و فقط  ينسبت به سال آب

 يجار يسال آب يهابارش زانيم ،»رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا«ارش گز

 شتريها در ببارش تيوضع بيترت نيداشته است. به ا يشيمنطقه كشور نسبت به پارسال روند افزا 9فقط در 

  وب است.خ يهابا وجود بارش يخشكسال تيدهنده تداوم وضعبوده كه نشان يها كاهشاستان

آب را با  نيتام توانديمصرف همزمان با ورود به فصل گرم م زانيم شيها و افزاروند كاهش بارش تداوم

 ها،يابيآب راهگشا خواهد بود. طبق ارز نهيمصرف به تيريمد انيم نيمشكل مواجه سازد كه در ا

با بارش  راحمديو بو هيلويو كهگ متريليم 653/ 82لرستان با بارش  متر،يليم 895با بارش  النيگ يهااستان

 متريليم 89/ 3 افتيبا در زين زدياند. استان كرده افتيرا در نيفرورد 31ها تا بارش زانيم نيباالتر 615/ 9

 زانيم دهدينشان م هايماه را دارد. بررس نيفرورد 31استان كشور تا  نيتربارشبارش مقام نخست كم

كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه  دهيرس متريليم 277/ 7ماه به  نيردفرو 31كشور هم تا  يهاكل بارش

  دارد. تيحكا يبارش ثبت شده، از روند كاهش متريليم 313/ 3
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متر  1271,77است / تراز سطح آب به  شيهمچنان رو به افزا هياروم اچهيحجم آب در
  02/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - ديرس

  

با  سهيدر مقا اچهيگفت: تراز سطح آب در يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

  است. دهيمتر رس 1271,77از  شيب زانيو به م افتهي شيزمان مشابه در گذشته افزا

آمار به دست آمده از  نيبا اشاره به آخر ه،يدر اروم ميوگو با خبرنگار تسنسرخوش در گفت فرهاد

با  سهيو در مقا دهيمتر رس 1271,77 زانيبه م اچهياظهار داشت: تراز سطح آب در هياروم اچهيدر تيوضع

  .ميوبرو بودر شيسال گذشته در زمان مشابه با افزا يمتر 1271,49تراز 

 لومتريك 3140,92از  شيزمان به ب نيدر ا اچهيكرد: وسعت در انيب اچهيوسعت در شيبا اشاره به افزا يو

  ثبت شده بود. 2958,71رقم در سال گذشته در زمان مشابه  نيكه ا يدر حال دهيمربع رس

 اچهيب موجود در درحجم آ نيگفت: همچن يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

مترمكعب  ارديليم 4,84مترمكعب به  ارديليم 3,98داشته و از  شياز دو برابر افزا شينسبت به سال گذشته ب

  است. دهيرس

متر، تراز  1274,10سطح آب  كيشد: تراز اكولوژ ادآوريشده  اديموارد  كيبا اشاره به تراز اكولوژ يو

  متر مكعب است. ارديليم 13,73مربع و حجم آب  لومتريك 4333,39 اچهيوسعت در كياكولوژ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - كشور زيحوضه آبر نيترها در خشكبارش يدرصد 57رشد 
03/02/1399  

  

 زيآبر ياصل يهاحوضه نيتربارشاز كم يكيشرق كه  يمرز زيه آبرها در حوضبارش -رنايا -تهران

  درصد رشد داشته است. 57ساله  51نسبت به دوره دازمدت  شود،يكشور محسوب م

شرق  يزمرزيحوضه آبر يبارش ها زانيم رانيمنابع آب ا تيريگزارش روز چهارشنبه شركت مد براساس

بارش  زانيم نيبالغ شده كه ا متريليم 141,1ماه به  بهشتيم ارد) تا دو98(مهرماه يجار يسال آب ياز ابتدا

  كرده است. دايپ يخوب اريداشت رشد بس يبارندگ متريليم 99,2نسبت به مدت مشابه پارسال كه فقط 

خشك بود  نياز ا شيمناطق آن كه تا پ يسبب شده در برخ زيحوضه آبر نيخوب بارش ها در ا رشد

  شوند. يريكم نظ يآب يهاچشمه يدارا

  

  .ديرس متريليم205,8به  بهشتيهم تا دوم ارد يفالت مركز زيحوضه آبر يها بارش

با رشد مثبت  زيحوضه آبر نيامسال ا يبود كه بارش ها متريليم198,9حوضه  نيا يبارش ها زانيم پارسال

  مواجه شد.

  است. يشته كاهشكشور نسبت به مدت مشابه سال گذ زيآبر ياصل يحوضه ها ريروند بارش در سا اما

  داشت.   يبارندگ متريليم 361,5 بهشتيو تا دوم ارد يجار يخزر درسال آب يايدر زيآبر حوضه

  

  بود. متريليم471,9حوضه در مدت مشابه پارسال  نيا يبارش ها زانيم

كه  دهيرس متريليم419,5به  بهشتيعمان هم تا دوم ارد يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يها بارش

  داشته است. يبارندگ متريليم523,7بازه  نيدر همپارسال 
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كه  يكرد در حال افتيبارش در متريليم291,5ماه  بهشتيهم تا دوم ارد هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

  داشت.   يبارندگ متريليم448,4پارسال 

ارسال پ يكرده بود و بارش ها افتيدر يبارندگ متريليم 244 بهشتيتا دوم ارد زيقره قوم ن زيآبر حوضه

  بود. متريليم 253,5آن 

  دارد. ياتفاق افتاده كه نسبت به پارسال رشد منف يبارندگ متريليم 278,1مجموع كل كشور هم  در

  درصد رشد همراه است. 31ساله با 51روند بارش ها نسبت به دوره درازمدت  اما
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يرنا مورخ خبرگزاري ا -هياروم اچهيبه در شدههيمترمكعب پساب تصف ونيليم 70انتقال 
03/02/1399  

  

 ونيليم 105 يگذاربا اشاره به هدف يغربجانيشركت آب و فاضالب آذربا رعامليمد -رنايا -هياروم

 اچهيدر نيدر استان به بستر ا هياروم اچهيدر ياقمار يهاخانههياز تصف شدههيانتقال پساب تصف يمترمكعب

  در استان محقق شده است. يگذارهدف نيمترمكعب از ا ونيليم 70گفت: تاكنون 

  
 ونيليم 70افزود: در حال حاضر ساالنه  رنايشنبه در گفت و گو با خبرنگار اروز چهار يرضو رضايعل

 67كه حدود  شوديم جانيآذربا يآب نيوارد نگ هياروم اچهيدر ياقمار يهاخانه هيمترمكعب آب از تصف

  شده است. نييتع يدرصد هدف گذار

و  شدههيفاضالب تصف زانيم ه،يفاضالب اروم خانههيمدول سوم تصف ياندازاضافه كرد: با راه يو
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كه در آن صورت شاهد  افتيخواهد  شيمترمكعب افزا ونيليم 85به  اچهياستاندارد قابل انتقال به در

  بود. ميخصوص خواه نياهداف در نظر گرفته شده در ا يدرصد 81تحقق 

 نيا يهادر شهر 1400مقرر شده تا سال  ه،ياروم اچهيدر يايكرد: بر اساس مصوبات ستاد اح انيب يو

  منتقل شود. اچهيدر نيبه ا شدههيمترمكعب پساب فاضالب تصف ونيليم 105 ز،يحوضه آبر

پساب، استاندارد بوده و همه موارد الزم  نيادامه داد: ا يغربجانيشركت آب و فاضالب آذربا رعامليمد

  .شوديم تيو انتقال پساب رعا هيدر تصف

 يفيك يو ارتقا ديجد يهاخانههيتقال، احداث تصفخطوط ان يو فرع ياصل يهااحداث شبكه يرضو

 يشده توسط شركت آب و فاضالب استان در راستاموجود را از جمله اقدامات انجام يهاخانههيتصف

  عنوان كرد. هياروم اچهيدر يايكمك به اح

و  يياياح يهاطرح يدر اجرا ديو ام ريدولت تدب ريبا تدب هياروم اچهيدر تيوضع رنا،يگزارش ا به

  است. دهيرس متريسانت 75متر و  271و  هزاركياز  شيو در حال حاضر به ب افتهيمناسب بهبود  يهابارش
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 -  رها شد هياروم اچهيبه سمت در يغربجانيآذربا يمترمكعب از سدها ونيليم 270
  03/02/1399خ رخبرگزاري ايرنا مو

  

 ونيليم 270 يجار يسال آب يگفت: ط يغربجانيآذربا ياشركت آب منطقه رعامليمد -رنايا -هياروم

  روند همچنان ادامه دارد. نيرها شده كه ا هياروم اچهيبه سمت در ياقمار يمترمكعب آب از سدها

آب از چهار سد  زانيم نيافزود: ا رنايروزچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يعفرج اتابك

  رها شده است. هياروم اچهيمهاباد، بوكان و سلماس به سمت در ه،ياروم يهاشهرستان

به  يغربجانيسد آذربا نيمترمكعب از سد بوكان كه بزرگتر ونيليم 194 زانيم نياضافه كرد: از ا يو

  ادامه دارد. يشده كه روند رهاساز ريسراز هياروم اچهيبه سمت در رود،يشمار م

و  هياروم يمترمكعب از سد شهرچا ونيليم 30مترمكعب از سد مهاباد،  ونيليم40 نياضافه كرد: همچن يو

  رها شده است. هياروم اچهيسلماس به سمت در يمترمكعب از سد زوال ونيليم 6

 يسدها با حداكثر دب نياز ا يرهاساز اتيادامه داد: عمل يغربنجايآذربا ياشركت آب منطقه رعامليمد

  در حال انجام است. يمنينكات ا تيمطمئن و رعا

كرده و از  تيرا رعا يمنيآب خواست تا موارد ا يرهاساز ريبرداران مساز كشاورزان و بهره يجعفر

  كنند. يخوددار ريمس نيبرداشت آب از ا

  است. هياروم اچهيتعداد، هشت مورد در حوضه در نياز اسد دارد كه  14 يغربجانيآذربا
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 ةپژوهشكد"با ادغام  رانيا نيخالص به سرزم ري: تيجهادكشاورز ريسرگشاده به وز ةنام
  03/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - "يزداريآبخ

  

نوشت: ادغام  يجهادكشاورز ريسرگشاده خطاب به وز اي-در نامه يزداريحفاظت خاك و آبخ استاد

 ياتيح اريو موضوع بس نيسرزم تيريخالص به مد ريت يزداريحفاظت خاك و آبخ ةپژوهشكد

  است. "يزداريآبخ"

سرگشاده  اي-در نامه ،يزداريحفاظت خاك و آبخ ةپژوهشكد يعلم ئتيعضو هپرهمت،  ريجهانگ

حفاظت خاك  ةنسبت به ادغام پژوهشكد ديبا اعتراض شد ،يجهادكشاورز ريوز يخطاب به دكتر خاواز

  ها و مراتع نوشت:-جنگل قاتيتحق ةدر مؤسس يزداريو آبخ

  يدكتر خاواز يجناب آقا"

  يمحترم جهاد كشاورز ريوز

  يجهاد كشاورز ريبه سمت وز يعالانتصاب جناب كيم و عرض تبرسال با

بر  يمبن "كشور يسازمان امور استخدام"با سربرگ  يمجاز ةو شبك ها-تيدر سا يررسميغ ةمنتشر خبر

اول انتصاب  ةها و مراتع در هفتجنگل قاتيتحق ةدر مؤسس يزداريحفاظت خاك و آبخ ةادغام پژوهشكد

عدم توجه  ةدهنددر كشور است و نشان نيسرزم تيريمد ختهيبه هم ر تيه وضعب يخالص ريت يعالجناب

  در كشور است. يدارو آبخوان يزداريآبخ ياتيح اريموضوع بس گاهيو جا تيبه اهم

 ،يخشكسال هاي-خاك، بحران شيو فرسا بيتخر ل،يكشور در معرض س نيا يجايجا امروزه

طرف  كهاست. از ي-خاك كشور و افت سطح آب در آبخوان از منابع آب و يبرداردر بهره يناهماهنگ

حذف تنها  يطيشرا ني. در چندينمايم ينيآفربحران يآبكم گريسوز شده است و از طرف دخانمان ليس

 تيريو مد يعيو طب يستيز يةمنابع پا هديچيدر مسائل پ يشكنكه از افتخارات آن صف يپژوهش ةمجموع
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 يعيطب هاي-رساختيبه ز يريناپذجبران ةاست، ضرب يدارو آبخوان يزداريخدر قالب آب زهايآبخ ياصول

  .دينمايوارد م زيآبخ يهاو سالمت حوزه يداريو حفاظت، پا ديتول

حفاظت خاك  ةاست كه حداقل در حوض نيا يشناسمتخصص خاك كيعنوان به يعالاز حضرت انتظار

كرخه و  يهامترمكعب رسوب از سطح حوضه ردايليم كيظرف چند روز در حد  ليس كيكه تنها با 

بلكه  د،يينفرما فيتنها تضعرا نه يزداريمنتقل كرد، موضوع حفاظت خاك و آبخ دستنييكارون به پا

اتفاق  يعالاول صدارت جناب ةدر هفت مونياتفاق نام نيتعجب است كه ا يبس ي. جادييهم بفرما تيتقو

 ةوجود پژوهشكد ،يهمه معضالت موجود در بخش كشاورز نياست كه با ا يمعن نيبد نيافتاده است!ا

  حذف قرار گرفته است! تيدر رأس اولو يزداريحفاظت خاك و آبخ

 هيتوص ياز خانواده جهادكشاورز يعضو كوچك زيكشور و ن يعلم ةاز جامع يعضو كوچك عنوانبه

و آن هم  يعالدارت جنابص ةدر كارنام كيتار ةنكت كيعنوان موضوع به نيا ديحداقل نگذار كنم-يم

 نيلعن و نفر ميتصم نيبر ا ندگانيكه آ ديشروع به كار شما ثبت شود. مطمئن باش ةهفت نيدوم اي نيدر اول

  خواهند فرستاد.

  احترام با

  پرهمت ريجهانگ

  "يزداريحفاظت خاك و آبخ ةپژوهشكد استاد

  

متخصصان و كارشناسان حفاظت خاك  ،دياز اسات ياديذكر است با توجه به اخبار واصله، تعداد ز انيشا

در كشور  يزداريآبخ گاهيجا فيادغام معترض بوده و آن را موجب تضع نينسبت به ا يزداريو آبخ

 ميموضوع خواه نيا يايبه ابعاد و زوا يبعد هاي-موضوع در اخبار و گزارش تي. با توجه به اهمدانند-يم

  پرداخت.
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در  البيدرصد س80 ،يشهر يزداريبا آبخ كا،يشهر آمر نيدر ا | »يزداريمعجزه آبخ«
  خبرگزاري تسنيم - روديفرو م نيزم

   

ها -كوچه نيگفته مسئوالن شهر، است. بهسبز ا هاي-در ساخت كوچه ايدن شتازيپ ياز شهرها كاگويش

  دارد.مصون نگه البيدرصد آب باران را در خود جذب كند و شهر را از س80تا  تواند-مي

  
 ياساس يبارش از راهكارها ةدر نقط نينفوذ آب به زم م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يمسئله در كشورها نياست؛ ا ييو روستا يطق شهردر منا ها-لها و وقوع سي-مقابله با رواناب يبرا

از  ياريشده و بس مانجا كايآمر يكاگويبار در شهر ش نينخست يحل براراه ني. اشود-يانجام م شرفتهيپ

را در دستور كار خود قرار  ياسفنج يكه ساخت شهرها نيخصوص در چبه گريد ةشرفتيپ يشهرها

  كردند. نياساس تدو نيرا بر ا شانيشهرها ليراهبرد مقابله با سو  برداري-روش نسخه نياند، از اداده

 شيدرصد افزا40در زمستان  ندهيآ هاي-تا دهه شوديم -ينبي-شياست كه پ يياز شهرها كاگويش شهر
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 گذاري-هيشهر سرما نيا ليدل نيبه هم ،يو آبگرفتگ ليخطر س يعني نيداشته باشد و ا يبارندگ

ن شهر، يا ياصل يانجام داده است، از جمله راهبردها ليباران و طوفان سآب  تيريمد يبرا يريچشمگ

 شيبه ساخت ب توان-ياست، مثالً م ليو وقوع س ياز آبگرفتگ يريجلوگ يآب باران برا يمحل تيريمد

به  ليآب طوفان و س يرياشاره كرد كه باعث شده نفوذپذ "Green Alleys" داريسبز پا ةكوچ 100از 

  را كاهش دهد. يشود و خطرات آبگرفتگ شتريب شهر نيدرون زم

ــ كه  ليما 1900كوچه را ــ معادل  100انجام شد و مسئوالن شهر حدود  2006بزرگ در سال  ةپروژ نيا

 سكو،يمثل سانفرانس كايآمر گريد يكردند. شهرها نيگزيجا ريبودند با مصالح نفوذپذ ليدر معرض س

  .اختندخود پرد هاي-ساختن كوچه داريبه  پا كاگويشاز  تيتبعبه ليو نشو اتليس ت،يترويد

 هاي-كوچه ياكنون در برخ. همشوديروش اجرا نم كيو با  ستين كنواختيسبز  ةپروژه كوچ البته

 گريد هاي-كيبا اعمال تكن زين گريد ينفوذ و برخاز انواع بتون قابل ياز آسفالت قابل نفوذ، برخ كاگويش

 زيهوا ن يرمادرصد از گ20حدود  شود-يامر باعث م نيا شود،-يه مآب استفاد شتريجهت جذب ب

  كاسته شود.

تا  شوند-يو متخلخل م رينفوذپذ روها-ادهها و پي-و كوچه ها-ابانها، سطوح خي-پروژه نيطراحان ا ةگفتبه

 يبرا ديساده است گرچه شا اريروش بس نيا ابد،ي انيخود جر يعيطب يدرولوژيه ةآب بتواند در چرخ

  دشوار باشد. اريمطلب بس نيافراد درك ا ياريبس

عنوان به نكهيا يجابه ر،يآن است كه آب با عبور از سطح نفوذپذ كاگويسبز ش هاي-كوچه گريد تيمز

 نيشده و ا ينيرزميآب ز هاي-ها را آلوده كند، وارد سفره-و آب زدها بري-رواناب آلوده در رودخانه

 اي-گونهبه روها-ادهيپ نيا نيشود. همچن نيشهر تأم يبرا يو آب سالم بهداشتكند  هها را تغذي-سفره

گرم  يتا در روزها كنند-يهوا را جذب كرده و به شهر كمك م اند كه در تابستان گرماي-شده يطراح

 يديسبز از انواع جد هاي-ابانيمسئوالن شهر، در خ ةگفتسرد، گرم بمانند. به يخنك باشند و در روزها
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  .شود-يو كاهش تابش نور م يدر انرژ ييوج-كه باعث صرفه شود-ياستفاده م يياز نور و روشنا

  
 هاي-كوچه يارهايبا مع كاگويش ريمس 300از  شيگذشته ب هاي-سال يسبب شده است ط ازهايامت نيا

خلخل مت هاي-ابانيسبز و خ ةكوچ يكه طراح زنند-يم نيشوند. مسئوالن شهر تخم يسبز بازساز

طوفان  ستميرا كاهش دهد، بار س يمحل هاي-ليبرگرداند، س نآب باران را به داخل زمي ٪80تا  تواند-يم

  كند. گذاري-هيو سرما رهيطوفان ذخ يهارساختيرا در ز دهندگاناتيرا كاهش دهد و پول مال يشهر

از  يتعداد 1970 ةاخر دهوجو كرد. در اوجست يالديم 70 ةدر ده ديسبز را با هاي-ساخت كوچه ةشير

در  ييكايآمر يبردند كه شهرها يخود پ قاتيدر تحق كايآمر لي-و-ييدانشگاه لو شيمحققان دوراند

شهرها مثل گذشته استفاده كنند و اجازه دهند  ةكوچ يو بهتر است از فضا شودتر مي-متراكم ندهيآ

  داشته باشد. انيشهرها جر نيآب در ا ةچرخ

و  -شهرها و محله ةبه مطالع ووايآ يالتيدانشگاه ا ياستاد معمار »ديويد كليما« زينگذشته  ةدو ده در

 نيبه ا يو شهرساز يمعمار انيپرداخت. بعدها دانشجو البيسبز و نقش آنها در كنترل س هاي-كوچه
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 ن،يزم با نفوذ بارش در توانند-يم ياديز اريسبز تا حد بس هاي-و كوچه رهايمهم توجه كردند كه مس ةنكت

  نجات دهند. يو آبگرفتگ ليمؤثر باشند و شهرها را از خطر س البيدر كاهش حجم س

بزرگ  ينفوذ شهرها، شهرها رقابليمتراكم و سطوح غ يشهرها شيبا افزا اياز نقاط دن ياريدر بس اكنون

 در ساخت يشيهوا، در حال بازاند ةسبز كاهند يفضا جاديو ا ديشد هاي-البيمقابله با س يبرا

و  ها-هو باغچ وحشاتيح ستگاهيمزارع كوچك، ز توان-يمناطق م نيخود هستند و در ا هاي-كوچه

مربوط به شهر  ريز ريبه واشنگتن اشاره كرد (تصو توان-يشهرها م نيا ةرا مشاهده كرد، از جمل رهيغ

  واشنگتن است).

  
 يريجلوگ زيهوا در زمستان و تابستان و ن ليتعد زيو ن ليمنظور مقابله با سبه كاگويدر شهر ش ن،يبر ا عالوه

بام  259 زبانيشهر م نيكه ا طوريشدت در حال گسترش است؛ بهبام سبز بهها، پشت-از آلوده شدن آب

  را در بر گرفته است. مربعهزار فوت 500و  ونيلياز پنج م شيب ييباغ سبز است كه در مجموع فضا
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كه در چند  يطوراست به شيشهر روز به روز در حال افزا نيان اساكن انيسبز م يهابامپشت تيمحبوب

ها افزوده شده است. بر بام خانه يسبز شهر يفضاها نيمربع بر مساحت اهزار فوت 600حدود  ريسال اخ

تا چند  كاگويسبز، ش يهااند كه با سرعت روزافزون جنبش احداث بامكرده ينيبشيپ يشهر زانيربرنامه

  بام سبز برخوردار خواهد بود.مربع پشتفوت ونيلياز هفت م شيب از ندهيسال آ
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نسبت به متوسط  يدرصد 31عبور كرد/ رشد  متريليم 280ها از مرز بارش
  05/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - درازمدت+جدول

  

ها بارش زانيدر م يدرصد 31 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 214بارش در  متريليم 281,1ثبت  با

  است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يهادوره نيانگينسبت به م

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

) تا چهارم 98(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يهازشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  است. متريليم 281,1) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 214( 99 بهشتيارد

و  شيدرصد افزا 31) متريليم 214,5مشابه درازمدت ( يهادوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

  .دهديرا نشان م يدرصد12 ي) كاهشمتريليم 318گذشته ( ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  كيدرجه  زيآبر يهاحوضه يتجمع يبارندگ تيوضع ر،يز جدول

  .دهديرا نشان م 98ــ  99 يسال آب بهشتيروز چهارم ارد

  
  ,  رانيآب امنابع  تيريمد شركت
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تشنه  رانيا شرق؛ كشور است ينوار شرق يمشكل و چالش استانها نيتريبحران آب اصل
  06/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – عمان يايانتقال آب از در

  

مواجه  يسالاستان را با بحران خشك نيا ،يرضوخراسان يخشك و استفاده نامتعارف از منابع آب مياقل

  كرده است.

شده كه ضرورت انجام اقدامات  كيدر كشور، چنان مهم و استراتژ يمسأله آب و منابع آب حاضردرحال

 نانيها و مرزنشاز ساكنان روستا ياديرا دوچندان كرده است. تعداد ز يآبه كمجبران مسأل يبرا يراهبرد

 نينشهيشده و حاش مناطق نيمجبور به مهاجرت از ا مدتيطوالن يسالاز خشك يناش مياقل رييتغ ليدلبه

قشر  يكاريب ،ييدر مناطق روستا يو اقتصاد يديتول يهاليپتانس يسبب نابود تيوضع نياند. تداوم اشده

  .شوديم يتيو امن ياجتماع يهامهاجرت، تنش و بحران ،ياقتصاد ريپذبيآس

بحران  يدارا يهادر دشت ترشيسبزوار و خواف ب شابور،ياستان ازجمله فوالد خراسان، ن يفوالد عيصنا

در  يعنوان مثال سنگان شهر مرزهاست. بهآن يآب ازين كنندهنيآب تأم يهااند و چاهآب مستقر شده

سنگ آهن با  ريخاذ نيتراز بزرگ يبرخوردار ليدلاست كه به يرضوشهرستان خواف استان خراسان

سنگ  رهيتن ذخ ارديليم 2/1وجود  يايها گوو برآورد افتهيشرق كشور شهرت  هيدرصد به عسلو 63 اريع

  آب است. ازمنديمنبع مهم ن نيمنطقه است؛ استفاده مناسب از ا نيآهن در ا

منابع  يكيدر نزد ديفوالد با يهاكارخانه نيهم يكار كند، برا تواندينه فوالد بدون آب نمكارخا كي

منطقه  نيانتقال آب به ا ماند،يم يباق يرضوخراسان يفوالد عيصنا يكه برا يحلساخته شوند، راه يآب

  خشك است.

 يهاكل كمبود آب در استانبا انجام مطالعات گسترده درباره حل مش ،يو استان ينگاه مسئوالن كشور از

كننده مشكالت آب حل توانديوجود دارد كه م يمصرف آب، راهكار تيريكشور، در كنار مد يشرق
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  باشد. تيكوچ جمع ،يشرب در حوزه صنعت، كشاورز

 وبلوچستانستانيو س يو جنوب يرضوخراسان يهاعمان به استان يايراه حل، انتقال آب از سواحل در نيا

سه استان برطرف  نيرا در ا يآبمشكل كم توانديراهكار، چقدر م نياست كه ا نيا ياساس است و نكته

 يهاتوسعه در بخش يما برا خشكمهيخشك و ن ينوار شرق يهادارد؟ استان ياقتصاد هيتوج ايكند؟ آ

  چه مقدار آب شرب هستند. ازمنديمختلف، ن

  

  ل آبطرح انتقا ياجرا اردارياخت ،يو بخش خصوص هااستان

و  ستانيس يهاكشور ازجمله استان يعمان از سواحل چابهار به نوار شرق يايانتقال آب در نامهتفاهم

سه  نيدر امور آب و آبفا و استانداران ا روين ريو با حضور معاون وز يو جنوب يرضو بلوچستان، خراسان

  .ديبه امضاء رس 98 وريشهر 20استان در 

طرح به باشگاه خبرنگاران جوان  نيدرباره ا رو،ين ريوز يآب و آبفامعاون  ،يخامسزادهيتق قاسم

 ،يو جنوب يرضو و بلوچستان، خراسان ستانيس يهااستان يعمان برا ياي: طرح انتقال آب از درديگويم

مطالعه و در نظر گرفته شده است  اياز آب در نهياست كه درمورد استفاده به يبراساس مطالعه طرح جامع

  استفاده كنند. ايخصوص در بخش صنعت از درها بهت رفع كمبودتا در جه

و  ستانيمترمكعب و س ونيليم 110 يرضومترمكعب، خراسان ونيليم 80 يجنوبخراسان يادامه داد: برا او

  داده شده است. صيمترمكعب آب تخص ونيليم 250بلوچستان 

  

  در اجرا نخواهد داشت ينقش چيه دولت

ها داده شده كه خود توسط بخش به استان يكاف اراتياخت كهنيبا اشاره به ا روين ريآب و آبفا وز معاون

 بيدر اجرا نخواهد داشت، ما طرح را تصو ينقش چي: دولت هديگويكار را انجام بدهند، م نيا يخصوص
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  .شوديانجام م يو اجرا توسط بخش خصوص يگذارهيو سرما ميكنيم

 يمعدن عيمعادن و صنا ي(سازمان توسعه و نوساز درويميجلسه، ا نير: تا آخديافزايم يخامسزادهيتق

درصد  60 يكرده و برا يداريرا خر يدرصد از شركت مجر 10درصد و منطقه آزاد چابهار  30) رانيا

  هستند. يكردن مشتر دايدرحال پ ماندهيباق

ما  شنهادي: پدهديد، ادامه ممردم ندار يآب شرب برا متيدر ق يريطرح تأث نيا ياجرا كهنيا انيبا ب او

 توانديدولت م م،يداشت ازيبه آب شرب هم ن ياگر زمان يآب صرف صنعت شود، ول نياست كه ا نيا

  .ميندار ديخر يبرا يميفعالً تصم يكند، ول ينيتضم ديخر

  

  به شماره افتاده است ينيرزميآب ز يهاسفره نفس

 ريكرده، با مد جاديا يرضوكه كمبود آب در خراسان ييهادر درباره چالش ترشيكسب اطالعات ب يبرا

  .ميوگو كرداستان گفت ياعامل آب منطقه

 ياستان خشك يرضوخراسان كهنيبا اشاره به ا ،يرضوخراسان ياآب منطقه رعامليمد ،ييعال محمد

دهم 2/1 شود،يبرداشت م ينيرزميز يهاكه از آبخوان ياستان خشك، حجم آب ني: در اديگوياست، م

تعادل  مييگويحالت م ني. ما به اشونديم هيها تغذآبخوان نياست كه ا ياز آب ترشيمترمكعب ب ارديليم

 يها. آبخوانكنديافت م ينيرزميز يهاهر سال سطح آب يعني م؛يمخزن دار يبهم خورده و كسر يآب

و  كنديآب در آن نفوذ م يمقدار هايهستند كه در سال توسط بارندگ يبزرگ  يهامثل تشت ،ينيرزميز

  .ميكنيها برداشت مما توسط چاه، چشمه و قنات از آن

 كند،يم هيكه تغذ ينسبت برداشت آب با آب نيا دي: باديگويم يرضوخراسان ياآب منطقه رعامليمد

از كه  يآب زانينقاط استان م ترشيها سال است كه در ب. ما دهشوديم يباشد؛ وگرنه آن تشت خال يمساو

  است. ياز نزوالت جو شيب م،يكنيها برداشت مآبخوان
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 م،يكنيكه در سال برداشت م يحوضه حجم آب 34در استان، در  يحوضه آب 37: از ديافزايم ييعال

  .شوديم هياست كه تغذ ياز آب ترشيب

 هر سال سطح آب نشست كرده و كم يعنياست،  يها بحرانآبخوان نيا تي: وضعكنديم حيتصر او

  .شونديها خشك مها و بعد چاه، بعد قناتها. سطح آب كه در آبخوان افت كند، اول چشمهشوديم

آب  م،يرويم ترنييپا يهاهيزمان، هرچه در ال: همديگويم يرضوخراسان ياعامل آب منطقه ريمد

كه افت  ينيرزميمسأله معالجه نشود، متناسب با سطح آب ز نيكه اگر ا شوديم ترتيفيكيشورتر و ب

 گريقابل نشست د يهاكه محدوده دارديهم نشست كرده و شكاف و گسل برم نيسطح زم كند،يم

  كرد. يآن كشاورز يرو توانيو نم ستين يخاكش زراع

 نيو گردوغبار و همچن زگردير ديما به مناطق مستعد تول زيو خاك حاصلخ ني: آن زمديافزايم ييعال

  .شوديم ليتبد ابانيو توسعه ب ريكو شرفتيپ يبرا يامنطقه

آهن، خطوط ها، راهراه يدارياست كه پا نيفرونشست شده، ا يهادر منطقه گري: مسأله ددهديادامه م او

  است. نيخطرآفر اريمورد بس نيو ا كندينشست م نيچون زم شود،يم ديها تهدو ساختمان يانتقال انرژ

 نيحوضه ا 34استان، در  يآب يحوضه مطالعات 37: از ديوگيم يرضوخراسان ياآب منطقه رعامليمد

تا  25به حدود  نيباعث شده كه سطح زم ينيرزميمثالً در غرب مشهد كاهش سطح آب ز افتد؛ياتفاق م

 350 ما يعنيدر سال است،  متريليم كي يحد بحران كهيدر سال نشست كند؛ درحال متريسانت 30

  .مينشست دار متريليم

. ميدار ازين يترشيبه آب ب م،يتوسعه ده يو خدمات ياستان را از نظر صنعت مي: اگر بخواهديافزايم ييعال

 ترشيرا ب يآب ازيتر كرده و نكم نيانگيبارش ما را در م زانيم ،ييوهواآب راتييو تغ نيگرم شدن زم

  .كنديم

شود به  ليبحران آب تبد عوامل باعث شده ني: اديگويم يرضوخراسان ياشركت آب منطقه رعامليمد
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  .ميكن نيآب استان را تأم يبا راهكار درست دياستان كه با يهامشكالت و چالش نيترياز اصل يكي

  

  راهكار 2مخزن آب با  يكسر معالجه

 تيري: راهكار اول طرح مدديافزايم م،يآب دو راهكار دار يداريپا نيتأم يبرا كهنيبا اشاره به ا ييعال

طرح خوشبختانه در استان  ني. اميرا كنار بگذار يها بدمصرفاساس، در همه بخش نيا مصرف است كه بر

مجلس، دانشگاه  ندگانيائمه جمعه، نما ،يو انتظام ينظام يهاروين ،يياجرا يهاتوسط همه دستگاه

ا مخزن م يكسر ديبا 1405تا سال  نهيزم نيشده و در ا دييآب  تأ انيناج ،يكشاورز يهاتشكل ،يفردوس

  صفر شود.

طرح در اجرا تاكنون  ني. اميكه بارش دار ميبرداشت كن ياهمان اندازه 1405تا  دي: بادهديادامه م او

  بوده است. تيموفق اريبس

مترمكعب  ارديليم 30سال گذشته حدود  60در  كهنيبا اشاره به ا يرضوخراسان ياآب منطقه رعامليمد

 تيريگفت: همه مشكل با مد م،يبه جبران دار ازيو ن ميابرده نيخود را از ب ينيرزمياز مخازن آب ز

  .شوديمصرف حل نم

آب است.  ازمنديها ندارد كه استفاده از آن يمعدن ميمخازن و معادن عظ يرضو: خراسانديافزايم ييعال

 ديبا ما تي. در نهاميداشته باش شرفتيو صنعت پ ياو هم در كشت گلخانه ابدي توسعه يهم كشاورز ديبا

چون ممكن  م،يباش شتهعمان را در كنار هم دا يايمصرف آب و انتقال آب از در تيريدو راهكار مد

  تر كند.هم كم يكنون زانيرا از م يآب و هوا، بارندگ راتييتغ ندهياست در آ

انجام خواهد شد،  يعمان توسط بخش خصوص يايطرح انتقال آب از در كهنيبا اشاره به ا ييعال

 نياز ا يلوله بخش دياند كه با تولكرده يبزرگ كشور اعالم آمادگ يسازلوله يها: شركتديافزايم

  كنند. نياعتبار را تأم
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اجرا  يعمان توسط بخش خصوص ياياست كه طرح انتقال آب از در نيهمه تالشمان ا كهنيا انيبا ب او

دو ساله است و اگر در  صيتخص : مجوزدهدياستان حل شود، ادامه م ندهياز مشكالت آ يكسريشود، تا 

  .شوديدو سال كار را شروع نكنند، باطل م

  

  كند؟يسرخ را حل م يطال يهاانتقال آب چالش طرح

 يرضوزعفران در خراسان تيزعفران، هم با اشاره به وضع يمل يشورا سيرئ بينا ،يريم غالمرضا

درصد آن در داخل  20كه حداكثر  ي. محصولميزعفران دار ديمازاد تول ياديگفت: اكنون ما مقدار ز

نشده،  وانجام شده  يهاتيبا توجه به همه حما 97. سال ميصادر كن ديدرصد را با 80و  شوديمصرف م

دست كشاورز، تاجر و  يتن آن رو 180تا  120و هر سال حدود  ميكن ديتن زعفران را تول 320 ميتوانست

  .مانديدار ممغازه

كه در جلسات مطرح كردند، در  ي: با توجه به مطالبديگويم رانيزعفران ا صادركنندگان هياتحاد سيرئ

  گناباد و كاخك كشت كنند. نيهزار هكتار زعفران ب 30بخش زعفران قصد دارند 

كشت زعفران رفع  يمشكل آب برا فتد،يعمان اتفاق ب ياي: اگر طرح انتقال آب از درديافزايم يريم

  انجام دهند؟ يزعفران قصد دارند چه كار ديمقدار تول نيه با اك ننديبب دياما اول با شود؛يم

بخش  كيشود و  دهيد يليتبدعيصنا يطرح استفاده از زعفران برا نيانداز ا: اگر در چشمدهديادامه م او

  .شوديانجام م يخوب اريبرود، كار بس يليتبدعيسمت صنابه يگذارهياز سرما

 مينباشد و بخواه يليتبدعيزعفران و صنا ديتول يبرا يادهي: اگر اديوگيزعفران م يمل يشورا سيرئبينا

دست  يمقدار زعفران هم مازاد خواهد بود و رو نيمطمئناً ا م،يصورت خام صادر كنزعفران را به

  صرفه نخواهد بود.مقرون به كسچيه يو آن كشت زعفران برا مانديكشاورز م
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  يرضودر خراسان داريپا يمنابع آب جاديعمان جهت ا يايآب از در انتقال

: ديگويطرح م نيدرباره ا زين ،يرضوخراسان ياستاندار يامور عمران يمعاون هماهنگ پناه،زداني احمد

بخش  يگذارهيكشور توسط شركت تابش با سرما يشرق يهاعمان به استان يايطرح انتقال آب از در

و  ستانيو س يو جنوب يرضو استانداران خراساندولت و  تيمنطقه و حما نفعانيمردم، ذ ،يخصوص

  .شوديبلوچستان انجام م

در نوار  يتياز كوچ جمع يرياشتغال و جلوگ دار،يپا يمنابع آب جاديطرح با هدف ا ني: ادهديادامه م او

و  يپربازده در سه استان شرق يآب شرب صنعت و كشاورز يهاازيكشور جهت رفع كمبود و ن يشرق

  .شودينجام مكشور ا يمرز

عمان با  ياي: طرح انتقال آب از درديگويم يرضوخراسان ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

 زاتيسازنده تجه يهامكران، شركت يميفوالد و پتروش عيسنگان خواف، صنا يمعدن عيمشاركت صنا

  .رديگير صورت مبزرگ صنعت آب كشو مانكارانيپ نيو خطوط انتقال و همچن يروگاهين يسازنيريش

پروژه به نسبت  يو اجرا يزاتيتجه ،يمنابع مال نيتأم يها براساس توانمندشركت ني: اديافزايم پناهزداني

  .كنندينقش م يفايسهام مشاركت در شركت تابش ا

 سيماتر فيبا تعر زاتيتجه نيدرصد در بخش تأم 35درصد در بخش اجرا و  65: دهديادامه م او

كار انجام خواهد شد. البته در هر  ميموجود تقس ييبه نسبت توانا وميكنسرس ياعضا نيبمشخص  تيمسئول

  شود.يبوده و انجام م ايمه ديجد گذارانهيشركت امكان مشاركت سرما هيسرما شيمرحله از افزا

 طرح نيو دولت در ا يبا اشاره به نقش استاندار يرضوخراسان ياستاندار يامور عمران يمعاون هماهنگ

به ضرورت انجام  يمحترم جمهور استيدستور ر نيو همچن يمقام معظم رهبر دي: با توجه به تأكديگويم

ها و و بلوچستان مجوز ستانيو س يو جنوب يرضوسه استان خراسان يهاياستاندار ،يو مل ميطرح عظ نيا

شدن طرح  ييتا اجراخود را  يتيو حما يو نقش نظارت كننديرا فراهم م ازيمورد ن يقانون التيتسه



    

  
  

42 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

  برعهده خواهند داشت.

خصوص با  ني: در اديافزايآب به حوزه كشت زعفران م نياز ا يبا اشاره به اختصاص بخش پناهزداني

شده كه قرار  ليتشك يبا مشاركت بخش خصوص يتابش رضو نينگ نگياستاندار محترم هلد يشيدوراند

 50 ريمس لدر طو يعيمنابع طب يهانيزم يه و واگذارمحور تابعمردم يتعاون يهاشركت جادياست با ا

تجار و كشاورزان  يتمام يبرا يگذارهيكرده و فرصت سرما نيرا تأم ازيهزار هكتار، سهم آب مورد ن

  استان را فراهم كند.

 نگيافزوده در قالب هلدارزش جاديا يبرا يزعفران فرصت يبندو بسته يفرآور عي: صنادهديادامه م او

محصول در  نيا يحداكثر يخود را در داشتن گردش مال يواقع گاهيجا ديبا رانيا ميبوده و معتقد مذكور

  جهان داشته باشد.

 ونيليم 120 يرضو: سهم خراسانديگويم يرضوخراسان ياستاندار يامور عمران يهماهنگ معاون

  .افتيد خواه صيتخص يترشيب زانيم يمترمكعب در فاز اول است و در خطوط توسعه بعد

شروع خواهد  99سال  لياز اوا يياجرا اتيطرح انجام شده، عمل هيو پا يافزود: مطالعات مفهوم پناهزداني

  طرح هفت سال در نظر گرفته شده است. يشد كه مدت اجرا

مترمكعب آب در سال به سه  ونيليم 250فاز اول و انتقال  يبرا يگذارهي: حجم سرمادهديادامه م او

  شده است. يابيارز وروي ارديليم 5/2ود استان در حد

است. طبق  ييباال تياهم يها داراو حفاظت از آب در همه كشور تيريامروزه مد كهنيآخر ا كالم

درصد در بخش شرب  5/6 ،يدر بخش كشاورز رانيدرصد از آب در ا 7/91موجود، مصرف  يهاآمار

سهم را در مصرف آب دارد و  نيترو بخش صنعت كم رديپذيدرصد در بخش صنعت صورت م 8/1و 

  باالست. اريمصرف آب در بخش صنعت بس شرفتهيو پ يصنعت يهااست كه در كشور يحالدر نيا

و  يسالاز مشكالت خشك ييرها يبرا يشرق كشور راه يهاعمان به استان يايانتقال آب از در طرح
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 ميدواريكه ام روديشمار مخشك به منطقه نيدر ا يرضوتوسعه خراسان نهيروشن در زم يو افق يآبكم

  بخش رخ دهد. نيدر ا يخوب يهااتفاق يدولت و بخش خصوص يبا همكار
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  06/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - استان كشور كجاست؟ نيپربارش تر
  

كه ركورددار  دهدينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا 214استان كشور در  31ها در رشآمار با يبررس

  بارش است. متريليم 899,1با ثبت  النيها، استان گبارش

تا  98(اول مهرماه  يجار يسال آب ييروز ابتدا 214در  م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

  .ديرس متريليم 281,1كشور به  يها) مجموع بارش99ماه  بهشتيچهارم ارد

 يهااستان يبرخ ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا ياساس آمار رسم بر

  اند.كمتر از آن، بارش داشته يو برخ شتريب زانيم نيمدت از ا نيكشور در ا

كه ركورددار  دهدينشان م يارج يسال آب ييروز ابتدا 214استان كشور در  31ها در آمار بارش يبررس

 665,5استان لرستان با ثبت  الن،يبارش است. پس از گ متريليم 899,1با ثبت  النيها، استان گبارش

استان  نيسوم متريليم 625,8با  راحمديو بو هيلوياستان پربارش كشور و استان كهگ نيدوم متريليم

  پربارش كشور است.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - افتيدرصد كاهش  40ر كشو يبه سدها يآب ورود زانيم
06/02/1399  

  

ماه نسبت  بهشتيتا پنج ارد يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به سدها يورود زانيم - رنايا - تهران

  درصد كاهش دارد. 40ابه پارسال به مدت مش

كشور از  يبه سدها يآب ورود زانيم ران،يمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نياساس تازه تر بر

  است. دهيمتر مكعب رس ارديليم38ماه به رقم  بهشتي) تا پنج ارد98(مهرماه  يجار يسال آب يابتدا

امسال نسبت به پارسال با  يهايرندگبا زانيآن است كه م انگريكشور ب يآب به سدها يورود كاهش

  خواهد كرد. شتريرا ب ينيرزميبه استفاده از منابع ز ازيروند ن نيكاهش مواجه شده و تداوم ا

 تيريمسوول شركت مد يهامنابع به گفته مقام نيكه ا يطيدر شرا ينيرزمياز منابع آب ز شتريب استفاده

كشورمان به همراه  يبرا ينديهمراه است عواقب ناخوشا يمتر مكعب ارديليم 130با كاهش  رانيمنابع آب ا

  خواهد داشت.

  .رديهمگان قرار گ ياز آب مورد توجه جد نهياستفاده به ديبا يطيشرا نينظر در چن به

به  ليتبد دياستفاده از پساب با روين ريوز يمعاون آب و آبفا »يزاده خامس يقاسم تق«بر آن به گفته  عالوه

  ن شود.همگا يبرا تياولو

آب به سدها  يمصرف و استفاده نكردن ازپساب به همراه تداوم كاهش ورود تيريبه مد يتوجه يب

  به همراه نخواهد داشت. يخوب تيوضع

متر مكعب بوده  ارديليم 29,5 بهشتيتا پنج ارد يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

  دارد. درصد كاهش32كه نسبت به مدت مشابه پارسال 
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  06/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - متر 1272به  دنيدر آستانه رس هياروم اچهيتراز در
  

 اچهيتراز در نكهيا انيب يغربانجيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير -رنايا -هياروم

ادامه دارد و  اچهيدر نيتراز ا شياظهار داشت: افزا ده،يرس متريسانت 80متر و  271و  هزاركيبه  هياروم

  .ميمتر باش 272و  هزاركيتراز آن به  دنيشاهد رس ،يدر صورت ادامه روند كنون شوديم ينيبشيپ

با  سهيدر مقا جانيآذربا يآب نيكرد: تراز نگ انيب رناينگار اوگو با خبرسرخوش روز شنبه در گفت فرهاد

 اريكه با توجه به كاهش بارش در حوضه، رقم بس دهديرا نشان م شيافزا متريسانت 26سال گذشته 

  است. يمناسب

گفت: حجم آب  ده،يمترمكعب رس ونيليم 930و  ارديلياز چهار م شيبه ب اچهيآب در نكهيبا اعالم ا يو

  دارد. شيمترمكعب افزا ونيليم 160نسبت به سال گذشته  جانيآذربا يآب نينگ

بر اساس  اچهيبا زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: وسعت در اچهيمساحت در سهيضمن مقا يو

 لومترمربعيك 163و به سه هزار و  افتهي شيافزا لومترمربعيك 38با سال گذشته  سهيدر مقا شيپا نيآخر

  است. دهيرس

به  جيو به تدر يسال جار يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يهاطرح نكهيبا اعالم ا »سرخوش«

 شرفتيدرصد پ 89اكنون از هم يغربجانيافزود:  تونل انتقال آب از جنوب آذربا رسد،يم يبرداربهره

به بستر  زاب نهو آب رودخا دهيرس يبردارامسال به بهره ماهيطرح د نيبرخوردار است  و ا يكيزيف

  .رسديم اچهيدر

 نيهفتم يبرا رانيدولت ژاپن با ا يهاياز تداوم همكار رانيا يهاطرح حفاظت از تاالب ريمد نيهمچن

  خبر داده است. هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يسال متوال

ه عمران برنام نيب زين »هياروم اچهيدر ياياح يمشاركت مردم برا يالگوساز«فاز هفتم پروژه  يهمكار سند
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  است. دهيبه امضا رس ستيز طيسازمان حفاظت مح يهاو تاالب ييايدر ستيز طيملل متحد و معاون مح

 شيچند ماه ب يتراز آن ط اچه،يبه در يآب ورود زانيم شيبه واسطه افزا 1398و بهار  1397زمستان  يط

 يهاكرد؛ اگرچه در ماه ادجيا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز 

سطح آن  يول شتدا يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يهاو به واسطه كاهش آب يبعد

  با مدت مشابه سال گذشته همچنان باالتر بوده است. سهيدر مقا

نشان  يارهماهوا يهاداده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با

 نهيها و استفاده بهبارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهديم

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا توانديم هياروم اچهيدر يايستاد اح يهااستيبر اساس س ياز منابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 هياما در سا افتييكاهش م متريسانت 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 ،يزيربرنامه

  آمد. اچهيهم به كمك در هايمتوقف شد و بارندگ

در  اچهيدر نيا يول اعالم شده هياروم اچهيدر كيولوژمتر به عنوان ارتفاع اك 274و  هزاركيتراز  هرچند

آن  زگردير يهادرصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزاركيتراز 

  رفع خواهد شد.

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يهادر قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيسال از برنامه عقب است؛ ا 2تا  ميونكيد خود برسد كه حدو

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

  شد.
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  07/02/1399خبرگزاري الف مورخ  - درصد حجم مخازن سدها پر شد 74
  

 دهيدرصد رس 74كشور به حدود  يسدها يپرشدگ زانياعالم كرد: م رانيمنابع آب ا تيريمد شركت

  است.

آب  يدهد: موجود ينشان م رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتازه تر  ن،يگزارش خبرآنال به

مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال  ارديليم 37,2عادل ماه م بهشتيكشور تا پنجم ارد يسدها

  درصد كاهش دارد. 6

  دهد. يرا نشان م شيمتر مكعب افزا ونيليهزار م كيآب سدها نسبت به هفته گذشته  يموجود البته

  سد گزارش شده است. 77دارند  يدرصد پرشدگ 90از  شيكه ب ييسدها تعداد

  سد هست. 26 ريدارند ن يدرصد پرشدگ 40كه كمتر از  ييسدها تعداد

 شياز افزا يريدر مهار و جلوگ يديداد نقش كل يرو ريكه در دوسال اخ ييها البيكشور در س يسدها

  خسارت ها داشته اند. زانيم

  متر مكعب است. ارديليم 50,5است كه حجم مخازن آنها  يسد درحال بهره بردار 193 يدارا كشورمان

كننده  ميدارند تنظ يبخش شرب و كشاورز ازيآب مورد ن نيكه در تام يعالوه بر نقش مهم سدها

  كمتر مورد توجه بود. يخشكسال لينقش تا سال ها به دل نيهستند كه ا زين يالبيس يهاانيجر
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خبرگزاري ميزان مورخ  –ي تاب آور يبرا هياروم اچهيدر يمترمكعب ارديليم 20 ازين
07/02/1399  

  

 ارديليم 20حدود  يتاب آور يرا برا هياروم اچهيدر ازين ستيز طيكارشناس حوزه مح -زانيم يخبرگزار

  مترمكعب آب عنوان كرد.

با اشاره به  زانيوگو با مدر گفت شيرود محمديتاب آور يبرا هياروم اچهيدر يمترمكعب ارديليم 20 ازين

خود را  يدوره ترسال ياپيسال پ نيسوم يبرا هياروم اچهياظهار كرد: در هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر

  بوده است. شتريساله ب 60از متوسط  هياروم اچهيحوزه در يهابارش نيانگيو م كنديم يسپر

شدن آن را برطرف كرده  ريخطر كو يجو يهازشير شيكرد: افزا حيتصر ستيز طيكارشناس مح نيا

  است. دهيمترمكعب رس ارديليم 8به  اچهيدر نيو حجم آب ا

 20به  ازين يتاب آور يبرا هياروم اچهيچندان خوش باور بود؛ در دينبا رياخ يهاافرود: با وجود بارش يو

  اشته است.د زيمكعب ن ارديليم 33سابقه حجم  1375مكعب آب دارد و در سال  اردمتريليم

 يكشاورز يهاتيفعال رييتغ يبرا طياست كه شرا ازين هياروم اچهيدر ياياح يكرد: برا حيتصر شيدرو

  بسنده كرد. اچهيدر نيا ياياح يبرا رياخ يهابه بارش توانيفراهم شود و نم اچهيدر نيدست ا نييدر پا

 اچهيدخانه زاب به سمت درانتقال آب از رو يبرا يكرد:دولت طرح انيب ستيز طيكارشناس مح نيا

وجود  نيبا ا شوديحوزه م نيمترمكعب آب وارد ا ونيليم 600آن ساالنه  يكه ط كنديدنبال م هياروم

نقطه  كي يدآبا يلطمه وارد كند و به بها عتيبه طب توانديآن م تيماه ليانتقال آب به دل يهاطرح

  شود. رانيو گريد يبخش

 ارديليم 1 قيها به دنبال تزرآبراه يروبيو ال زيخانه در تبر هيتصف نيچند جاديافزود:دولت با ا يو

  وارد شده است. هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 300است و تاكنون  هياروم اچهيمترمكعب به در
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ها صورت آب مخازن سد رهيدرصد از ذخ 30 يرها ساز ،يبا توقف سدساز يگفت:كار اصول شيدرو

سطح كشت چغندر در  شيحوزه و افزا نيدر ا ياجازه صادرات آب مجاز ديو دولت با رديگيم

  مترمكعب برسد. ارديليم 3,3به  هياروم اچهيرا ندهد تا حقابه در اندوابيم

كه  دهدينشان م 99ماه  نيفرورد 31تا  يجار يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر يبررس 

 29 شيكه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزا دهيرس رمتيسانت 1271,76تراز سطح آب به رقم 

  روبرو بوده است. يمتريسانت

  .شوديم اچهيمترمكعب آب وارد در ونيليم 20متر تراز، حدود  يهر سانت شيبه ذكر است كه با افزا الزم

ه ثبت را ب يمتريسانت 86متر و  2نسبت به دراز مدت كاهش  هياروم اچهيتراز سطح آب در نيب نيا در

  رسانده است.

مربع بوده كه نسبت به وسعت سال  لومتريك 3133,35رقم  99 نيفرورد 31تا  هياروم اچهيدر وسعت

  داشته است. يمربع لومتريك 304,98رشد  يمربع لومتريك 2944,99گذشته با رقم 

ت به سال است كه نسب دهيمتر مكعب رس ارديليم 4,80به  يمورد بررس خيدر تار اچهيحجم آب در يبررس

روبرو بوده  يمترمكعب ارديليم 11,24و نسبت به دراز مدت با اُفت  يمتر مكعب ارديليم 1,37گذشته رشد 

  است.
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  07/02/1399خبرگزي ايرنا مورخ  - روزيهر روز بهتر از د ه؛ياروم اچهيحال و روز در
  

  .كنديرا تجربه م يبهتر يروزها جانيآذربا يآب نيامسال نگ ها،يبارندگ شيافزا با
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؛ ليبحران س طيكشور در شرا يزداريآبخ نهيفعال در زم يحذف تنها مجموعه پژوهش
روزنامه سبزينه  – منابع آب است تيريبر مد يرخالصيت يزداريپژوهشكده آبخ ادغام

  08/02/1399رخ مو
  

است كه  يزداريآبخ نهيزمدر  يتخصص يتنها مجموعه پژوهش يزداريحفاظت خاك و آبخ پژوهشكده

 يمل يهانقشه هيته ،يو آبخواندار يزداريمتعدد آبخ يو الگوها يقاتيتحق يهاطرح يامروزه با اجرا

خاك اقدامات  بيو تخر شيشدت فرسا ل،يكشور، خطر و اطلس س يآب يهاتيظرف نهيمتعدد در زم

 ليس 138سال  نيگرفت. در ا نام البيسال س 98را به منصه ظهور رسانده است. سال  يزيانگگفتش

به بار  ياديز يكه نه تنها خسارت مال وستيوقوع پكشور به زيآبخ يهابزرگ و كوچك در سطح حوضه

وجود  بااز هموطنانمان شد.  يزد؛ بلكه سبب فوت تعداد بياستان كشور آس 16 يهارساختيآورد و به ز

كشور حذف و  يزداريمركز مطالعات آبخقرار است كه تنها  رانيو مكرر در ا ديشد يهاليوقوع س

  ها و مراتع شود.جنگل قاتيموسسه تحق يهارمجموعهياز ز يكيبه  ليتبد

  

  استيدن زيخليكشور س نيچهارم رانيا

اطالعات دفتر كنترل  ني. براساس آخرستيامسال ن ايدر كشور فقط محدود به سال گذشته  ليس وقوع

 96و  استيدن زيخليكشور س نيچهارم رانيا ،يزداريمراتع و آبخها، سازمان جنگل يو آبخواندار البيس

  را دارند. يزيخلياز س يدرصد مساحت كشور سطوح متفاوت

 يبرا يرا راهكار يزداريآبخ يهاتياز كارشناسان فعال ياريمطرح است كه بس يدرحال رانيا يزيخليس

 توانيم البيبر كاهش سرعت و شدت سعالوه يزداريآبخ يهاتي. با فعالداننديم ليس سكير تيريمد

دنبال داشته به توانديخاك م شيكه فرسا ياتصور فاجعه يرا كنترل كرد. برا ليخاك هنگام س شيفرسا
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 نيا شود؛يكشور م يمترمكعب خاك وارد سدها ونيليم 250است كه ساالنه  ينكته كاف نيباشد، ذكر ا

  است. ازيسال زمان ن 800به  خاك متريسانت كي ديتول ياست كه برا يدر حال

انجام  زيآبخ يهاهكتار از حوضه ونيليم 12در  يزداريآبخ اتيها تاكنون عملگزارش نيآخر براساس

 ونيليم 5/1در  ني. همچنشوديرا شامل م زيآبخ يهادرصد حوضه 10تنها حدود  زانيم نيشده است كه ا

 زين گريد رهكتا ونيليم 14دام است و در در دست اق يزداريآبخ اتيعمل يها اجراهكتار از حوضه

راه خود  يدر كشور ما هنوز در ابتدا يزداريآبخ اتيعمل كهنيوجود دارد. با وجود ا ييمطالعات اجرا

است  ياپژوهشكده تنها مجموعه ني. ارسديبه گوش م يزدارياز حذف پژوهشكده آبخ يياست، خبرها

 تيو حفاظت خاك به فعال يزداريآبخ نهيدر زم يكاربرد و نياديصورت بندر كشور به 1372كه از سال 

  پرداخته است.

آن  يو مناطق بحران نيرا تدو »ليس ياطلس مل« يزداريسال گذشته پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يط

وزارت جهاد  شنهاديبه پ ،يادار يعال يقرار است كه بر اساس مصوبه شورا هانيرا مشخص كرد. با تمام ا

و مراتع  اهجنگل قاتيپژوهشكده با موسسه تحق نيكشور، ا يو استخدام يمان ادارو ساز يكشاورز

  .رديشكل گ »يزداريجنگل، مرتع و آبخ قاتيموسسه تحق«به نام  يكشور ادغام شود و مركز

دنبال داشته است. را به يزداريحوضه آبخ دياز اسات ياعتراض جمع ،يادار يعال يمصوبه شورا نيا

ضمن  ،يجهاد كشاورز ريوز ،يبه كاظم خاواز ياكشور، در نامه ير آبخوانداركوثر، پد دآهنگيس

بهتر  هب هاميكشور نوشته است: بهتر است تصم يزدارياعالم مخالفت خود با حذف تنها پژوهشكده آبخ

 يهادر تمام عرصه يآبخواندار ديكه با ميباور نيها. ما بر اتر شدن ارزشنه كم نجامد،يشدن دستاوردها ب

فراهم  ينيرزميما از بحران منابع آب ز نينجات سرزم نهيتا زم ابديمستعد آن در سطح كشور گسترش 

 ديكرده است با نهيزم نيدر ا عهكه خود را وقف مطال يعنوان تنها نهاد تخصصپژوهشكده به نيشود و ا

  بر باد داده شود. انينيشيپ يهاتمام تالش م،يتصم كيبا  كهنيشود، نه ا تيتقو



    

  
  

54 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

و  يزداريباورند كه حذف پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ نيكشور بر ا يزداريو فعاالن آبخ كارشناسان

 يدولت بر اجرا استيها و مراتع با سجنگل قاتيموسسه تحق يهاربخشياز ز يكيعنوان ادغام آن به

آب  يهاسفره هيخاك و تغذ شيفرسا الب،يكاهش س يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يهاطرح

  در تضاد است. ينيرزميز

  

  كنديوارد م يعيطب يهارساختيبه ز يريناپذپژوهشكده ضربه جبران حذف

در كشور ما  كهنيضمن اشاره به ا ،يزداريپرهمت، استاد تمام پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ريجهانگ

 سنايبه ا كند،يم ينيبحران آفر يآبكم گريد يسوز شده است و از سوخانمان ليطرف س كياز 

 يعيطب يهارساختيبه ز يريناپذضربه جبران يزداري: حذف پژوهشكده حفاظت خاك و آبخديگويم

  .كنديوارد م زيآبخ يهاو سالمت حوضه يداريو حفاظت، پا ديتول

 كهني: تصور اكنديم حيدر حال انجام است، تصر يكاريعلت موازادغام به نيا كهنيا انيبا ب پرهمت

و  يدارجنگل ،يكار زراعت، باغبان ميياست كه بگو نيهستند، مانند ا گريكديشابه دو مجموعه م نيا

  .گرنديكديمشابه  يزداريآبخ

و حفاظت از خاك موضوع  يزداريآبخ كهنيبر ا ديبا تأك يزدارياستادتمام حوزه خاك و آبخ نيا

آن  تيريمد ينگاز چگو ييهارودخانه و... بخش ،ياست كه جنگل، باغ، مناطق مسكون ياگسترده

  .ندهست ندارند و از هم مستقل گريكديبه  يارتباط يموارد از نظر تخصص ني: اكنديهستند، اظهار م

جامع و  تيريمدل مد ن،يبا نگرش نو يزداري: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخدهديادامه م پرهمت

ساز در كشور است كه بر چاره يالگو نيا يسازادهيدنبال پرا مطرح كرده و به زيآبخ يهاحوضه كپارچهي

 ونسكوي ياز سو يستيزو تنوع زيآبخ يهاجامع حوضه تيريمد يالمللنيمركز ب سياساس مجوز تأس نيا

مستقل پژوهشكده حذف شود و  تيموجود ديموضوع با نيبا در نظر گرفتن ا ايداده شده است. آ رانيبه ا
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  د؟يمراتع كشور درآ ها وجنگل قاتياز موسسه تحق يارمجموعهيعنوان زبه

  

  قرار دارند يبحران طيآبخوان و دشت كشور در شرا 400 

 ياديز يهاليكشور ما با س زين يسالخشك يهادر دوره كهنيبا اشاره به ا انيدر پا يزدارياستاد آبخ نيا

گفت:  م،يمواجه هست ليس دهيهمچنان با پد م،يدر كشور دار يخوب ييهاكه بارش زيمواجه بود و اكنون ن

و با  يبحران طيدشت در شرا وآبخوان  400در كشور  يو سكونت يديآبخوان مهم تول 600از  نيدر كنار ا

 يزداريحذف پژوهشكده حفاظت خاك و آبخ رونيرو هستند. از اروبه نيفرونشست زم يخطر جد

در  يبخواندارو آ يزداريآبخ ياتيح اريموضوع بس گاهيو جا تيبه اهم يتوجهيدهنده بنشان توانديم

  كشور باشد.

  

  است يرقانونيغ يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ادغام 

دانستن  يرقانونيبا غ زين ياسالم يمجلس شورا يو فناور قاتيآموزش، تحق ونيسيعضو كم نيهمچن

دولت  يادار يعال يگفت: مصوبه شورا ميبه تسن يوزارت جهادكشاورز يقاتيادغام مؤسسات تحق

  لغو شود. ديبا يزداريم (انحالل) پژوهشكده آبخادغا بريمبن

خطاب به معاون  يادر نامه ،ياسالم يمردم رشت در مجلس شورا ندهينما نژاد،يجبار كوچك 

 بريمبن يادار يعال يعنوان كردن مصوبه شورا يرقانونيبا غ يسازمان امور ادار سيو رئ جمهورسيرئ

خصوص پژوهشكده (به يجهاد كشاورز قاتين تحقسازما يها و مؤسسات پژوهشادغام پژوهشكده

 يوزارت جهادكشاورز يقاتيمراكز تحق نيو مؤثرتر نيتركه ازجمله مهم يزداريخاك و آبخ ظتحفا

  مصوبه شد. نيدر كشور است)، خواستار لغو ا ليمهار س نيو همچن ييغذا تيجهت تحقق امن

بر نادرست بودن ادغام  ديبا تأك ياسالم يمجلس شورا يو فناور قاتيآموزش تحق ونيسيكم عضو
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 يو سازمان يقاتيمؤسسه تحق چيحذف ه ارياخت يمقام چيافزود: ه يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ

  آن را حذف كند. ياسالم يمجلس شورا كهنيرا كه مصوبه مجلس داشته باشد، ندارد؛ مگر ا

وزارت جهاد  يهاحالل) پژوهشكدهادغام (ان ،ياسالم يمردم رشت در مجلس شورا ندهيگفته نما به

كشور  يقاتيو تحق يمتخصصان بخش كشاورز يموجب نگران ديآن هم در سال جهش تول يكشاورز

 يهاحقوق يدارا رانشيشروع شود كه مد ياز مؤسسات ديدولت ابتدا با يسازشده است و كوچك

  .ندهست ينجوم
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  08/02/1399مورخ خبرگزاري ايرنا  – بارش ها در كشور يتداوم روند كاهش
  

ها همچنان  ي) با وجود تداوم بارندگ98(مهره  يجار يبارش ها در سال آب يروند كاهش -رنايا-تهران

  ادامه دارد.

 ديبراساس گزارش جد بهشتي) تا هفتم ارد98(مهر يجار يسال آب يكل كشور از ابتدا يبارش ها زانيم

بارش  زانيم نيا د،يرس متريليم 285,9به   رانيمنابع آب ا تيريدفتر مطالعات منابع آب  شركت مد

  بارش در كشور ثبت شده است. متريليم 318,4است كه سال گذشته  يدرحال

 زاني. مافتيذشته كاهش نسبت به سال گ زيكشور ن ياست كه سطح برف يدرحال نيبارش ها همچن كاهش

 ديرس متريليم 385,1به  بهشتيتا هفت ارد يجار يسال آب يخزر از ابتدا يايدر زيبارش ها در حوضه آبر

  كرده بود. افتيبارش در متريليم 482,3است كه سال گذشته  يدرحال نيو ا

كرده كه  افتيدر يبارندگ متريليم 424,3 بهشتيعمان هم تا هفت ارد يايفارس و در جيخل زيآبر حوضه

 316,3 يهم درحال هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبود.بارش ها متريليم 524,6آن در سال گذشته  زانيم

  داشته است. افتيبارش در متريليم 451,2گزارش شده كه سال گذشته  متريليم

بارش  زانيكه م يكرده درحال افتيدر يبارندگ متريليم 211,3 بهشتيارد7هم تا  رانيا يمركز فالت

  بود. متريليم 199,6آن سال گذشته  يها

به گونه  ديگذشته رس يحد خود نسبت به سال آب نيشرق به باالتر يمرز زيحوضه آبر يبارش ها زانيم

 متريليم 99,9كه سال گذشته تنها يكرد درحال افتيبارش در متريليم 142,2 بهشتيكه تا هفت ارد يا

حوضه با  نيدر مناطق متاثراز ا يكشاورز تيسبب شده وضع بارش زانيم نيكرده بود . ا افتيبارش در

  با كاهش بارش روبرو شده است. زيقره قوم ن زيرشد مواجه شود. حوضه آبر
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديمترمكعب رس ارديليم 5به  هياروم اچهيحجم آب در
08/02/1399  

  

 نيطبق آخر هياروم اچهيگفت: آب در يغربجانيآذربا ياشركت آب منطقه رعامليمد -رنايا -هياروم

دهه گذشته  كيتا ركورد حجم آب آن در حداقل  ديمترمكعب رس ارديليسنجش صورت گرفته به پنج م

  شكسته شود.

 اچهيرقم، حجم آب در نيبه ا دنيافزود: با رس رنايفت و گو با خبرنگار اروز دوشنبه در گ يجعفر اتابك

(اول مهر  يجار يسال آب يمترمكعب و نسبت به ابتدا ونيليم 650نسبت به زمان مشابه سال گذشته  هياروم

  .دهدينشان م شيمترمكعب افزا ونيليم 570و  ارديليم كي)، 1398

بر اساس  اچهيزمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: وسعت دربا  هياروم اچهيمساحت در سهيبا مقا يو

 لومترمربعيك 178هزار و و به سه افتهي شيافزا لومترمربعيك 142با سال گذشته  سهيدر مقا شيپا نيآخر

  است. دهيرس

از  شتريب متريسانت 21است كه  متريسانت 82متر و  271و  هزاركي زين اچهيدر نيا يكرد: تراز فعل انيب يو

  .شوديزمان مشابه سال گذشته برآورد م

 هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يهاطرح نكهيبا اعالم ا يغربجانيآذربا ياشركت آب منطقه رعامليمد

از  يبرداردر صورت بهره هياروم اچهيافزود: تراز ر رسد،يم يبرداربه بهره جيو به تدر يسال جار يط

 يآب نيدر خصوص نگ يجمهورسييو وعده ر ابدييم شيافزا متركيبه  كيها ساالنه نزدطرح نيا

  .شوديم يعمل جانيآذربا

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

كرد؛  دجايا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز  شيچند ماه ب يط
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 يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يهاو به واسطه كاهش آب يبعد يهااگرچه در ماه

  با مدت مشابه سال گذشته همچنان باالتر بوده است. سهيسطح آن در مقا يداشت ول

نشان  ياهماهوار يهاداده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با

 نهيها و استفاده بهبارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهديم

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا توانديم هياروم اچهيدر يايستاد اح يهااستيبر اساس س ياز منابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 هياما در سا افتييكاهش م متريسانت 40ساالنه به طور متوسط  اچهيتاد تراز درس نيا لياز تشك قبل

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

  آمد. اچهيهم به كمك در هايمتوقف شد و بارندگ

در  اچهيدر نيا يول اعالم شده هياروم اچهيدر كيلوژمتر به عنوان ارتفاع اكو 274و  هزاركيتراز  هرچند

آن  زگردير يهادرصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزاركيتراز 

  رفع خواهد شد.

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يهادر قالب طرح هياروم اچهيدر

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

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

  شد.



    

  
  

60 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

  08/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - ديجد ياستان در سال آب 9 يبارندگ شيافزا
  

شابه پارسال استان كشور نسبت به مدت م 9) در 98(از مهر  يجار يسال آب يهابارش زانيم -رنايا -تهران

  رشد داشته است.

 ياستان ها ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتازه تر براساس

كرمان و هرمزگان از مجموع  ن،يو بلوچستان، فارس، قزو ستانيسمنان، س ،يبوشهر، تهران، خراسان جنوب

  ش روبرو شده اند.استان كشور نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد بار 31

است كه پارسال  متريليم363,6 بهشتيتا هشتم ارد يجار يسال آب ياستان بوشهر از ابتدا يبارش ها زانيم

  داشت. يبارندگ متريليم341,5 يبازه زمان نيو در هم

كه  يكرد درحال افتيدر يبارندگ متريليم411,46 بهشتيو تا هشتم ارد يجار يتهران درسال آب استان

  بود. متريليم362,3آن پارسال  يرش هابا زانيم

بازه  نيكه پارسال در هم يداشته در حال يبارندگ متريليم162,88 بهشتيهم تا هشت ارد يجنوب خراسان

  .ديرس 138,35آن به  يبارش ها زانيم يزمان

 تافيدر يبارندگ متريليم 156,1داشت و پارسال  يبارندگ متريليم190,4 بهشتيامسال تا هشت ارد سمنان

  كرده بود.  

  .ديبه خود د يبارندگ متريليم 115,4كه پارسال  يدارد درحال يبارندگ متريليم 184,2 زيفارس ن استان

  داشت. متريليم 363,5 زيداشت و پارسال ن يبارندگ متريليم 399هم  نياستان قزو يجار يو درسال آب امسال

  را تجربه كرده بود. يبارندگ متريليم 405,5ال كه پارس يدارد درحال يبارندگ متريليم 426,8امسال  كرمان

  است. يبارندگ متريليم 938,3با  النيگ يجار ياستان كشور در سال آب نيتر پربارش

  است. يمتريليم95,7با بارش  زدي زياستان ن نيبارش تر كم
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خسارت  ييروستا چيه رمنديرودخانه ه البيحجم س يدرصد 35 شيامسال با وجود افزا
روزنامه سبزينه مورخ  – ستانيس يبرا رمنديبحران ه 2 البيو س يسالخشك؛ ديند
09/02/1399  

  

جهان و  يالمللنيتاالب ب نيهفتم ه،ياروم اچهيخزر و در اچهيپس از در رانيبزرگ ا اچهيدر نيسوم هامون

هامون  يهاكوچك به نام اچهياز سه در اچهيدر نياست. ا رانيدر ا كرهستيز يهاگاهرهياز ذخ يكي

و  وندنديپيهم م هآب ب ياست كه در زمان فراوانشده ليتشك رمنديو هامون ه يپوزك، هامون سابور

 البيحجم س كهني. امسال با وجود ادهنديم ليرا تشك رانيافغانستان و ا نيمشترك هامون ب اچهيدر

خسارت  ييروستا چيآن به ه انيپارسال بوده است، اما طغ البياز س ترشيدرصد ب 30 رمنديرودخانه ه

  وارد نكرد.

 يكرد، شمار انيافغانستان طغ نيفوق سنگ يهابارش جهيدر نت رمنديرودخانه ه يوقت شيپ سالكي درست

تومان خسارت  هاارديليو بلوچستان را آب برد و م ستانيواقع در شمال استان س ستانيمنطقه س يهااز روستا

  منطقه وارد شد. نيمردم ا يهاو خانه هارساختيبه ز

درصد  35تا  30نيب رمنديه البيو بلوچستان اعالم كرد س ستانيس ياامسال شركت آب منطقه اگرچه

شمال استان كه اغلب در كنار  يهابه روستا يخسارت چيه البيس نياز سال گذشته بوده، اما ا ترشيب

  ها هستند، وارد نكرده است.رودخانه

 اتيعمل يو فرمانده يهماهنگ ،يريشگيو بلوچستان كه مسئول ستاد پ ستانيبحران س تيريمد ركليمد

 يسال گذشته هواشناس يهاينيبشيشگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از پبحران بود، به با نيپاسخ به ا

 ميعظ البيس نياو كنترل  تيريمد يخود را برا يتيرياستان اقدامات مد نيا يياجرا يهامجموعه دستگاه

  آغاز كردند.
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 ييشناسادر هامون،  ليمانور مقابله با س يبرگزار ،يداخل يهارودخانه يروبيافزود: ال يارجمند يعباسعل

از آب  يبخش هيتخل الب،يس عيتوز يبرا يميقد يهانهر يايها، احها و رفع آنرودخانه زيخنقاط حادثه

ها روستا و هزاران بحران بود كه توانست صد تيريستاد مد رانهيشگيو... از اقدامات پ مهينچاه يهاسد

  نجات دهد. ليرا از گزند س يكشاورز نيهكتار زم

به اكثر  شد،يانجام نم يمحل يهادر رودخانه رانهيشگيبود كه اگر اقدامات پ اديز آنقدر البيس حجم

ها ساده كه جبران آن شديشمال استان خسارت وارد م يهارودخانه ريمس يكشاورز يهانيها و زمروستا

  نبود.

تر از كم اريبس رمنديه البيو بلوچستان اضافه كرد: سال گذشته كه س ستانيبحران س تيريمد ركليمد

 ،يكشاورز يهانيها، زمبه خانه ياشدند و خسارات گسترده يروستا دچار آبگرفتگ نيامسال بود، چند

  و... وارد آمد. ييروستا يهاراه

  

  را كنترل كرد رمنديه انيطغ يهواشناس يمرزبرون يهاهشدار

مخرب  يبارش يهادهيپداستان  يهواشناس كهنيا انيبا ب زيو بلوچستان ن ستانيس يهواشناس ركليمد

گفت: در سال  ميبه تسن كند،يرصد م زيو تاالب هامون در افغانستان را ن رمنديرودخانه ه زيحوضه آبر

در  نيو بعضاً فوق سنگ نيسنگ يهادر رابطه با بارش يمرزبرون يحداقل شش هشدار جو يجار يزراع

استان صادر شده كه براساس  يكل هواشناسو تاالب هامون در اداره  رمنديرودخانه ه زيآبر يهاحوضه

اقدام  رمنديه يهاالبيس تيريمد يبرا يزيرسال گذشته به برنامه زييبحران از پا تيريو مد يآن استاندار

  كردند.

 دادينشان م مدتانيم يهاينيبشيو هم پ يبلندمدت هواشناس يهاافزود: هم مدل يدريح محسن

 نياز حد نرمال خواهد بود كه بر هم ترشيتوجه و بافغانستان قابل نيدفصل زمستان و ماه فرور يهابارش
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رودخانه  انياز طغ يريجلوگ يانهار شمال استان برا يروبيو زمستان گذشته موضوع ال زيياساس از پا

  بحران استان قرار گرفت. تيريو ستاد مد يدر دستور كار استاندار رمنديه

 نيو بعضاً فوق سنگ نيسنگ يسامانه بارش نيانتظار داشت، چند يطور كه هواشناسكرد: همان حيتصر او

به همراه داشت؛  نيسنگ يهاو هامون را فراگرفت و بارش رمنديه زيآبر يهاحوضه يجار يدر سال زراع

  .ديرس يابورو زمستان سال گذشته به تاالب هامون س زيياواخر پا هاالبيس نينخست كهيطوربه

  

  رمنديه زيشش برف در حوضه آبرسطح پو يدرصد 200 رشد

از  زيو هامون ن رمنديه زيآبر يهاو بلوچستان ادامه داد: بارش برف حوضه ستانيس يهواشناس ركليمد

 نيمواقع سطح پوشش برف ارتفاعات ا يدر برخ كهيطورتوجه بوده، بهتاكنون قابل يسال زراع يابتدا

  برآورد شده است. ريسال اخ 13ر بلندمدت د نيانگياز م ترشيدرصد ب 200حوضه حدود 

 يشهر قندهار افغانستان به حد ژهيوبه رمنديه زيبهار امسال در حوضه آبر لياوا يهاافزود: بارش يدريح

شمال  يها روستاطور قطع چند شهر و صدبه شد،يانجام نم البيس تيريانهار و مد يروبيبود كه اگر ال

 رمنديه زيحوضه آبر يبارش يامونه در هفته نخست امسال سامانهن ي. براكرديم ياستان را دچار آبگرفتگ

 متريليم 220از  شيساعت ب 48تر از آن در كم ستگاهيا كي يهادر افغانستان را فراگرفت كه بارش

  گزارش شده است.

 زيحوضه آبر نينقاط ا ريسا يهااست كه با بارش ستگاهيا كيشده تنها مربوط به  اديادامه داد: بارش  او

كه  البيس نيا تيريمد نيبنابرا برد؛يرا با خود م زيكه همه چ كنديم جاديوحشناك ا البيس كي

سخت و دشوار  يقدامگرفته، ا زيانسان را ن نيگذاشته و جان چند يدر افغانستان به جا ياديخسارات ز

  در استان انجام شد. يبود كه به خوب

 البيموقع از سال س نين كرد: سال گذشته در همو بلوچستان خاطرنشا ستانيس يهواشناس ركليمد
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به  ياديكرد و خسارت ز يروستا را گرفتار آبگرفتگ نيبود، چند يتر از مقدار كنونكه كم رمنديه

  مردم وارد كرد. يهاو خانه هارساختيز ،يكشاورز يهانيزم

  

  نادرست منابع آب در افغانستان است تيريمد جهينت رمنديه انيطغ

 ليدلبه ايرود  نيا دهد،ينشان م رمنديمعاصر رودخانه ه خيتار تيوضع يه داد: بررسادام يدريح

مردم را گرفتار كرده است. مردم استان  انيطغ ليدلبه ايوارد كرده  بيآس ستانيبه مردم س يسالخشك

و  يشمال ناطقاز مردم شمال استان به م ياديرا كه به مهاجرت بخش ز ستانيس 40دهه  يهايسالخشك

شمال  يهارا كه در آن اكثر روستا 60اواخر دهه  ليس نيدارند. همچن اديكشور منجر شد، به  يشرقشمال

 نيمردم ا يشمال استان است، برا ياتيح انيشر كهنيرغم ابه رمنديه نيشدند؛ بنابرا ليس رياستان درگ

  را هم داشته است. يمنطقه همواره مخاطرات

نادرست منابع آب در افغانستان است.  تيريمد جهيدر نت رمنديه انيرات طغاز مخاط ياضافه كرد: بخش او

متعهد شده تا حقابه شرب و  رمنديآب ه ميكه افغانستان بر اساس معاهده تقس يمعن نينادرست به ا

 يهاتا زمان بارش هحقاب نيو ا افتدياتفاق نم نيكند، اما ا يرا در طول سال رهاساز ستانيس يكشاورز

آب  ،ياز بارندگ يناش يهاالبيزمان با سكشور هم نيكه پس از آن، ا مانديم يها باقشت سدپ نيسنگ

 دستنييآن در مناطق پا بيو قدرت تخر البيموضوع بر حجم س نيكه ا دهديها را هم كاهش مسد

  .ديافزايم

افغانستان  يبرا مندرياز ه يناش يهاالبيمناسب س تيريو بلوچستان افزود: مد ستانيس يهواشناس ركليمد

و افغانستان  رانيا نيبه تاالب هامون كه ب هاالبيس نيا تيو هدا تيرياست؛ چراكه با مد ياتيح زين

و  يو مناطق غرب شوديگرد و غبار واقع در تاالب مهار م ديتول يهااز چشمه يمشترك است، برخ

  .ماننديروزه در امان م 120 يهااز باد يناش يهاكشور از وقوع گرد و غبار نيا يغربجنوب
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گرد و غبار در  ديمهم تول يهااز چشمه يكه انجام شده، بخش يكرد: براساس مطالعات حيتصر يدريح

تاالب در  يرياز تاالب هامون قرار دارد كه در خاك افغانستان است و با آبگ ييهادر قسمت ايغرب آس

  .شوديم تيآن در بلندمدت تثب يايمدت و احكوتاه

 يهاآب، تحت كنترل است و دستگاه يورود يرهايگفت: تمام مس زيو بلوچستان ن ستانيس انداراست

  كار هستند. يپا يو خصوص يدولت

موثر  ارياز حوادث بس يريشگيمردم را در پ يهايموقع و جلب همكاردرست و به يرساناطالع يموهبت

  دانست.

كنترل  يالزم برا يهايهم عنوان كرد: هماهنگ ،ياستاندار يامور عمران يمعاون هماهنگ جار،يب منصور

 تيريمربوطه در كنار هم در حال مد يهااز سمت افغانستان انجام شده و اكنون تمام دستگاه البيس

  .ميادر منطقه مواجه نشده يخسارت و خطر گونهچيلحظه با ه نيهستند و تا ا البيس

 ادياظهار داشت: با وجود حجم ز زيتان، ناس ياآب منطقه يسرپرست شركت سهام ،يدلمراد محمد

 يشركت برا نيا يروهايبه شبكه برق وارد نشده و ن يخسارت چيبه منطقه، تاكنون ه يورود البيس

  آماده هستند. ،ياز صدمات و رفع نواقص احتمال يريجلوگ
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  10/02/1399روزنامه دنيا اقتصاد مورخ  – كشور يهاياز متوسط بارندگ ديآمار جد
  

 285/ 9تاكنون به  98 يسال آب يكشور از ابتدا يهاي: متوسط بارندگ رويوزارت ن يرساناطالع گاهيپا

 98مهر  ي. از ابتداهدديرا نشان م يدرصد 32 شيافزا ريسال اخ 51 نيانگيكه نسبت به م دهيرس متريليم

فارس و  جي، خل385/ 6 رخز يايها در حوضه درمتوسط بارش زاني، م99 بهشتيهفتم ارد كشنبهيتا روز 

/ 7و قره قوم  142/ 2شرق  ي، مرز211/ 3 ي، فالت مركز316/ 3 هياروم اچهي، در424/ 3عمان  يايدر

مدت مشابه سال گذشته در كل  يمتريليم 318/ 4بوده است كه در مجموع نسبت به متوسط  متريليم 253

تا هفتم  98 يسال آب ياز ابتدا اهبارش زانيگزارش، م ني. بر اساس ادهديكشور كاهش نشان م

 نيانگياما نسبت به م دهد،يدرصد كاهش نشان م 10اگر چه نسبت به مدت مشابه گذشته  بهشتيارد

درصد رشد دارد.  32)، متريليم 217/ 1ساله ( 51درصد و متوسط  41)، متريليم 202/ 2ساله ( 11بارش 

 30تاكنون با  يجار يكاهش بارش در مدت مزبور سال آب زانيم نيشترياست، ب يگزارش حاك نيا

درصد رشد مربوط به حوضه  42بارش هم با  شيو عمده افزا هياروم اچهيدرصد مربوط به حوضه در

  شرق است. يمرز
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و  يسالخشك؛ داشت ميخواه شرويرا پ ريند سال اخچ يزهاييپا نياز خشكتر يكيامسال 
  10/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – رانيدر ا مياقل رييتغ امديپ 2 ليس
  

در  رانياز مردم ا ياريآب، خاطره مشترك بس يبندرهيو ج يكشاورز يو خشك، كساد دهيتفت نيزم

شائبه گذر از آن و ورود به دوران  ريدو سال اخ ياپيپ يهاليو س يدهه گذشته است كه بارندگ كي

را  كشوردر  ريال دو سال اخفراتر از نرم يهايكارشناسان بارندگ يكرده است. برخ جاديرا ا يترسال

در  نيا دانند،يساله م نيچند يسالدوره خشك كيبلندمدت پس از  يبه ترسال رانيورود ا دبخشينو

شده است.  مياقل رييتغ يامدهايدچار پ رانيمعتقدند ا زينظران ناز صاحب ياست كه شمار يحال

 98 -97 يآببود، سال  ريقرن اخ مين يهاسال نيتربارشاز كم يكي 97 -96 يسال آب كهيدرحال

  لقب گرفت. ريقرن اخ مين يسال آب نيترپربارش

ركورد  كيمقدار  نيبارش در كشور ثبت شد كه ا متريليم 1/342در مجموع  98 -97 يسال آب در

ساالنه  يهامتوسط بارش رايز رود؛يشمار مسال گذشته به 50ساالنه كشور در  يهابارش زانيدر م رينظيب

  كشور وجود دارد. رد زانيم نيبا بارش نرمال انتظار ا ييهااست كه در سال متريليم 250حدود  انريا

است كه  يدرحال نيا شود،يترسال محسوب م سالكي متريليم 1/342گذشته با ثبت  يسال آب رونيا از

كشور  يهااز استان ياريدر بس كهنيرغم ادر كشور ادامه دارد و به زين يجار يدر سال آب هايبارندگ

 يآمار مركز مل نيترتازه هيها نسبت به سال قبل كاهش داشته است؛ اما برپابارش يزاگرس مركز ژهيوبه

تا هفتم  99-98 يسال آب يكشور از ابتدا يبارش نيانگيم يسازمان هواشناس يسالو هشدار خشك شيپا

نسبت به سال  يدرصد 10رغم كاهش آمار به نيبوده است كه ا متريليم 4/264ماه در مجموع  بهشتيارد

  فراتر از نرمال است. يهاتداوم بارش انگريقبل، ب
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  ساله 15 يبه ترسال رانيا ورود

 رانيا ،ياپيپ يمطلوب در دو سال آب يهابارش افتنيكارشناسان معتقدند با توجه به ادامه  يرو برخ نيا از

  درازمدت وارد شده است. يره ترسالدو كيساله به  نيچند يسالدوره خشك كيپس از 

: ديگويم منايباره به ا نيدر ا ست،يز طيسازمان حفاظت مح سيشناس و مشاور رئكهرم، بوم لياسماع

فراتر از نرمال را شاهد  يهاگذشته تاكنون بارش يشده است؛ چراكه از سال آب يامسال وارد ترسال رانيا

  .بارديو همچنان م ميبود

اطلس قرار گرفته است  انوسياق ييآب و هوا ستميس ريكشور تحت تأث ييآب و هوا ستمي: سديافزايم يو

  داشت. ميخواه يو ترسال متريليم 240از  شيب يهاسال بارش 16تا  15به  كينزد اديز اريو به احتمال بس

ل سا 15 يكم برادست رانيسال گذشته، ا 15در  ديشد يسالدوره خشك كيمعتقد است، پس از  كهرم

  دارد. يترسال روشيپ

نشان  هايبررس ندي: برآديگويموضوع م نيبا رد ا شناس،ميگندمكار، اقل رياست كه ام يدر حال نيا

  داشت. ميخواه روشيرا پ ريچند سال اخ يزهاييپا نيتراز خشك يكيامسال  دهديم

  

  ريسال اخ 2 يهابر بارش نويالن يالگو ريتأث

 ست؛ين اتيجو تابع فرض ي: گردش عمومديافزايرازمدت رخ نخواهد داد، مد يترسال كهنيا انيبا ب يو

 دهيپد ريتأثشرق و مركز كشور تحتغرب، جنوبدر جنوب، جنوب ژهيودو سال گذشته به يهابارش

حاكم و  نايالن يالگو زيز نييو از پا گرددينرمال بازم تيها به وضعبارش ستميس نيبود، اما با خروج ا نويالن

 يسالدوره خشك كيكرد كه كشور ما از  ينيبشيپ توانينم رونياز ا شود؛يكم م رانيها در ابارش

  درازمدت شده است. يوارد ترسال ديشد

از  رانيگفت ا توانيجو است؛ اما نم يبراساس گردش عموم دهد،يكه رخ م ييها: بارشديافزايم يو
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  گذر كرده است. يسالخشك طيشرا

  

  ميدار روشيرا پ ريچند سال اخ زييپا نيترخشك امسال

سرخ است.  يايو در ترانهيمد يايدر ريتحت تأث يطور كلبه رانيا يها: منشأ بارشديگويم گندمكار

 گريد انيبه ب اي ابدياطلس كاهش  انوسيفعال است كه فشار بر جنوب اق يوقت ياترانهيمد ستميس

پرفشار  يسامانه بارش رونيكند؛ از ا يجنوب را ط رير) مساطلس (آزو انوسيپرفشار اق يجو يهاستميس

 يو با گذر از كشورها رديگيرا دربر م قايقاره و شمال آفر نيدر شمال اروپا، جنوب ا تيفعال يجابه

  .ريمانند دو سال اخ رسد،يم رانيبه ا ايغرب آسغرب و جنوب

را  يمطلوب اريبس يهاامسال بارش بهشتياردو  نيفرورد يقبل يهاينيبشي: براساس پشوديم ادآوري يو

و  يدر مناطق مركز يماه جار انيتا پا طيشرا نيا م،يارتفاعات زاگرس و البرز شاهد بود ران،يدر مركز ا

غرب و شرق كشور ادامه خواهد داشت؛ اما پس از آن وارد فصل گرم خردادماه در شمال انيتا پا

  خشك خواهد بود. هاينيبشيبر اساس پ روشيپ زييو پا ميشويم

  

  شوديآغار م ريتأخ يبا اندك يدر زاگرس مركز يزييپا يهابارش

امسال با  يزييپا يها: بارشديگوياستان اصفهان، م يهواشناس ركليمد ،يديخورش درضايحم نيهمچن

كل با مش رهنگاميد يهادنبال بارشممكن است كشاورزان به رونيآغاز خواهد شد؛ از ا ريتأخ ياندك

است؛ اما  ددرص 60و ماهانه كم و حدود  يفصل يهايآگاهشيدرصد تحقق پ نيمواجه شوند. با وجود ا

  .شوديدرصد محقق م 95 ياتا دو هفته كي يهاينيبشيپ

 ايدر دن يمختلف يوهاي: سنارديافزايم زيدرازمدت ن يدوره ترسال كيدرباره احتمال ورود كشور به  يو

تا چند  رانيكه ا كننديم دييتأ وهايسنار نياز ا يبرخ كنند،يم يها را بررسبارش تيوجود دارند كه وضع
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  رو است.روبه يسالهمچنان با خشك رانيا نديگويم يبرخ ياست، ول يدر ترسال ندهيسال آ

همراه است؛ از  اديز يبا خطا يها، گاهبارش يبرا هاينيبشيپ گريد ي: از سودهديادامه م يديخورش

 روشيبلندمدت پ يبوده است، گفت ترسال يدو سال ترسال اي كي كهنيبا استناد به ا توانينم رونيا

اثرگذار است و  رانيكه بر منطقه ا كننديم يرا بررس ييوندهاياستدالل دور پ نيا يداشت. برا ميخواه

  .ابدييادامه م هايسالخشك اي يسمت ترسالبه رانيا ميكه اقل شوديطبق آن مشخص م

  

  روستروبه مياقل رييتغ دهيبا پد رانيا 

: ديگويم م،يرو هستروبه مياقل رييتغ دهيحاضر با پددرحال كهنيا انياستان اصفهان با ب يهواشناس ركليمد

در  ايبرود  شيساله پ نيچند يهايسالمناطق به سمت رخداد خشك يبرخ شوديباعث م مياقل رييتغ نيا

گفت  توانينم رايز ست،يكه هر دو خوب ن ميرا شاهد باش آساليو س نيسنگ يهامناطق بارش يبرخ

در زمان  اديكه با حجم ز ييها. بارششوديخوب م تيوضع ابد،ييم شيافزا يها اندكچون حجم بارش

 يترسال م،يرويم يسمت ترسالگفت اگر به توانينم نيخسارت به همراه دارد؛ بنابرا دهديرخ م يكوتاه

  .است يمطلوب

و  شوديم ياطلس بررس انوسياق يمختلف مانند الگو يوهايو سنار وندهاي: دورپديگويم يديخورش

كدام  چيصحت و سقم ه نيبا وجود ا .روديم يسالخشك اي يبه سمت ترسال ياكه منطقه دهنديم هينظر

  .ستيدرصد ن 100

  

   يبارش ميسمت اقلبه رانيا ميروند اقل رييتغ 

 1430تا سال  يبارش مي: روند اقلديگويم زين ران،يدر ا يهواشناس گذارانانياز بن ،يكانارد نيحس نيهمچن

باالتر از نرمال  ايصورت نرمال ها در هر چهار تا پنج سال بهمناسب قرار گرفته و بارش يفرم نوسان كيدر 
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  خواهد بود.

وارد  اديز اريبا احتمال بس 97از سال  رانيكرده بود كه ا ينيبشيپ 95در اواخر سال  كهنيا يادآوريبا  يو

از  ياريبا توجه به جو حاكم، مورد انتقاد بس ينيبشيپ ني: اشوديم ادآوريخواهد شد،  يدوره ترسال كي

  همكارانش قرار گرفت.

گسترده  يهايو بررس قيصورت گرفته را بر طبق تحق يهاينيبشيپ كهنيبا اشاره به ا ياستاد هواشناس نيا

و با در  يمياقل يهامدل يبلندمدت با توجه به تمام ينيبشيپ ني: اديگويود انجام داده است، مخ يعلم

و اثرات  يعيرطبيو عوامل غ يعيجو است و عوامل طب يموثر در گردش كل يپارامترها ينظر گرفتن تمام

  در نظر گرفته شده است. نيكره زم يدر رو يانسان يدستكار

 كيهر  ،يهواشناس يوندهايمتعدد دور پ يهاو برهم كنش شاخص يديخورش يهاتي: فعالديافزايم يو

هم  نيزمكره يرو ميكننده اقلكنترل ياديتا اندازه ز توانديم وندهايپ گريبه نوبه خود و با جفت شدن با د

  متوسط باشد. اسيبزرگ و هم در مق اسيدر مق

انجام  ياز كارشناسان هواشناس يجمع يمكاربا ه يگروه قيتحق نينكته كه ا نيا يادآوريبا  ياردكان

 30تا  20به بعد تا حداقل  96از سال  اديز اريكه با احتمال بس ميديرس جهينت ني: به اديگويشده است، م

فرم  كيدر  رانيبه سمت ا انهيخاورم يبارش ميخوشبختانه روند اقل 1430حدوداً تا سال  يعني نده،يسال آ

  .رديگيقرار م يمناسب يكيهارمون ينوسان

باالتر  ايصورت نرمال مناطق به نيها در هر چهار تا پنج سال در ابارش كهنيا انيبا ب ياستاد هواشناس نيا

 يزمان وديپر نيدر ا يعني شود،يم دهياوج هم د كينوسانات  ني: در اكنديم دياز نرمال خواهد بود، تأك

كم  يهاسال، سال 5/2دو تا  سفانهآن متأ يبعد وديدر پر يول شود؛يم دهيآن در حالت اوج د سالكي

  نرمال خواهد بود. ريبارش ز نيانگيم يعني يبارش

مطلب اگر  نيواضح شدن ا ي: براكنديم حيبلندمدت پرداخته و تصر ينيبشيپ نيا حيبه توض ياردكان
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 يهادر سال م،ينشان ده يشكل سه بعد كيو در  ميكن سهيمقا نيانگيرا با م راتييتغ نيا يروند منحن

 دهي) دنيدر آن حالت اوج (فر سالكيو  نيانگيم يو باال نيانگيم يبارش 1402 يال 1401تا  1397

 يفيضع يسالگفت خشك توانيم اي يبارشكم يهاسال 1403تا  1402 اي 1401 يهاو در سال شوديم

  اشت.ادامه خواهد د 1430تا سال  باًيتقر يكيهارمون شكل نيخواهد داشت و ا

كشورمان از مرز  هينظر نيا وستنيپ قتيدر صورت به حق كهنياز ا يبا ابراز خرسند ياستاد هواشناس نيا

 يهاهم وجود دارد كه در بارش ييهاهيدور خواهد ماند، خاطرنشان كرد: اما توص يكمبود آب بحران

 ياستان رانيمدخصوص گسترده بوده و دولتمردان به اريبس ك،يستماتيدر حالت س اي ديشد يالحظه

را در  در مخازن يجار يهامهار كردن و انباره كردن آب يالزم را برا يهاينيبشيموظف هستند كه پ

  .ميصورت استفاده كن نياز آن به بهتر ميكم بارش، بتوان يهاكار قرار دهند تا در سالدستور
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دو تاالب مهم  يآب تيوضع نيآخر كرد: حياستان تشر يهاتاالب رخانهيمسئول دب
  10/02/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي شرق جانيآذربا

  

 يتاالب ها يآب تيوضع نيآخر يشرق جانيآذربا يهاتاالب رخانهيمسئول دب يشرق جاني/آذرباسنايا

  كرد. حيو قره قشالق، دو تاالب مهم استان را تشر گليقور

 يهاتاالب نيتراز مهم يكي گليقور يالملل نيتاالب ب كهنيا انيبا ب سنا،يوگو با اآذرهوا در گفت داهللاي

 1912,80آن به  يفعلمساعد بوده و تراز  گليتاالب قور تياستان است، اظهار كرد: در حال حاضر وضع

متر  يحدود شش سانت ه،تراز نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشت نيكه ا رسديم ايمتر از سطح در

  است. افتهي شيافزا

تاالب هر  نيا يريهكتار است، گفت: آب گ 141 گليدر حال حاضر وسعت تاالب قور كهنيا انيبا ب يو

  .ابدييماه ادامه م بهشتيارد 15آبان ماه آغاز و تا  15از  ،يسال بر اساس توافق بهره برداران كشاورز

آغاز شده است، گفت: ارتفاع آب  98آبان ماه سال  15از  گليتاالب قور يريآبگ كهنيا انيبا ب آذرهوا

  است. افتهي شيمتر افزا يسانت 73حدود  يرينسبت به اول آبگ گليقور

هزار متر مكعب  شده است، گفت:  900و   ونيليم كي گلياكنون حجم آب تاالب قور كهنيا انيبا ب يو

  است. افتهي شيهزار متر مكعب افزا 90نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته،  گليحجم آب تاالب قور

شهرستان  يكه در حوضه زيدر خصوص تاالب قره قشالق ن يشرق جانيآذربا يهاتاالب رخانهيدب مسئول

ها تاالب ريتاالب قره قشالق نسبت به سا تيگفت: وضعواقع شده است،  ريبناب، ملكان و عجب ش

 هياروم اچهيها واقع شده و آب آن به سمت درتاالب در مصب رودخانه نيمتفاوت است؛ چرا كه ا

  ندارد. يااچهيحالت در زين ليدل نيبه هم شوديم تيهدا

 نيتام ياز مردق چا زين يرود و بخش نهيتاالب قره قشالق از زر ياز آب ورود يكرد: بخش انيب  يو
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  .شوديم

اند، گفت: در حال شده يشكننده معرف يهاستميها در جهان به عنوان اكو ستاالب كهنيا انيبا ب آذرهوا

تنها  زيامر ن نيهستند و ا ياز منابع آب داريو استفاده ناپا يمياقل راتييتغ ريها تحت تاثتاالب يحاضر تمام

ربط  يذ يهاكرده و ارگان ييها صرفه جودر مصرف آب تاالب ديكشاورزان با ست،يمختص استان ما ن

  بگذارند. ارشانيها را در اختتاالب يحق آبه زين
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 نسبت به دراز مدت يبارندگ يدرصد 32/ رشد زيحوضه آبر 2ها در خوش بارش يرو
  12/02/1399خبرگزاري ميزان مورخ  –
  

 9تا  يسال آب يكه از ابتدا دهدينشان م ديجد يها در سال آببارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

  است. دهيرس متريليم 287,4ها در كل كشور به ارتفاع بارش 99 بهشتيارد

به  ياصل زيآبر يهابارش در حوضه متريليم 318,4مدت مشابه سال قبل بالغ بر  است كه در يدرحال نيا

 يدرصد 32ساله با رشد  51اما نسبت به دراز مدت  دهد،يرا نشان م يدرصد 10كه كاهش  دهيثبت رس

  روبرو بوده است.

  

  خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 19 كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 390,9ها به ارتفاع بارشخزر  زيكه در حوضه آبر دهدينشان م هايبررس

  داشته است. يدرصد 23 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 19سال گذشته با كاهش  يهابارش

بارش نسبت به سال گذشته با  متريليم 424,7عمان با  يايفارس و در جيخل يايدر زيحوضه آبر نيب نيا در

  داشته است. يدرصد 23 شيت افزاو نسبت به دراز مد يدرصد 19كاهش 

 30بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 317,8با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

  را به ثبت رسانده است. يدرصد 14و نسبت به دراز مدت رشد  يدرصد

 7 شيافزا بارش نسبت به سال گذشته با متريليم 212,9با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

  روبرو بوده است. يدرصد 46 شيساله با افزا 51و نسبت به دراز مدت  يدرصد
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  شرق يبارش در حوضه مرز يدرصد 42 رشد

و نسبت به دراز  يدرصد 42بارش نسبت به سال گذشته رشد  متريليم 142,3با  زيشرق ن يمرز حوضه

  را به ثبت رسانده است. يدرصد 54مدت رشد 

بارش نسبت به سال  متريليم 256,6با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زيراست حوضه آب يگفتن

  را به ثبت رسانده است. يدرصد 36 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 2گذشته با كاهش 

  
  



    

  
  

77 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

روزنامه اطالعات مورخ  – المياستان ا داريدر توسعه پا يآب يطرح ها گاهيجا
13/02/1399  

  

مرز  نيتر يمختلف از جمله دارا بودن طوالن ليمربع به دال لومتريك20133بالغ بر  يبا وسعت الميا استان 

فارس  جيخل زيآبراست كه در حوضه  يمرز تيبا اهم اريبس ياز استان ها يكيبا كشور عراق  المللي-نيب

  عمان قراردارد. يايو در

و توسعه  نيتام يطرح ها يبا اجرا يدر بخش كشاورز يتيبا اهم هاي-طرح الميحال حاضر در استان ا در

مردم  شتيمع نيدر تام ياحداث هستند كه نقش اساس ادرمرحلهياند  دهيرس يبردارمنابع آب به بهره

  منطقه دارند .

و آب شرب  يرساختيز عيآب صنا نياز آنها نه تنها تام يبا بهره بردار ندهيكه در آ يكالن يها پروژه

 يبخش كشاورز يمناطق مختلف استان را محقق خواهد كرد،بلكه با رونق اساس يآت يسالم و بهداشت

  خواهد شد. جاديدر مردم منطقه ا يبزرگ دياستان، ام

و توسعه  اياح يبرا يل صندوق توسعه ملازمح يكه با موافقت مقام معظم رهبر ييربناياقدامات ز از

 اريبس يكشاورز يهزارهكتاراراض50توسعه  ده،يرس يبه بهره بردار المياستان ا يمستعد كشاورز ياراض

  است . شده فيوعدم مهاجرت مردم شر يماندگار دارموجبيتوسعه پا جاديباارزش استان است كه باا

دشت  يو زهكش ياري(گالل) و شبكه آب الميا يهداسد ش هاي-توان به طرح يم ادشده،يبرطرح  عالوه

توسط دكتر  رانيب ا -الف شيطرح پو يشده و در راستا ليآنها تكم يياجرا اتيفكه اشاره كرد كه عمل

  افتتاح شدند. الميدر استان ا يجمهور سيرئ يحسن روحان

رستان دهلران جنوب غرب شه يلومتريك 90دشت فكه در  يو زهكش ياريو شبكه آب يكانال اصل طرح

 قياز طر لومتريك 6ر1رشته تونل به طول  كي لهيسد كرخه به وس اچهيواقع شده است كه آب آن از در
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  شود. يم نيدشت عباس تأم يكانال اصل

 نيبرق است و باهدف تأم يتحت فشار كشور بدون استفاده از انرژ ياريشبكه آب نيطرح، بزرگتر نيا

به بار  يواحد عمران 4منطقه در قالب  يهزار هكتار از اراض 22در سطح  يكشاورز يآب و توسعه اراض

  شده است . اجرا اي-هزار هكتار آن به روش قطره 6و  يهزار هكتار آن به روش باران 16نشسته كه حدود 

از مهاجرت  يريجلوگ م،ينفر به صورت مستق 5500 يبرا ييطرح منجربه اشتغالزا نياز ا يبردار بهره

 ونيليم 50طرح  نيخواهد شد. در ا ينيرزميآب ز هاي-سفره يايو اح تيو تقو زدايي-نابايب نان،يمرزنش

 نهيهز يعموم بعاز محل منا الير ارديليم 3000) و IDB(  يبانك توسعه اسالم التياز محل تسه وروي

  شده است .

آن،  يواقع شده و هدف ازاجرا الميغرب شهر ا يلومتريك 35(گالل) هم در الميا يشهدا يمخزن سد

مترمكعب در سال  ونيليم 12ر8 زانيبه م الميگاز ا شگاهيو پاال يميمهم پتروش عيصنا ازيآب مورد ن نيتأم

  است.

آن حدود  زيرودخانه گالل احداث شده و مساحت حوضه آبر يبر رو يبا هسنه رس يسد از نوع خاك نيا

آن به  يطول تاج و ارتفاع از پ مترمكعب بوده، ونيليم 23مربع و حجم آورد ساالنه آن  لومتريك 127

طرح  نيا ييرااج نهيمترمكعب است. هز ونيليم20متر و حجم مخزن آن در تراز نرمال  70و  385 بيترت

  است . الير ونيليم2290بالغ بر 

  عمان يايفارس و در جيخل يهاحوضه يو مهندس يكل دفتر فن ريمد -يهاشم ارسالن
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ركورددار  فارس؛ رسديمتر هم م 120 مرگ در استان فارس به يها مق چالهع
  13/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – در جهان نيفرونشست زم

  

و...  رمجازيغ يهابر، حفر چاهپرآب يكشت محصوالت كشاورز ،ينيرزميب زاز منابع آ هيرويب استفاده

فارس را  بانيجهان گر يدر كشور و حت نيفرونشست زم كيهستند كه باعث شده رتبه  يعوامل يهمگ

 اي يانسان ليدالمتفاوت است كه به يهابا عمق نيسطح زم ينشست ناگهان ،ي. فرونشست و فرورفتگرديبگ

 ياريبس يو مال يقادر است خسارات جان فتد،يانسان اتفاق ب يو اگر در محدوده زندگ دهديرخ م يعيطب

 ينيرزميز يهااز حد از آب شيكه ب دهديرخ م يجا گذارد. فرونشست اغلب در مناطقاز خود به

در  كهيدرصورت د؛يآيحساب مكشور به يكشاورز يهااز قطب يكيبرداشت شده باشد. فارس 

 يهاآب ،يو گسترش كشاورز تيرشد و جمع ليبه دل رياخ يهاآب قرار ندارد و در دههپر يامنطقه

 نيبازار شد و اكنون فرونشست زم يارزان راه يمتيو با ق ليتبد ياستان به محصوالت كشاورز ينيرزميز

ساكنان رخ  يها در مناطق زندگنشست نياست و اگر ا ريگسترش كو يبرا يافارس مقدمه يهادر دشت

 يبه بار آورد. سال گذشته كه اعالم شد، استان فارس ركورد جهان يجبران رقابليتلفات غ توانديدهد، م

متر هم  120استان به  نيها در افرونشست ياز آن خود كرده است كه عمق برخ يفرونشست را درحال

  .ديرسيم

 ينيرزميز يهاآب از سفره هيرويو برداشت ب يسالازجمله خشك يمختلف ليدالچند سال گذشته به يط

را به همراه  ييهايشد كه نگران دهيد يمختلف در انواع و ابعاد متنوع يهادر استان فارس فرونشست

در  يپلنگ ياستان ازجمله روستا ياز روستاها يها برخفرونشست نيا جاديا ليدلمدت به نيداشت. در ا

 يهافرونشست جاديا زيازجمله فسا و داراب ن استان گرينقاط د يشد و در برخ هيشهرستان مرودشت تخل

  همراه داشت.را به ييهاينگران ميعظ
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 يعيطب يرخدادها ليدلها ممكن است بهفرونشست نياعالم كردند ا يشناسنياز كارشناسان زم يبرخ

 يرخ دهد، اما فراوان يگچ يهاسنگ يشدگحل اي لرزهنيهمچون زم يشناختنيزم يندهايحاصل از فرآ

از  يمسائل دارد كه ناش نياز ا ريغ يليدر اغلب نقاط استان فارس نشان از دل ريسال اخ 10در  دهيپد نيا

  است. يمنابع آب حيصح تيريعدم مد

  

  كنديم ديرا تهد ديفرونشست مجموعه تخت جمش خطر

 جاديز اا ينگران نيترشيو ب كرديدست و پنجه نرم م دهيپد نياستان با ا يهامدت اغلب دشت نيا در

عنوان به توانديم دهيپد نياعالم كردند ا يراستا برخ نيفرونشست مربوط به دشت مرودشت بود. در ا

  شود. يتلق زين ديتخت جمش يمجموعه جهان يبرا ديتهد كي

استان از مناطق مختلف استان ازجمله دشت مرودشت داشت  يشناسنيزم راًيكه اخ ييدهايبازد در

 يهادستگاه يكننده اعالم كرد و خواستار همكارمنطقه نگران نيرا در ا دهيپد نيگسترش ا تيوضع

  شد. ينيرزميز يهااز برداشت آب سفره يريجلوگ يبرا ربطيذ

) به مهر گفت: رخداد رازيجنوب كشور (مركز ش يو اكتشافات معدن يشناسنيمركز زم ريمد انيم نيا در

صورت معمول در به نيزم دنيبه تعادل رس يست كه براا يشناختنيزم يهادهيازجمله پد نيفرونشست زم

 ترشيدر سال) ب متريليماز چهار  شي(ب يعيحد طب كيافت از  نيا زانيم كهيو زمان افتديها اتفاق مدشت

  است. ژهيتوجه و ازمنديشده و ن ليبحران تبد كيبه  دهيپد نيشود، ا

كشور را  يهااز دشت ياريچهره بس ريدهه اخ فرونشست در دهيپد كهنيبا اشاره به ا يوسفي طهمورث

در سال  متريسانت 30از  شيب يحت يافت در موارد نيساالنه ا نيانگيكه نرخ م يادگرگون كرده، به گونه

شده كه  هيته ساستان فار يهانقشه فرونشست ريچند مدت اخ يداد: ط حيگزارش شده است، توض زين

  كننده است.دشت مرودشت نگران تياز همه وضع شيب



    

  
  

81 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

 هيته يهاادامه داد: براساس نقشه شود،ياز شمال استان تا جنوب را شامل م دهيپد نيا كهنيا انيبا ب يو

استان نگران كننده است؛ اما دشت مرودشت از  يهادشت يتمام تيوضع يشناسنيزم يشده از سو

  د.دار يبدتر تينقاط استان وضع گريلحاظ فرونشست و گسترش آن نسبت به د

  

  فرونشست ياصل ليدل هيرويب يهابرداشت

 طيو شرا هيرويب يهاگسترش فرونشست در دشت مرودشت برداشت ليدل كهنيبا اشاره به ا يوسفي

متر آب برداشت  300از  شيمنطقه ب نيآبرفت ا يهااست، افزود: متأسفانه كشاورزان از چاه يشناسنيزم

و گسترش  جاديها خشك شده كه در اآبخوان نياز ا يهتوجحاضر تعداد قابلاند كه درحالكرده

  داشته است. ياديز ريفرونشست تأث

 نيا كهنيبر ا دي) با تأكرازيجنوب كشور (مركز ش يو اكتشافات معدن يشناسنيمركز زم ريمد

در دامنه  ترشيو روستاها ب يشده است، گفت: متأسفانه مناطق مسكون جاديها در دامنه كوه افرونشست

 ييجاو نسبت به جابه ييها شناساشكاف يرياست كه با اتخاذ تداب يضرور رونيها قرار دارد؛ از اوهك

  منطقه اقدام شود. نيدر ا يمناطق مسكون

  

  خطر در دشت مرودشت به صدا درآمده است زنگ

راستا  نيزنگ خطر در دشت مرودشت به صدا درآمده است، اظهار كرد: البته در ا كهنيبا اشاره به ا يو

  مربوطه اعالم كرده است. يهارا انجام داده و گزارش آن را به دستگاه ياقدامات يشناسنيسازمان زم

 ريچند وقت اخ يكرد: كشاورزان ط انيآب در دشت مرودشت ب هيرويبا انتقاد از برداشت ب يوسفي

فرونشست است،  جاديا لياز دال يكي نياند كه اخود اقدام كرده ياراض حينسبت به تسط يزريصورت لبه

 ياقدامات شتدر مرود ينيرزميز يهااز برداشت آب يريجلوگ يبرا ترعيهرچه سر ديمنظور با نيهمبه
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  .رديصورت گ

 ست،يفقط مربوط به شهر مرودشت ن دهيپد نيا كهنيبر ا دياز سخنان خود با تأك يگريدر بخش د يو

كه انجام شده،  ييزرقان، فسا، داراب و... رصدها ز،راياز نقاط ازجمله دشت ش يگفت: متأسفانه در برخ

  ها دارد.فرونشست نيو گسترش ا شياز افزا تيحكا

ساخت  يبرا يزير) خواستار برنامهرازيجنوب كشور (مركز ش يو اكتشافات معدن يشناسنيمركز زم ريمد

 يدشت فارس ط طور حتمروند به نيكرد: در صورت ادامه ا ديدر فارس شد و تأك ندهيآ يو سازها

انجام  يو مؤثر قيدق يزيررابطه برنامه نيدر ا ديكه با شوديرو مروبه ياديبا مشكالت ز ندهيآ يهاسال

  شود.

  

  فرونشست جاديا ياصل ليافتادن سطح آب دل نييپا

 زين رازيدانشگاه ش يعلم ئتيو عضو ه شناسنيو پژوهشگر، زم رانيا يشناسرابطه پدر علم آب نيا در

در دشت مرودشت و اطراف تخت  ينيرزميز يهاو برداشت آب از سفره هيرويب يكشاورز گفت:

  فرونشست شده است. دهيپد جاديباعث ا ديجمش

درباره فرونشست در  يقاتياز حدود هشت سال قبل تحق رازيدانشگاه ش كهنيبا اشاره به ا يسيرئ اهللاعزت

 نييپا رازيانجام شده توسط دانشگاه ش قاتيتحق كرد: بر اساس انيدشت مرودشت انجام داده است، ب

  دشت است. نيفرونشست در ا جاديا ياصل ليافتادن سطح آب دل

 نيا يط ديشد يسالمتر)، بروز خشك 15تا  10(حدود  ينيرزميسطح آب ز ديادامه داد: افت شد يو

موجب شد تا نشست ) يرس زدانهير يهاهينشست (وجود ال يمساعد بودن آبخوان برا نيها و همچنسال

 ييجاجابه يو حت وارهايد يخوردگشول خود را به صورت ترك يدر روستا يمنازل مسكون يبعض

  ها نشان دهد.از آن يبعض سقف
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  از فرونشست يريتنها راه جلوگ نهيبه مصرف

آب وجود  نهيجز مصرف بهبه دهيپد نياز گسترش ا يريجلوگ يبرا يراه چيه كهنيبر ا ديبا تأك يو

طور حتم كشاورزان اقدام به در سطح استان خوب بود كه به يارد، افزود: سال گذشته و امسال بارندگند

  پمپاژ آب خواهند كرد و باز هم وضع منابع آب بدتر از گذشته خواهد شد.

 ابد،يكاهش  ينيرزميز يهادرصد از برداشت آب 20تنها اگر  كهنيبا اشاره به ا رانيا يشناسعلم آب پدر

 ييجوصرفه يكشاورز يدر مصرف آب برا ديكرد، گفت: با يريجلوگ دهيپد نياز گسترش ا توانيم

 توانينم تكش يالگو رييصورت با عدم تغ نيا ريبر رفت، در غآبسمت كشت محصوالت كمشود و به

  كرد. يريفرونشست جلوگ دهياز گسترش پد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور همچنان خشك هستند يهادرصد دشت75 مقام مسوول،
13/02/1399  

  

منابع آب  تيريمنابع آب و امورمشتركان شركت مد يبرداردفتر حفاظت و بهره ركليمد -رنايا -تهران

كه پارسال اتفاق افتاد همچنان با روند  يخوب يهابا وحود بارشكشور  يهادرصد دشت 75گفت:  رانيا

  خشك روبرو هستند.

 يسال آب ينفوذ بارش ها ريافزود: تاث رنايا يروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد »يفاضل عبداهللا«

و  ممنوعه يهاكشور ( جزو دشت يهااز دشت ياري) دربس98 وريتا آخر شهر 97سال گذشته (مهرماه

ضخامت،  ليدل بهاز پنج ماه همراه بوده و  شيب ريشرق و شمال شرق) با تاخ ،يعمده در فالت مركز

  است. اديقسمت خشك آنها همچنان ز

دشت ها موثر نبوده و همچنان روند خشك در آنها  نيپارسال در ا ياساس بارش ها نيادامه داد: بر ا يو

  ست.بهبود داشته ا ياندك تينها ايادامه دارد و 

از  يسال گذشته خوب بود اما بخش كم يسال آب يخاطرنشان ساخت: اگرچه بارش ها يفاضل

  قرار داد.  ريكشور را تحت تاث يهاآبخوان

گفت:  رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب و امورمشتركان شركت مد يبرداركل دفتر حفاظت و بهره ريمد

آنها در  ريتاث يابيارز يمتفاوت بود و برا اريبس يانو هم از لحاظ مك يپارسال هم از نظر زمان يبارش ها

  .شوديمهر ماه اقدام م انيهرساله و در پا ينيزم ريز يهاسفره

كه متوسط  دهدينشان م 98 وريتا آخر شهر 97مهرماه  يسال آب يبارش ها جينتا نيادامه داد: بنابرا يو

 ي) كه سال كامل خشك97 وريتا آخر شهر 96سال نسبت به سال ماقبل آن(مهرماه  نيا يهاارتفاع بارش

  داشت. شيدرصد افزا100بود 



    

  
  

85 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

هشت درصد رشد داشت كه  زيساله ن 50سال نسبت به دوره دازمدت  نيا يهايافزود: بارندگ يفاضل

  نشان دهنده سال پربارش بود.

بارش  تيضعادامه داد:  اما و رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد يو تعادل بخش اءيطرح اح يمجر

درجه دو كشور  زيحوضه آبر 6سهم بارش در  نيشتريمتفاوت بود . ب اريبس يسال به لحاظ مكان نيا يها

  غرب و كرخه رخ داد. يكارون بزرگ، هراز و قره سو، مرز درود،يشامل تالش، سف

  قرار دارد. زيآبر يحوضه ها نيكشور در ا يافزود: حدود هشت درصد مساحت كل دشت ها يفاضل

كشور صورت  يسال قبل بر آب خوان ها ياز بارش ها يكه ناش يا هيمجموع حجم تغذ ،يگفته و به

  متر مكعب است. ارديليگرفت حدود دو م

ادامه  رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب و امورمشتركان شركت مد يكل دفتر حفاظت و بهره بردار ريمد

 ريز يساالنه مخازن سفره ها يكه سهم كسر پارسال در كل كشور سبب شد يمثبت بارش ها نديداد: برآ

  .ابديبهبود  ارديليم ميمتر مكعب است حدود ن ارديليم ميكه پنج و ن ينيزم

متر  ارديليم ميرا ن ينيزم ريز يساالنه مخازن سفره ها يپارسال كسر يبارش ها نيافزود: بنابرا يفاضل

  مكعب كاهش داد.

دانست  يشمال يغرب، شمال غرب و نواح ياقع در نواحو يرا آبخوان ها ريتحت تاث يآبخوان ها يو

  هم به خود اختصاص داده اند. يكه وسعت كم
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  14/02/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – كشور يهادرصد دشت 75 يخشك
  

 رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب و امورمشتركان شركت مد يبردارر حفاظت و بهرهدفت ركلي: مد رنايا

كه پارسال اتفاق افتاد همچنان با روند  يخوب يهاكشور با وجود بارش يهادرصد دشت 75گفت: 

تا آخر  97هرماهسال گذشته (م يسال آب يهانفوذ بارش ريافزود: تاث يرو هستند. عبداهللا فاضلروبه يخشك

شرق و  ،يممنوعه و عمده در فالت مركز يهاكشور (شامل دشت يهااز دشت ياري) دربس98 وريشهر

 اديضخامت، قسمت خشك آنها همچنان ز لياز پنج ماه همراه بوده و به دل شيب ريشمال شرق) با تاخ

  است.

خشك در آنها ها موثر نبوده و همچنان روند دشت نيپارسال در ا يهااساس بارش نيادامه داد: بر ا يو

سال گذشته خوب بود اما  يسال آب يهاافزود: اگرچه بارش يبهبود داشته است. فاضل ياندك ايادامه دارد 

منابع آب  يبردارو بهره تكل دفتر حفاظ ريقرار داد.  مد ريكشور را تحت تاث يهااز آبخوان يبخش كم

و هم از لحاظ  يارسال هم از نظر زمانپ يهاگفت: بارش رانيمنابع آب ا تيريو امورمشتركان شركت مد

مهر ماه اقدام  انيهرساله و در پا ينيرزميز يهاآنها در سفره ريتاث يابيارز يمتفاوت بود و برا اريبس يمكان

كه  دهدينشان م 98 وريتا آخر شهر 97مهرماه  يسال آب يهاارشب جينتا نيادامه داد: بنابرا ي. وشوديم

) كه سال كامل 97 وريتا آخر شهر 96سال نسبت به سال ماقبل آن (مهرماه  نيا يهامتوسط ارتفاع بارش

 50سال نسبت به دوره درازمدت  نيا يهايافزود: بارندگ يداشت. فاضل شيدرصد افزا100بود  يخشك

منابع  يو تعادل بخش يايطرح اح يدهنده سال پربارش بود. مجردرصد رشد داشت كه نشان 8 زيساله ن

 اريبس يسال به لحاظ مكان نيا يهابارش تيادامه داد: اما وضع رانيمنابع آب ا تيريآب شركت مد

كارون  درود،يدرجه دو كشور شامل تالش، سف زيحوضه آبر 6سهم بارش در  نيشتريمتفاوت بود. ب

درصد مساحت كل  8افزود: حدود  يغرب و كرخه رخ داد. فاضل يسو، مرز رهبزرگ، هراز و ق
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از  يكه ناش ياهيمجموع حجم تغذ ،يقرار دارد. به گفته و زيآبر يهاحوضه نياكشور در  يهادشت

كل  ريمتر مكعب است. مد ارديليكشور صورت گرفت حدود دو م يهاسال قبل بر آبخوان يهابارش

 نديادامه داد: برآ رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب و امورمشتركان شركت مد يرداردفتر حفاظت و بهره ب

كه  ينيرزميز يهاساالنه مخازن سفره يپارسال در كل كشور سبب شد كه سهم كسر يهارشمثبت با

پارسال  يهابارش نيافزود: بنابرا ي. فاضلابديبهبود  ارديليم ميمتر مكعب است حدود ن ارديليم ميپنج و ن

تحت  يهاآبخوان يمتر مكعب كاهش داد. و ارديليم ميرا ن ينيرزميز يهاساالنه مخازن سفره يكسر

هم به  يدانست كه وسعت كم يشمال يغرب، شمال غرب و نواح يواقع در نواح يهارا آبخوان ريتاث

  اند.خود اختصاص داده
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  14/02/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – شرق يمرز زيحوضه آبر يهارشد بارش
  

 سهيدر مقا -كشور است  زيآبر ياصل يهااز حوضه يكيكه  -شرق  يمرز زيها در حوضه آبر: بارش رنايا

از  يكيشرق كه همواره  يمرز زيدرصد رشد كرد. حوضه آبر 53ساله،  51با دوره دراز مدت 

كرد. بر اساس  دايپ يروند متفاوت يجار يكشور است، در سال آب زيآبر ياصل يهاحوضه نيتربارشكم

حوضه تا  نيا يهابارش زانيم ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيگزارش دفتر مطالعات پا

نسبت به  يجار يحوضه در سال آب نيا يهابارش زاني. مديرس متريليم 143/ 4به رقم  بهشتيارد ازدهمي

  .دهدينشان م يدرصد 43كرده بود، رشد  افتيدر يبارندگ متريليم 100مدت مشابه پارسال كه 

 يبرا يخوب ديها نوبارش شيقرار دارد كه افزا زيحوضه آبر نيممنوعه كشور در ا يهااز دشت يتعداد

فقط سه  بهشتيارد 11تا  دهدينشان م يجار يسال آب يهاواقع در آن است. روند بارش يهاآبخوان

، »خزر يايدر« زيآبر يهابا كاهش بارش همراه هستند. حوضهنسبت به مدت مشابه پارسال  زيحوضه آبر

اند. رو شدههستند كه با كاهش بارش روبه ياسه حوضه »هياروم اچهيدر«و » عمان يايو در فارسجيخل«

دارد كه پارسال  يبارندگ متريليم 398/ 1 يدرحال بهشتيارد ازدهميو تا  يجار يخزر درسال آب يايدر

 11عمان هم تا  يايفارس و در جيخل زيداشت. حوضه آبر يبارندگ متريليم482/ 7 يانبازه زم نيو در هم

 دهيرس متريليم524/ 7آن به  يهابارش زانيثبت كرد اما پارسال م يبارندگ متريليم437/ 7 بهشتيارد

  بود.

 يبارندگ متريليم320/ 2ماه  بهشتيارد ازدهميكه تا  يامشابه دارد به گونه يتيهم وضع هياروم اچهيدر

  داشت. يبارندگ متريليم453/ 4 يبازه زمان نيكه پارسال در هم يكرده درحال افتيدر
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سايت خبرگزاري صداو سيما  – سال پربارش كشور نيثبت پنجم؛ سال گذشته 52در 
  14/02/1399مورخ 

  

سال پربارش  نيمنابع آب، از ثبت پنجم تيريشركت مد هيدفترمطالعات پا يسطح يهاآب كارشناس

  خبر داد. يمتر بارندگ يليم 297,5سال گذشته با ثبت  52كشور در 

ها از گفت: ارتفاع بارش مايصدا و س يبا خبرنگار خبرگزار يتلفن يدر گفتگو انيشا ليخل نيحس يآقا

رقم در مدت مشابه  نياست كه ا دهيمتر رس يليم 297,5ماه به  بهشتيارد 14تا  98-99 يسال آب يابتدا

  متر بوده است. يليم 220,6 مدتدرصد و در بلند 318,6سال گذشته، 

از متوسط بلند مدت بوده  شتريكشور ب ياصل زيها در شش حوضه آبربارش تيوضع نكهيا انيبا ب يو

بارش  زانيم نيشتريب رو،يتحت عملكرد وزارت ن يباران سنج يمبنا ستگاهيا 104: از مجموعه است، افزود

 متريليم 1321 ادلرشت مع ستگاهيمربوط به ا ،يجار يسال آب ياز ابتدا بهشتيارد 14 خيثبت شده تا تار

  است. متريليم 52,4و معادل  زديمحمد آباد  ستگاهيآن مربوط به ا نيو كمتر

در  يبارندگ نيانگيمنابع آب ادامه داد: م تيريشركت مد هيدفترمطالعات پا يسطح يهاآب كارشناس

مدت مشابه بوده و استان  يباالتر از متوسط بلند مدت ط بهشت،يارد 14 خيبه تار ياستان كشور منته 28

  .درصد را دارا ست 119نسبت به متوسط درازمدت و معادل  يبارندگ زانيم شيافزا نيشتريهرمزگان ب

 420,2معادل  ،يجار يسال آب بهشتيارد 14به  ياستان تهران منته يبارندگ نيانگيگفت: م انيشا ليخل

بر اساس ظهور  ني. همچندهديرا نشان م شيدرصد افزا 73است كه نسبت به متوسط بلند مدت،  متريليم

است  افتهي شيافزا ترميليم 20,5استان تهران معادل  يبارندگ نيانگيهفته گذشته، م كي يط يجبهه بارش

 بهشتيارد 14 خيدر تار متريمل 420,2به  بهشتيارد 5در  متريليم 399,7استان تهران از  يبارندگ نيانگي(م

  است) افتهي شيافزا
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تاالب خشك زنده شد / جان تازه باران به  رانيا نيريآب ش اچهيدر نيتربزرگ
  14/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – ريتصاو» + هامون«
  

شده و جان » هامون«تاالب خشك  يريموجب آبگ البيشدن س يو جار يفصل يبارندگها ـ استان گروه

  است. دهيآن بخش هيو ساكنان حاش يالمللنيتاالب ب نيبه ا ياتازه

تاالب  يريموجب آبگ البيشدن س يو جار يفصل ياز زابل، بارندگ ميتسن يگزارش خبرگزار به

تاالب  نياست. ا دهيآن بخش هيو ساكنان حاش يالمللنيتاالب ب نيبه ا ياشده و جان تازه» هامون«خشك 

 يبرا يو تنفس يچشم يهايماريو ب زگرديده شدن رخشك شدن به منشأ پراكن يدر پ رياخ يهادر سال

  .زنديمردم منطقه موج م انيم ياز آنها شادمان يبخش يريشده بود و حاال با آبگ ليتبد ستانيمردم منطقه س

در اكثر  رياخ يهاسال ژهيوها بهسال يو در برخ خشكمهين ريهامون كه در دو دهه اخ يالمللنيب تاالب

درآمد كشاورزان،  يبود كه منشأ اصل رينظيب يااچهيدر شيوده، دو دهه پفصول كامالً خشك ب

 اچهيدر نيعنوان بزرگتربه ي. هامون در زمان پرآبشديمحسوب م ستانيمنطقه س رانيگيدامپروران و ماه

 ليتبد زگرديبه منشأ پراكنده شدن ر يدر زمان خشك اچهيدر نيمحسوب شده و هم رانيا نيريآب ش

 يعكاس خبرگزار "ياحمزه يمصطف"هنرمندانه توسط  يبا نگاه گذرديكه از نظر م يريو. تصاشوديم

  است. دهيبه ثبت رس ستانيدر منطقه س ميتسن
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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در
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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در
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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در
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  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

روزنامه دنياي اقتصاد  – گذشته يبا سال آب سهيها در مقامتوسط بارش يدرصد 7كاهش 
  15/02/1399مورخ 

  

بوده كه در  متريليم 295تاكنون حدود  98-99 يسال آب ياقتصاد : متوسط بارش كشور از ابتدا يايدن

 75/ 8 ر،يساله اخ 51ط درصد كاهش و نسبت به متوس 7معادل  متريليم 22/ 9گذشته  يبا سال آب سهيمقا

  .دهدينشان م شيدرصد افزا 34معادل  متريليم

 يهاستگاهيشده در ا(پاون)، بر اساس اطالعات بارش ثبت رويوزارت ن يرساناطالع گاهيپا گزارشبه

گذشته  يبا سال آب سهيدر مقا يجار يبارش سال آب تيآب، وضع قاتيو اعالم موسسه تحق رويوزارت ن

كشور  شرقشمال و شمال غرب كشور كاهش داشته و در مناطق جنوب و جنوب  ،يطق غربمنا شتريدر ب

نسبت به متوسط  يجار يبارش كشور در سال آب تيگزارش، وضع نيهمراه بوده است. بنا بر ا شيبا افزا

نشان  شيافزا ينواح ريكشور، در سا يمناطق جنوب غرب و مركز يجز در برخساله) به 51بلندمدت (

در  يجار يسال آب يبرا 1399 بهشتيارد 11تا  1398مهرماه  ياز ابتدا يبارش تجمع كهيطوربه د؛دهيم

كشور  ياصل زيآبر يهاحوضه كيسال گذشته به تفك 51با دوره مشابه در سال گذشته و متوسط  سهيمقا

ذشته، در گ يبا سال آب سهيتاكنون در مقا يسال آب ياز ابتدا يبارش تجمع زانيكه م دهدينشان م

درصد  29و  17، 18 بيبه ترت هياروم اچهيعمان و در يايفارس و در جيخزر، خل يايدر زيآبر يهاحوضه

داشته  شيدرصد افزا 43و  11 بيشرق به ترت يو مرز يفالت مركز زيآبر كاهش داشته و در حوضه

 يهاحوضه يتمامدر  ر،يسال اخ 51با متوسط  سهيبارش در مقا تياست، وضع يگزارش حاك نياست. ا

  .دهدينشان م شيافزا كيدرجه  زيآبر
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 – دهديرا نشان م ليدولت در قبال س تفاوتي-يب "يزداريآبخ ةپژوهشكد"انحالل 
  15/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

در كل كشور بوده  يمهم اريبس يمنشأ دستاوردها يزداريآبخ ةپژوهشكد نكهيا انيمنابع آب با ب كارشناس

 ليدولت به مردم در قبال س تفاوتي-ياعالم ب» ادغام«پژوهشكده در پوشش  نياست، گفت: انحالل ا

  است.

 يدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد ،يزداريبخو آ يكارشناس منابع آب، كشاورز ساز،-ينيس ديحم

ها -جنگل قاتيتحق ةدر مؤسس يزداريحفاظت خاك و آبخ ةبا انتقاد از ادغام پژوهشكد ميتسن يخبرگزار

نظر  زكشور ا طيها كه شرابارش يالگو رييو آغاز تغ 97از بهار  شو مراتع كشور گفت: اگر تا پي

 نيداشته كه در چن انيمسئله جر نيكشور ا نيذهن مسئولرو به افت و كاهش بود، در فكر و  يبارندگ

در  يقاتيو وجود مركز تحق ستين لياز س يريشگيپ قاتيدر خصوص تحق نهيبه صرف هز يازين يطيشرا

از  يناش فاتخسارات و تل ة. اما پس از مشاهدبوديم رشيقابل پذ ديندارد، شا يخصوص ضرورت نيا

به خود راه داد كه  يديترد دينبا گريد م،يآن هست ريبه بعد درگ 97ل كه از سا آساليس يهايوقوع بارندگ

  است. ليو مقابله با س يريشگيپ يعلم يهاوهيش يكشور محتاج بررس

 يپرباران يروزها نيدر كشور افزود: در چن يزداريپژوهشگاه آبخ سيبر ضرورت تأس ديبا تأك ساز-ينيس

و  يزداريدر خصوص آبخ يقاتيتحق ينهادها تيبا تقو ديبا اتفاقاً ،ينامناسب كنون يو در اوضاع اقتصاد

. ميمحفوظ نگاه دار ميعظ يهامحدود كشور را از خرج شدن در راه جبران خسارت ةبودج ل،يمقابله با س

 جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحق يزداريحفاظت خاك و آبخ ةپژوهشكد يبر ارتقا يانتظار عموم

  متأسفانه عكس آن عمل شد.به پژوهشگاه بود كه  يكشاورز

كه حاال نه با لفظ  يزداريحفاظت خاك و آبخ ةكارشناس منابع آب گفت: انحالل پژوهشكد نيا
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 جمهورسيرئ استيربه يادار يعاليتوسط شورا گريدر مؤسسات د» ادغام«، بلكه تحت پوشش »انحالل«

 دردولت به مردم  يتفاوتيب ياعالن رسم ينوع قتيدر عمل همان انحالل است، در حق يمصوب شده ول

مصوبه استنباط  نيكه از ا ياميمردم و اقتصاد كشور است. پ شتيآن به مع يهاو خسارت ليقبال س

  است. يادار يعاليشورا ياعضا يبرا يريشگينداشتن مقوله پ تياهم شود،يم

مات و الحق و االنصاف منشأ خد يزداريحفاظت خاك و آبخ ةپژوهشكد نكهيبا اشاره به ا يو

 يپژوهشكده چه در دوران خشكسال نيدر كل كشور بوده است، خاطرنشان كرد: ا يمهم يدستاوردها

مورد  نيريكشور بودند و آب ش يهاآبخوان يها، موجب جبران كسرباران به سفره يةكشور كه با تغذ

آوردند، و  ديلشدن نجات داده در خدمت تو ريرا از تبخ ييدر مناطق روستا يو دامپرور يكشاورز ازين

خود را در  لوتيو پا يشيآزما يهاها طرحدر كشور كه آن ياپربارش كه هر منطقه يهاسال نيچه در ا

 نيكه توسط ا ييدر جاها ليس يهاخسارت كهيطوربه مردم كردند به ياريآن اجرا كردند، خدمات بس

  مشاهده نشد. گريشده بود د يزداريآبخ ةپژوهشكد

مجلس  ةكه با مصوب ييگفت: نهادها يزداريآبخ ةبودن انحالل پژوهشكد يرقانونيبر غ ديبا تأك ساز-ينيس

شده باشند،  فيتعر هيقوه قضائ اي هيقوه مجر ليذ الظاهريهرچند كه عل شوند،يم ليتشك ياسالم يشورا

ولت تنها است و د ياسالم ياصرفاً با مجلس شور گريادغام آنها در مراكز د ايانحالل  اريطبق قانون اخت

 رانيوز ئتيدارد كه خود بر اساس مصوبات ه يرا در اصالحات ساختار ييهامؤسسات و سازمان ارياخت

  ندارد. يوجاهت قانون يادار يعاليمنظر، اقدام شورا نيكرده باشد. پس از ا جاديا

هم بر  يدارا يعاليباشند كه شورا يمدع يبرخ ديشا نكهيا انيبا ب يو كشاورز يزداريكارشناس آبخ نيا

 يحقوق گاهيجا ي) و از طرفيخدمات كشور تيريقانون مد 114 ةشده (ماد جاديمجلس ا ةاساس مصوب

 يافراقوه ،نهادها در آن حضور دارند ةشوراها كه از هم نيا ياعضا بيترك ةواسطبه يعال يشوراها

در  يحق رأ يعضا داراا ةكه هم ميابييدرم يادار يعال يشورا ياعضا بياست، افزود: با دقت در ترك
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جمهور، سازمان برنامه، وزرا، استانداران و...) و فقط دو عضو ناظر از  سيهستند (رئ يدولت يشورا نيا

 يابوده و فراقوه يشورا، دولت نيا قتيحضور داشته باشند، پس در حق تواننديم يمجلس بدون حق رأ

  باشد. گريد ياناقض مصوبات قوه توانديمصوبات آن نم نيبنابرا ست،ين

 اراتيداشته و حد و مرز اخت يجد يورود توانديم نجايدر ا يعدالت ادار وانيد ساز-ينيس ةگفتبه

. از نظر ديمشخص نما ستيمشابه در كشور را كه تعدادشان هم كم ن يشوراها ريو سا يادار يعاليشورا

 مين شورا بر تصميا يكه اعضا يندارد و در صورت يحقوق يمبنا يادار يعاليشورا ةمصوب نيا ،يحقوق

  .نديمراجعه نما يعدالت ادار وانيبه د يقانون قياز طر تواننديخود مصمم هستند، م
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – شد يريكشور آبگ يسدها تيدرصد از ظرف 76: روين ريوز
16/02/1399  

  

 يپشت سدها و مخازن آب يمتر مكعب ارديليم 51 تيدرصد از ظرف 76گفت:  روين ريوز - رنايا - اراك

  است. يارزشمند هيكه سرما شده يريكشور امسال آبگ

سدها و  تيظرف يكنون يروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: سهم خال »انياردكان رضا«

  است. هاالبيمنظور كنترل سآب كشور به رهيمخازن ذخ

 يسال آب يهاهامون بر اثر بارش يالملل نيتاالب عمده كشور از جمله تاالب ب 50از  شيادامه داد: ب يو

  دارند. يمناسب طيشده و  شرا رآبيس يجار

نسبت به متوسط  حجم بارشمتر عنوان كرد و گفت:  يليم 300ها در كشور را بارش نيانگيم روين ريوز

با  مدت مشابه سال گذشته هفت درصد كاهش  اسياست و در ق افتهي شيدرصد افزا 35سال گذشته  50

  دارد.

كشور خاطرنشان كرد:  يهااز استان يسال گذشته در برخ الب،يشدن س يجار يادآوريبا  انياردكان

 البيمنظور س نيانجام شده و به هم يبخش نيب ياعتبار و همكار نيها با تامرودخانه يو مهندس يروبيال

  داشت. يدر پ يشتريكمتر و منفعت ب يهازمستان سال گذشته و بهار امسال خسارت

مگاوات  400نصب شده و حدود  تياز سه هزار مگاوات ظرف شيبا ب يروگاهيواحد ن 18ادامه داد:  يو

  .استدهيرس يبردارهرهدر كشور به ب يروگاهيطرح ن 59در قالب  ريدپذيتجد روگاهين

برق  نيتام يبرا عيو فوق توز عيتوز يهاخط انتقال و پست لومتريهزار ك 2خاطرنشان كرد:  روين ريوز

  است.شده ياندازدر كشور راه هاياز خاموش يريمردم و جلوگ ازيمورد ن

 دارتياولو برنامهبرق را  عيتوز يهاو شبكه هاروگاهيو كاهش تلفات در ن يبازده شيافزا ان،ياردكان
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وزارتخانه و مردم و  نيا يعنوان كرد و افزود: با همكار 99طرح صفر،  ياجرا يدر راستا رويوزارت ن

  .شوديبرق دنبال م يخاموش يكشور به صفر رسان ديوقفه در تول نيبدون كوچكتر

 تيو امن شياو حفظ آس يديتول يبه واحدها يعرضه انرژ شيبا افزا رويخاطرنشان كرد: وزارت ن يو

مصرف،  تيريو مد ديخاطر مردم در نظر دارد اوج بار در تابستان امسال را كاهش داده و با  بهبود تول

  عمل كند. زيبرق داخل به تعهدات خود در صادرات ن نيضمن تام

 20بالغ بر  يطرح بزرگ آب، برق و فاضالب با اعتبار 25از سخنانش گفت:  يگريدر بخش د روين ريوز

  در حال انجام است. يتومان در استان مركز ارديليهزار م

 روگاهين 2توسعه شبكه،  يهاطرح ن،يدر ساوه و خم لوولتيك 22به  63افزود: سه طرح برق  انياردكان

خواهد  يدر خدمات انرژ يكه آثار مطلوب ديرس يبرداربه بهره يكوچك امروز در استان مركز يآب يبرق

  داشت.

پاك و  يهايكوچك، انرژ يو برق يآب يهاروگاهين تيدرصد از كل ظرف 25از  شيادامه داد: ب يو

  حوزه در صدر كشور قرار دارد. نياستان در ا نينصب شده و ا يكشور در استان مركز ريپذ ديتجد

پنج هزار نفر  و  ازيآب مورد ن نيتام يبرا ريكب ريام ديبه شهر جد ياز طرح آبرسان يبهره بردار روين ريوز

و توسعه  يانرژ نيدر تام يكه نقش مهم هيزرند يصنعت هيناح لوولتيك 453پست  يياجرا اتيلآغاز عم

اجرا شده در استان  يهاحطر گريبرعهده دارد را از د هيو مامون هيساوه، زرند يهاصنعت در شهرستان

  دانست. يمركز

مختلف  يهاشركت يشده  امروز با همكار يبرداربهره يهاخاطرنشان كرد: ارزش طرح انياردكان

  تومان است. ارديليم 350حدود   يدر استان مركز يو بخش خصوص رويوزارت ن

  ياز كشور دارا يخشك قرار گرفته و تنها بخش كوچك يادر منطقه ياسالم رانيادامه داد: ا روين ريوز

  صرف نظر كرد. نيسرزم نيا هياز بق توانيپربارش است و نم مياقل
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 نهيدرصد هز 20كرونا در كشور تنها  روسيو وعياز سخنان خود گفت: با ش يرگيدر بخش د انياردكان

به بودجه دولت  يچندان يآب و برق اتكا يهاشركت نكهيآب و برق  كشور وصول شده  و با توجه به ا

  شوند. اجهاز نقاط كشور با مشكل مو يوجود دارد كه در عرضه محصوالت خود برخ ينگران نيندارند ا

 ييهااز مردم را با مشكل مواجه كرده كه مهلت ياكرونا در كشور عده روسيو وعيگفت: ش روين ريوز

 نيا يهاسرپا ماندن شركت يبرا هيبق روديم ديشده و ام نييآنان تع يآب و برق برا هيپرداخت هزن يبرا

  خود اقدام كنند. يهانهيوزارتخانه نسبت به پرداخت هز

 يمصرف آب در كشور خبر داد و گفت: مصرف آب در برخ يرصدد 15تا  12 شياز افزا انياردكان

 ياست با همكار ديكه ام افتي شيدرصد افزا 40مناطق كشور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 

  كاهش مصرف در كشور فراهم شود. نهيزم ييو صرفه جو

 نياز ا يافزود: بخش ريسال اخ 2وزارتخانه در  نيا ياز بده الير ارديليپرداخت هزاران م يادآوريبا   يو

  است.ها بودهطرح يبرق و اجرا ديخر يبخش ها،ياز واگذار يناش هايبده

 نيا يهايبده هيشده و تسو ينيب شيدر قانون بودجه امسال  پ يادامه داد: سازكار مناسب انياردكان

  در دستور كار قرار دارد. 98و  97 يهااز سال شيوزارتخانه ب

 بيو تصو يجمهور استير ديسال گذشته با تاك 2تعرفه آب و برق از  شيافزا زاني: مادآورشدي يو

  تر است. نييمرسوم در كشور پا يهاشيرقم نسبت به افزا نيهفت درصد بوده كه ا رانيوز اتيه

 نهياز هز شيها بسال نيا يشده و ط ييسال گذشته اجرا 2مانند  زيتعرفه امسال ن شيگفت:افزا روين ريوز

  آب و برق به تعرفه ها افزوده نشده است. ديام شده تولتم

 ارديليم 200كنند افزود:  يم تيمصرف را رعا يكه الگو يپرداخت پاداش به افراد يادآوريبا  انياردكان

الزم را با صنعت برق  يهمكار 98صفر در تابستان سال  يخاموش يكه برا يبزرگ عيتومان پاداش به صنا

  ت شده است.كشور داشته اند پرداخ
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كه كمتر  يو افراد يمدت به بخش خانگ نيدر ا زيتومان پاداش ن ارديليم 106خاطر نشان كرد:  روين ريوز

  برق مصرف كردند پرداخت شد. يمصرف ياز الگو

برق مصرف  ،يمصرف ياز الگو شيب يليكه به هر دل يافراد يتعرفه برا شيافزا زانيگفت:  م انياردكان

صرفه  يافراد برا نيا قيمهم با هدف تشو نيدرصد بوده و ا 16 رانيوز اتيبه هبر اساس مصو كننديم

  .شوديانجام م يدر انرژ ييجو

 يبرا شيافزا نيكنند و ا يمصرف م يالگو و بر اساس الگو انرژ ريدرصد مشترگان ز 70ادامه داد:  يو

  .شوديآنان اعمال نم

  دارد. تيهزار نفر جمع 400و  ونيليم كياز  شيشهرستان ب 12با  يمركز استان

  وجود دارد. يهزار مشترك برق در استان مركز 735 حدود
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سال  65زواره اردستان پس از » دق سرخ« اچهي/ درريدر دل كو لو نزوالت آسماني◌ٔ تال
  16/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ –د ش اياح
  

 ارديليم 50باران كه در شهرستان اردستان خسارت  يهااز اردستان، بارش ميتسن يگزارش خبرگزار به

در  شهرستان اردستان را يمواصالت يهاو راه ياز مزارع كشاورز يرا به همراه داشته است و بخش يتومان

  .ستبوده ا زين يخوب يهابرد شاهد اتفاق نياز ب بهشتيارد ليو اوا نياواخر فرورد

از  شيكه ب يريشهر زواره اردستان داده و كو» دق سرخ« ريبه كو ياجان تازه يو نزوالت جو هابارش

 هياول يهاساخت ريبا ز توانديشده كه خود م يعيطب اچهيدر جاديآب بوده موجب ا يسال است ب 65

  كرد. يمعرف يمنطقه آن را به عنوان قطب گردشگر نيا يبرا

  
 رياز كو يبه وجود آمده در بخش اچهياظهار داشت: در ميوگو با خبرنگار تسندر گفت يمشهد يمهد

ادامه دارد  ابانكيو خور و ب نيدق سرخ است و تا شهرستان نائ رياست كه معروف به كو رانيا يمركز

  دارد. لومتريك 23طول و عرض  لومتريك 53حدود  يش زواره قرار گرفته وسعتقسمت كه در بخ نيا يول
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معروف  »طانيتل ش«و به عنوان  شناسنديرا به عنوان دق سرخ نم نجايا يمحل يهايافزود: به گفته بوم يو

و سپس به  دهيتاغ زار رس يهابه جنگل ميآباد كه عبور كن ميآباد و كر يعل ياست و از طرف روستاها

 رسديبه نظر م كينزد طقهمن ميكه از دور هر چه نظاره كن ميرسيم طانينمك زار و بعد تل ش يهانيمز

  .نديگويم طانيو چون حالت سراب دارد به آن تل ش

گرفته  يميكه از افراد قد يشهرستان اردستان گفت: طبق اطالعات يو گردشگر يفرهنگ راثياداره م سيرئ

نقطه به واسطه  نياست و ا فتادهيمنطقه اتفاق ن نيدر ا يادهيپد نيسال قبل چن 50از  شياند بشده اعالم كرده

  منطقه است. نيا شهرستاننقطه  نيتراست سطح آب در آن باالست و پست يريكو يامنطقه نكهيا

آن منطقه به  يهاشهرستان از طرف كوهستان خار و آب نيا يهايكرد: بر اثر بارندگ ديتاك يمشهد

شروع  متريسانت 15سوم منطقه را آب فرا گرفته كه ارتفاع آب از  كيشده و حدود  ريسراز ريسمت كو

از  يكياست آب موجود شور بوده و  يريمنطقه كو نيادامه دارد و چون زم متريسانت 40شده و تا 

كه به وجود آمده  ييهايچند ضلع كي نيزم نيريز يهااست كه بر اثر توده نيمنطقه ا نيا يهايژگيو

  را خلق كرده است. يقشنگ يهاخود صحنه يدر جا

كرد:  حيدر شهر زواره از توابع شهرستان اردستان تصر اچهيدر نيا يباال يهاليضمن اشاره به پتانس يو

آن را به عنوان  توانيم ميمنطقه باش نيدر ا زيتداوم داشته باشد و شاهد حضور پرندگان ن اچهيدر نياگر ا

  كرد. يمعرف بايز يو چشم انداز يالملل نيب ريآبگ كي

منطقه تا شهرستان  نيفاصله ا نكهيا انيشهرستان اردستان با ب يو گردشگر يفرهنگ راثياداره م سيرئ

 ليآن تكم يمنطقه مورد نظر پرونده ثبت طانيكرد: تله ش ديفاصله است، تاك لومتريك 40اردستان حدود 

  شد. خواهدود شماره ثبت آن از تهران گرفته ش ليثبت تشك يكه شورا  ندهيشده تا چند وقت آ

 يريمنطقه شوره زار و كو نكهيافزود: با توجه به ا اچهيدر نيآب ا يضمن اشاره به مواد معدن يمشهد

 كيها به عنوان نمك نيها به وجود خواهد آورد و اآب رياز نمك را با تبخ ييهاهيها الآب نياست ا
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  كاهش فشار قابل صادرات هم است. يندارد  برا ديقابل قبول كه چون  يمواد معدن

دق سرخ اظهار  اچهيدر يها يژگيضمن اشاره به و ميوگو با خبرنگار تسندر گفت زين يشواخ نيحس

شهرستان اردستان نبوده اما با توجه به  ستيز طيمح يبه وجود آمده در حوزه استحفاظ اچهيداشت: در

  است. ديمف نشهرستا نيا يبرا يمنطقه به عنوان آبگا نيل اسال قب 10نسبت به  ريخوب اخ يها يبارندگ

مناسب  اريوحوش بس  يكرده و برا رابيرا س يمناطق باال دست نكهيضمن ا رياخ يهاافزود: بارش يو

شده با توجه  جاديا اچهيكه در ياخود منطقه يمناسب باشد اما برا زين ريمناطق در مس ياست و توانسته برا

  مناسب پرندگان و وحوش نخواهد بود. نيخاك زم يبه شور

دق سرخ زواره  اچهيدر يطيمح ستيز يهايژگيشهرستان اردستان ضمن اشاره به و ستيز طيمح سيرئ

مختلف در منطقه  واناتيخوب بوده و ح ستيز طيمح يبرا ياردستان گفت: موضوع به شكل كل

  است. ديمف اريبس زيپوشش باال دست منطقه ن ياز آن استفاده كنند و برا تواننديم

 اتيكرد: طبق روا ديتاك شود،يم ينيرزميز يهاموجب پر شدن آب اچهيدر نيا نكهيا انيبا ب يشواخ

چند سال  يهاينشده و خشكسال جاديا يا اچهيمنطقه در نيسال است كه در ا 50از  شيمنطقه ب يهايميقد

  شود. ينيزم ريز يهاموجب پر شدن آب توانديحجم آب م نيدارد اما ورود ا ديموضوع تاك نيبر ا زين رياخ

و  خچهياظهار داشت: تار ميوگو با خبرنگار تسندر گفت زيآباد ن ميكر يروستا اريده يضيف احمد

 يكه آب در آن نفوذ چندان يريشده از گذشته را ندارم اما با توجه به منطقه كو جاديا اچهياز در ياسابقه

 نيام و چنرا قبال رفته طانيشده است و بنده تا منطقه تله ش يمع آورآب ج متريسانت 30از  شيندارد ب

  .امدهيسال گذشته ند 15را در  ياصحنه

در زمستان كه از آب  هايميدر منطقه اردستان افزود: قد ريرها شده در كو يهاضمن به استفاده آب يو

ها نمك درست شود كه با آن يآب برا ريختا با تب كردنديرها م رياند آن را در كونداشته ياستفاده چندان

  كرد. دايپ يدسترس يبه نمك خوب توانيم زين اچهيدر نيآب ا ريتبخ
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  17/02/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – شدند رابيتاالب عمده كشور س 50از  شيب
  

 يهادنبال بارشبه نكهيا انيموجود در كشور با ب يسدها رهيذخ تيدرخصوص وضع روين ري: وز سنايا

موجود اضافه شد، اظهار  يهااچهيكشور به در يدر فالت مركز ژهيوبه اچهيمناسب انجام شده چند در

است و  پر تيدرصد ظرف 76 مكعب حجم مخازن ساخته شده در كشور ارديليم 51كرد: امسال از حدود 

  نگه داشته شده است. يخال ياحتمال يهاالبيس افتيدر يبرا يخال رياز مقاد يبرخ

از جمله  يبزرگ يهاشده و تاالب رابيس زيتاالب عمده كشور ن 50از  شيكرد: ب انيب انياردكان رضا

از  يناش تيبهبود وضع نياز ا يكه بخش برديبه سر م يخوب اريبس طيهامون در شرا يالمللنيتاالب ب

افتتاح  هياست. او در حاش هياز كشور همسا يافتيدر يهاالبيحاصل س يما و بخش ينيسرزم يهابارش

طور متوسط حدود ها تاكنون بهبارش زانيخاطرنشان كرد: م يصنعت آب و برق استان مركز يهاپروژه

و نسبت به سال گذشته  شيدرصد افزا 35 ساله 50 يهابا متوسط بارش سهياست كه در مقا متريليم 300

. سال گذشته مياز نعمت بارش ببر يبهتر يهااستفاده ميامسال بتوان ميدواريهفت درصد كاهش دارد و ام

دولت صورت گرفت كه منافع آن  هياز ناح زين يسال رخ داد و توجه خوب يدر ابتدا يعيوس يهاالبيس

 نياز ا يبردارمخازن سدها حداكثر بهره يانجام شده روخوب  تيريبود و با مد شتريها باز خسارت

  انجام شد. هاالبيس

وزارت  جمهور،سيرئ ديو تاك هيبا توص رانيوزاتيه ش،يدر ادامه گفت: از دو سال پ نيهمچن روين ريوز

 نياز ا شيآب و برق به رقم هفت درصد محدود كرد و ب يهاساالنه تعرفه شيرا درخصوص افزا روين

كاهش  ها،روگاهين انراندم شيدنبال افزابه رويداشت. او افزود: وزارت ن ميتعرفه نخواه شيافزا مقدار،

 رويصفر در قالب مشاركت وزارت ن يبا خاموش 99تابستان  يبه معن 099برنامه  يها و اجراتلفات در شبكه

  كشور است. ديوقفه در چرخه تول جاديو مردم، بدون ا
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 اميا نياست كه مردم در ا يعيكرونا عنوان كرد: طب اميمردم در ا در خصوص مصرف آب توسط يو

از مناطق  يراستا در برخ نيداشته باشند كه در ا يمسائل بهداشت تيرعا ياز آب در راستا يشترياستفاده ب

 شيافزا رصدد 15تا  12طور متوسط درصد و به 40مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته  زانيگاه م

 يمعن نياست به ا ياشبكه كي ستميشبكه آب در كشور س اتياز مشكالت و خصوص يكيداشته است. 

 نكهيجز ا ستين ياچاره طيشرا نياست و در ا تيفيكه آب مورد مصرف بهداشت، آب قابل شرب و باك

اسراف  مهيجر اكهچر ميمورد توجه قرار ده يمساله اخالق كيمصرف به اندازه آب را به عنوان  تيرعا

 ندهيآب مصرف شود قطعا در آ تريل 10ها دست يشستشو هيثان 20هش نعمت است. اگر در كردن كا

اخالق  نيدر ماه مبارك رمضان ا ژهياست كه مردم بو نيما ا يدواريخواهد شد و ام جاديا يمشكالت

  كنند. نهيرا در خود نهاد نهيمصرف به

  



    

  
  

108 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

خبرگزاري ايرنا  – كننديبها پرداخت ماز امسال آب ينيرزميز يهابرداران آببهره
  19/02/1399مورخ 

  

گفت:  رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد يبخشو تعادل اءيطرح اح يمجر -رنايا -تهران

  بها پرداخت خواهند كرد.از امسال آب ينيرزميز يهابرداران آببهره

 ينيرزميز يهابرداران آبافزود: بهره رنايا يروز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد »يفاضل عبداهللا«

آب  ينظارت و ارزش ذات ،يبازرس يهانهيهز يبرا ييتاكنون بها يبه خصوص در بخش كشاورز

 يدرآمدها زا يبا پرداخت اندك يمشاركت جمع كيقدام آنها در ا نيكردند اكنون و با ا يپرداخت نم

  خواهند كرد. يمنابع آب همكار يو تعادل بخش اءياح يهاخود در طرح

و با  بيترت نيادامه داد: بد رانيمنابع آب ا تيريمنابع شركت مد يو تعادل بخش اءيطرح اح يمجر

بهتر صورت خواهد گرفت و در  ينيزمريخود بهره برداران حفاظت از منابع آب ز يمشاركت جمع

  برداران خواهد شد.خود بهره بيمنافع آن نص قتيحق

خواهد  نيمنابع آب تام يو تعادل بخش اءياح يهاطرح ياز محل منابع عموم زين هانهيهز يافزود: مابق يو

  .كننديرا پرداخت م يزيبرداران تنها بخش ناچشد و بهره

 افتيهمسان سال گذشته در ياعتبارات زيمنابع آب امسال ن يو تعادل بخش ايطرح اح نكهيا انيبا ب يفاضل

بودجه  رايشده همانند پارسال خواهد بود ز يامسال طراح يكه برا ييهاكرده است،  گفت: طرح

  انجام داد. يشتريب تيتوان فعال يهمان مقدار است و نم ياختصاص

است كه به  ينيرزميز يهاهم در حفاظت از آبم ياز طرح ها يكيمنابع آب  يو تعادل بخش اياح طرح

  دارد. يكند شرفتيروند پ ياعتبارات ناكاف ليدل
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تن  16ساالنه  شيفرسا؛ كنديم يرا بررس رانيخاك در ا شيفرسا تيوضع »نهيسبز«
  20/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – خاك كشور در هر هكتار

  

 ،يطيمح طيهمچون بارش برف و باران، شرا ياست كه در اثر عوامل ييهادهيخاك ازجمله پد شيفرسا

وط انتقال برق، آب و گاز، برقرار كردن خط ،يسازهمچون راه يعمران يهااتيانجام عمل ن،يزم بيش

 رانيا رشناسان،كا ي. به گفته برخشوديم جاديا رهيمنطقه و غ ياهيرفتن پوشش گ نيدام، از ب ديشد يچرا

خاك در كشور ما  شيفرسا زانيمعتقدند م گريد يدارد؛ اما برخ ايخاك را در دن شيفرسا زانيم نيباالتر

 يمانند افغانستان، عراق و كشورها ييچون كشورها نيوجود اتن در هر هكتار است. با  16 زانيمساالنه به

 نيهمندارند، به ياند و آماررا انجام نداده يو اقدامات قاتيخاك تحق شيدرخصوص فرسا قايشمال آفر

كاهش  يخاك را دارد. در راستا شيرتبه چندم فرسا رانياعالم كرد كه ا قيطور دقبه توانينم ليدل

كه شامل  يزداريآبخ يهااتيازجمله عمل رد؛يگيصورت م يامات مشخصخاك اقد شيفرسا زانيم

 يزدارياقدامات آبخ كهيگفته كارشناسان، درصورت بهاست.  يكيومكانيو ب يكيمكان ك،يولوژياقدامات ب

  .شوديم رهيمترمكعب آب ذخ هزاركيو كامل انجام شود، در هر هكتار حدود صورت جامع به

سازمان  يزداريو معاون سابق آبخ يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يراداره توسعه فناو سيرئ

مورد ارقام متفاوت  نيا يطور ساالنه گفت: برابهخاك در كشور  شيفرسا زانيها درخصوص مجنگل

 هاآنكه مرجع  يانجام شده، مخصوصاً اقدامات يآب سيفرسا نهيكه در زم يياست، اما بر اساس كارها

 ونيليم 120است،  رانيهكتار مساحت ا ونيليم164است، از  يزداريخاك و آبخپژوهشكده حفاظت 

  قرار دارد. يآب شيفرسا يهكتار در قلمرو

 يآب شيفرسا يدرصد سطح كشور در قلمرو 70گفت: حدود  »نهيسبز«وگو با در گفت يگرشاسب زيپرو

  بارش باران و برف است. زيقرار دارد و علت آن ن
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 يهاستگاهيو رسوب ا يسنجش دب يمنحن يو بر مبنا ميكه دار ياساس اعداد و ارقامافزود: بر  يگرشاسب

  تن در هكتار است. 16طور متوسط خاك در كشور به شيفرسا زانيها، مرودخانه يسنجرسوب

 يو در برخ رسديتن در هكتار هم م 50به  يمناطق، حت يخاك در برخ شيفرسا زانيكرد: م حيتصر يو

  ر پنج تن در هكتار است.تمناطق هم كم

 زانيم نيترشيكارون و كرخه ب يهااز زاگرس در سرشاخه ييهادر قسمت كهنيا انيبا ب يگرشاسب

 زيتوسط دام ن ديشد يبردارشده و بهره ييزدامناطق چون جنگل نيوجود دارد، افزود: در ا شيفرسا

 نيهماست و به متريليم 800تا  799حدود  زيبارش ن زانيمناطق م نياست. در ا اديز شيفرسا زانيم م،يدار

  خاك وجود دارد. شيتن در هكتار فرسا 22طور متوسط تا جا بهمعموالً در آن ليدل

قرار دارد، گفت:  ايدر دن يگاهيخاك در چه جا شياز نظر فرسا رانيسوال كه ا نيدر پاسخ به ا يگرشاسب

 ايكشور در دن نيترشيما پرفرسا كننديعالم مدوستان ا يكه برخ شوديم دهيها شنمصاحبه يدر برخ

مانند افغانستان،  دارند؛از ما  يبدتر اريبس تياز كشورها وضع ياريچراكه بس ست؛ين گونهنياما ا م،يهست

 يكار شيكشورها درباره فرسا نياما چون ا قا،يشمال آفر يو كشورها افتهيتازه توسعه يعراق، كشورها

  .كنندياعالم نم ياند، آمار و ارقامنكرده

تند،  بيش ليدلو اروپا باالست، آن هم به ايخاك كشور ما نسبت به آس شيادامه داد: درمجموع فرسا يو

 زانيم شونديو باعث م قيعناصر با هم تلف نياست كه ا رهيو غ يراصوليغ يهايبردارارتفاع كشور، بهره

  باال باشد. شيفرسا

  

  ريسال اخ 40اظت از آب و خاك درجهت حف يقاتيهزار طرح تحق 2 ياجرا

 توانيخاطرنشان كرد: اگرچه نم يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ياداره توسعه فناور سيرئ

وجود  ياما از نظر رسوب آمار م؛يدارا هست ايخاك رتبه چندم را در دن شيفرسا زانياعالم كرد از نظر م
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  است. ينرمال جهان زانياز م ترنييما پا يبه سدها يدارد كه براساس آن رسوب ورود

در  كهيدرحال رود؛يدرصد مخازن سدها از دست م كيطور متوسط ساالنه افزود: در جهان به يگرشاسب

در باالدست  يزدارياز اثرات اقدامات آبخ يامر عمدتاً ناش نيدهم درصد است كه ارقم شش نيا رانيا

  سدهاست.

بود كه در منطقه  نيساخته شد، نظر سازندگان ا 1338سال كرد: مثالً در حوضه سد كرج كه  حيتصر يو

 ني. با وجود اشديدرصد مخزن پر م 50 دياست، با 98اكنون كه سال  بيترت نيباالست و به ا شيفرسا

  .ميامترمكعب مخزن را از دست داده ونيليم 28تا  27سال از ساخت آن،  50امروز با گذشت 

است كه در باالدست آن صورت  ياقدامات جهيمقدار از مخزن نت نيادامه داد: از دست دادن ا يگرشاسب

  سر راهش نبوده، كاهش داده است. يمانع چيكه آزاد بوده و ه يرسوب را از سال اول زانيگرفته و م

خاك چه  شياز فرسا يريجلوگ يسوال كه برا نيدر پاسخ به ا يزداريكارشناس خاك و آبخ نيا

 يهااعداد و ارقام، روش يرو يقاتيتحق يگفت: موسسه ما غالباً كارها شود،يانجام م ياقدامات ايها طرح

دو هزار طرح  ودحد يزيچ ريسال اخ 40 يط كهيطوربه دهد،يانجام م گريد هايابياثرات و ارز نه،يبه

و  جيسمت تروبه قاتيتحق نياز ا يبرخ يحفاظت از آب و خاك انجام شده و حت يبرا يقاتيتحق

  رفته است. يسازيتجار

است  زيحوضه آبخ تيريو مد نيسرزم تيريمد هياصل قض زين ييافزود: در بحث اقدامات اجرا يگرشاسب

 ن،يغالباً شامل اصالح قوان زين يتيري. اقدامات مدميكن يريو رسوب جلوگ شيكه ما از عوامل فرسا

  .شوديم ينيچننيو موارد ا نيگزيجا شتيمردم، مع شتيمع ،يبرداراصالح اقتصاد و بهره

  

  دالر است 28آن  ييايميهدررفت هر تن خاك و عناصر ش ارزش 

 م،يشويموفق نم يتيريدر بحث اقدامات مد يكرد: وقت حيها تصرسازمان جنگل يزداريسابق آبخ معاون
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. اقدامات شوديانجام م يزداريو آبخ يدارمرتع ،يكارجنگل يازجمله كارها گرياقدامات د يسركي

انجام  لمث كيولوژيربيو اقدامات غ ياهيپوشش گ تيمثل تقو كيولوژيامل اقدامات بش يزداريآبخ

 ميو نگذار ميكن تيجا تثبو رسوب را در همان شيكه فرسا هاستبيها و شدر آبراهه ياسازه يكارها

  جا شود.جابه

درصد  15حدود  يزيحاضر چدر سراسر كشور انجام شده و درحال يزداريگفت: اقدامات آبخ يگرشاسب

  قرار گرفته است. يحفاظت اتيعمل يسطح كشور تحت اجرا

 كهنياظهار داشت: با توجه به ا زينخاك  شياز فرسا يريدر جلوگ يزداريآبخ تيدرخصوص اهم يو

 ميبدان دي. البته باشوديخود مشخص مخودبه يزداريآبخ تيكشور گرم و خشك است، اهم كي رانيا

از  يريفقط جلوگ يزداريآبخ يكارها يخاك است، اما خروج شيبحث ما درخصوص فرسا كيكه 

  آن است. يهاياز خروج يكيخاك تنها  شياز فرسا يريو جلوگ ستيخاك ن شيفرسا

 شيها، بحث افزاو بارش هايبارندگ رياز تبخ يناش ريبحث استحصال آب و كاهش تبخافزود:  يگرشاسب

 يهايخروج زين نانيزنشيآبخ شتيمع يو ارتقا باليكربن و كنترل س بيترس ،يو جنگل يمرتع وماسيب

  .شوديمحسوب م يزدارياقدامات آبخ ياصل

آن چقدر است،  ييايميهدررفت هر تن خاك و عناصر ش يسوال كه ارزش كم نيدر پاسخ به ا يو

 يقيدق يگذارخاك ارزش بيتخر ژهيوبه يعيمنابع طب بيگفت: متأسفانه در جهان درخصوص تخر

 28كار كردم، ارزش هدررفت هر تن خاك  امنامهانيپا يته، اما بر اساس آنچه شخصاً براصورت نگرف

  برد. يهدررفت پ نيا يارزش كم يبه رقم باال توانيتن در هكتار م 16با احتساب  نياست؛ بنابرا الرد

 ياديز يپارامترها م،يخاك را محاسبه كن شيفرسا يارزش اقتصاد ميخواهيم يگفت: وقت يگرشاسب

 اي يوربهره زانيبر م كند،يم دايپ شيخاك فرسا ييدر جا يعنوان مثال وقتدر نظر گرفته شود؛ به ديبا

 نيخاك از ب ركه عناص شوديتبع آن باعث مو به دهديو آن را كاهش م گذارديمحصول اثر م ديتول
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  .ودشيدچار مشكل م كند،يم دايپ شيخاك فرسا يوقت زياستحصال آب ن يبرود. حت

چون حجم  شود،يم هاالبيس ديباعث تشد دستنييخاك در پا شيفرسا گريد يافزود: از سو يو

 يدر محاسبه ارزش كم نيبنابرا كند؛يها را پر ممخازن، سدها و كانال ني. همچنبرديرا باال م البيس

  كرد. يبررس ديموارد را با نيآن مجموع ا ييايميهدررفت هر تن خاك و عناصر ش

  

  دارند MPKكمبود كربن و عناصر  زيآبخ يهاحوضه يهاخاك كثرا

درخصوص نقش خاك در حفظ  يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ياداره توسعه فناور سيرئ

چه  اهانيگ ديتول يبرا تروژنيو ن ميفسفر، كلس يعنيخاك  MPKگفت: عناصر  عتيعناصر طب گريد

از  زيعناصر را ن نيا م،يدهيخاك را از دست م ياما وقتاست،  يضرور يو چه مرتع يچه جنگل ،يزراع

  .داد ميواهدست خ

كند؛  دايوشو كاهش پممكن است خاك باشد، اما عناصرش با شست گريد يافزود: از سو يگرشاسب

  مواجه هستند. MPKما با كمبود كربن و عناصر  زيآبخ يهاحوضه يهااكثر خاك نيبنابرا

عناصر  نيا زانيم جهيو در نت شوديآن كم م يرو شيخاك برجا باشد، فرسا كهييادامه داد: هر جا يو

MPK وجود  الدهيدر حد ا زين يو جنگل يمرتع ،يزراع ديجا تولدر آن نيبنابرا ماند؛يم يمناسب باق

  دارد.

خوب است،  ياهيپوشش گ تيمحل وضع كيدر  مينيبياگر م گريعبارت داظهار داشت: به يگرشاسب

  است. يكاف زانيعناصر به م نيوجود ا ليدلبه

گرم گندم در هكتار  200و  هزاركيحداكثر  دمانيكه اكنون تول مزارهايدر د يخاطرنشان كرد: حت يو

كرده و  دايپ ليخاك تقل شيبر اثر فرسا مزارهاياست كه عناصر خاك د نيآن ا لياز دال يكياست، 

  را داشته باشد. يواقع ديتول تواندينم



    

  
  

114 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

  

  شوديمترمكعب آب استحصال م 530 يزداريهر هكتار آبخ يازابه

 شود،يم رهيذخ يزدارياقدامات آبخ لهيوسكه به يآب زانيدر ادامه به م يزداريكارشناس خاك و آبخ نيا

مشخص  م،يانجام داده بود يزداريپروژه آبخ 25 يكه در سازمان رو يابيارز كياشاره كرد و گفت: در 

  .شوديم رهيذخ اي المترمكعب آب استحص 530 يزداريهر هكتار آبخ يازاكشور بهطور نمونه در شد به

 يهر هكتار آبخواندار يازاكه به ميدار ستگاهيا 38در كشور  زين يافزود: در بحث آبخواندار يگرشاسب

  .شوديم رهيدو هزار مترمكعب آب ذخ

 يهادر مخروط م،يرسوبش را گرفت كهنيآب زالل را بعد از ا يآبخواندار اتيادامه داد: در عمل يو

 هيتغذ زيهم كم است و هدف ن بيش تيوضع ني. در اميفرستيباالست، م ارينفوذشان بس تيافكنه كه قابل

  است. يو آبخواندار يمصنوع

  

  است يكارو مرتع يزداريآبخ ،يكارجنگل اتيانجام عمل تياولو 

هر  يگفت: ممكن است در مواقع يزداريآبخ ايست بهتر ا يسوال كه سدساز نيدر پاسخ به ا يگرشاسب

 ياگر با كارها گريعبارت دكوچك و پراكنده است. به يبا كارها تيباشد، اما مسلماً اولو ازيها ندو آن

 ،يكارجنگل اتياعم از عمل رد،يگيرا دربر م يزداريكوچك و پراكنده كه سطح حوضه آبخ

  .ميريگيم يبهتر جهينت م،ياقدامات الزم را انجام ده رهيو غ يكيو مكان كيولوژيب يزداريآبخ ،يدارمرتع

مترمكعب آب از  ارديليحدود شش تا هفت م يزيكرخه سال گذشته چ زيافزود: مثالً در حوضه آبخ يو

 يهااند آببزرگ هم نتوانسته يمنطقه سدها نيكه در ا مينيبيم نيرفت؛ بنابرا ايسد خارج شد و به در

  كنند. رهيرا ذخ يحداكثر

هزار هكتار است، خاطرنشان كرد:  400و  ونيليممساحت حوضه كرخه سه كهنيبا اشاره به ا يگرشاسب
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حداقل حدود  م،يداديانجام م يزداريآبخ اتيحوضه عمل نيهزار هكتار از ا 530حدود  ياگر در مساحت

  .ميكن رهيدر حوضه ذخ ميتوانستيممترمكعب آب  ارديليدوم

و رسوب  ريدر آن در معرض تبخ شدهرهياست كه آب ذخ رهيذخ روش ينوع يسازكرد: سد حيتصر يو

و  هانيزنشيآبخ شتيآب، مع رهيدر ذخ يعدالت اجتماع يدر بحث سدساز گريد ي. از سورديگيقرار م

  .شودينم دهياستفاده كنند، د تواننديكه م يآب زانيم

هزار هكتار است، مناطق  400و  ونيليمكرخه سه حوضه كهيدرحال گريعبارت دادامه داد: به يگرشاسب

استفاده  گريد يجاها اياز آب سد كرخه استفاده كنند و در عوض آب در خوزستان  توانندينم ييباال

  .شوديم

در هر  نيزنشياست كه هر آبخ نيا ،يجدا از مسائل فن يبا سدساز يزداريخاطرنشان كرد: تفاوت آبخ يو

  از آن آب استفاده كند. ليبودن پتانس در صورت توانديم ييجا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – گذشت متريليم 300كشور از مرز  يهايمتوسط بارندگ
20/02/1399  

  

) 98(مهر  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يهاي: متوسط بارندگاعالم كرد رويوزارت ن -رنايا -تهران

  .دهدينشان م يدرصد 34 شيافزا ريسال اخ 51 نيانگيكه نسبت به م دهيرس متريليم 301,5تاكنون به 

ها در حوضه متوسط بارش زاني، م99 بهشتيارد 19تا  98مهر  ياز ابتدا رو،يروز شنبه وزارت ن گزارشبه

 متر،يليم 336,7 هياروم اچهيدر متر،يليم 440عمان  يايفارس و در جيخل متر،يليم 410,4خزر  يايدر

بوده است كه در  متريليم 274,9و قره قوم  متريليم 146شرق  يمرز متر،يليم 225,8 يفالت مركز

  .دهديمدت مشابه سال گذشته در كل كشور كاهش نشان م يمتريليم 320مجموع نسبت به متوسط 

درصد  6اگر چه نسبت به مدت مشابه گذشته  بهشتيارد 19تا  98 يسال آب يها از ابتدابارش زانيم

ساله  51درصد و متوسط  43) متريليم 210,8ساله ( 11بارش  نيانگياما نسبت به م دهد،يكاهش نشان م

  درصد رشد دارد. 34) متريليم 225,6(

درصد مربوط به  27تاكنون با  يجار يسال آب يبتداكاهش بارش از ا زانيم نيشتريگزارش، ب نيبر ا بنا

  شرق است. يدرصد رشد مربوط به حوضه مرز 46بارش هم با  شيو عمده افزا هياروم اچهيحوضه در
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  21/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – شد زيسد طالقان سرر
  

تهران گفت: امروز  يشركت آب منطقه ا يو برقاب يآب ساتياز تاس يدفتر بهره بردار ريمد -رنايا -تهران

به حد نرمال  يبهار يو بارشها يمناسب زمستان يبرف رهي) حجم سد طالقان به واسطه ذخبهشتيارد21(

  شد. زيو سرر ديمتر مكعب رس ونيليم 420

اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به  رنايبا خبرنگار ا در گفت و گو كشنبهيعصر  ياريشهر محمد

 زيسرر يخروج يدب يآت يشود در روزها يم ينيب شيبه مخزن پ يآب ورود زانيسد و م زيشروع سرر

  برسد. هيمتر مكعب در ثان 30به حدود 

و  تهران، كرج و هشتگرد يآب شرب شهرها نيافزود: بر اساس برنامه مصارف سد طالقان در تام يو

 كيسد تا  زيآب به مخزن سد تداوم سرر يو روند ورود نيدشت قزو يمصنوع هيو تغذ يكشاورز نيتام

  انجامد. يماه احتماال به طول م

 زيروند سرر نكهيا انيتهران با ب يشركت آب منطقه ا يو برقاب يآب ساتياز تاس يدفتر بهره بردار ريمد

منابع آب مخازن  تيريبه حجم نرمال است گفت: با مد دنيپنجگانه تهران متفاوت و بر اساس رس يسدها

را از  زيسر نيتربهنگام و كنترل شده، كم يها يو رهاساز هيبا تخل ميكن يم يتحت پوشش سع يسدها

  .ميسدها داشته باش

 يخال تيمناسب ظرف يريباشد كه با آبگ يبه نحو ديدر مخازن سدها با يساز رهيكرد: ذخ ديتاك يو

  .ميرا داشته باش يبهار ياز بارشها يناش ياحتمال يها البيس يساز رهيجهت كنترل و ذخ

خردادماه به حجم  يدر انتها ريكب ريانجام شده سد ام يها يزيخاطر نشان كرد: براساس برنامه ر ياريشهر

 يريو ماملو هم آبگ انيلت يمخازن سدها تيريو در خصوص مد ديخواهد رس زيو آستانه سرر يحداكثر

  مذكور است. يسدها يو نگهدار يدر دستور كار امور بهره بردار يكثرتا حجم حدا
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پنجگانه تهران است، گفت:  يآب در سدها رهيمتر مكعب حجم ذخ ارديليم كياكنون  نكهيا انيبا ب يو

 227متر مكعب، ماملو  ونيليم 127متر مكعب، الر  ونيليم 60 انيمترمكعب، لت ونيليم 169 ريكب ريسد ام

  آب دارند. رهيمتر مكعب ذخ ونيليم 420كعب و طالقان مترم ونيليم

 يجار يتهران  افزود: در سال آب يشركت آب منطقه ا يو برقاب يآب ساتياز تاس يدفتر بهره بردار ريمد

پنجگانه تهران  يآب به سدها يورود يدرصد 11گذشته شاهد كاهش  ينسبت به مدت مشابه سال آب

  .ميهست

رودخانه  هيآب از سد طالقان از اتراق و توقف در حاش زيبا توجه به سرراز مردم درخواست كرد:  يو

  كنند. يطالقان خوددار
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  21/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – آب به اعماق البرز انيبازگشت جر يتالش برا
  

 يمجاز در دهه ها ريغ يچاه ها هيرو يو حفر ب يكشاورز يسنت ياري، آب تيجمع شيافزا  -رنااي – كرج

برهه  نيسطح خود در ا نياستان البرز به كمتر ينيزم ريز يآب در سفره ها انيسبب شده تا جر رياخ

  برسد. يزمان

از نقاط  هيرو يب يج مهاجرت هاآما 50مربع از دهه  لومتريك 800البرز  به گستره پنج هزارو  استان

  مواجه شدند. تيجمع ليبا س يآن به صورت ناگهان يمختلف كشور قرار گرفت و شهرستان ها

كشور به نسبت  ياستان ها نياز متراكم تر يكيآن است كه استان البرز  انگريب يآمار يها يبررس

 يو مل يباغ  ،يكشاورز يهنه اراضامر سبب شده تا هر روز از پ نيبوده و هم يعيطب يايو جغراف تيجمع

  آن كاسته شود.

و  يكشاورز ،يدنيمصارف آشام ياستان البرز برا ينيزم ريو ز يها منابع آب سطح هيرو يب يها برداشت

دشت ها ، توسعه  يدگيبه نام خشك يگريمعلول د  يوكم بارش يدهه خشكسال 2در كنار حدود يصنعت

 ريز يها آببه  يدسترس زانيم كهيآورد به طور ديمردم را پد و دور شدن آب از دسترس يابانيمناطق ب

  رسانده است. يمتر در زمان كنون 300به حدود  70در دهه  نيزم يمتر 15تا  10البرز از حدود  ينيزم

البرز را از آثار مخرب كم  تي،استان پرجمع ينامطلوب آب تيوضع نيتواند در ا ياوصاف آنچه م نيا با

 تيريدر كنار مد يزداريو آبخ يمختلف و درازمدت آبخواندار يطرح ها ينجات دهد اجرا يآب

  است . ريتحقق پذ يياجرا يو دستگاه ها يآب است كه با مشاركت مردم ، جوامع محل نهيمصرف به

فرصت را به  نيدر كشور و استان البرز ا 98 - 99و 97 -98 يزراع يدرسال ها 2خوب  يبارش ها وقوع

 يو استان ياز محل اعتبارات  مل يضربت يطرح ها ين و دست اندركاران با اجراوجود آورد تا مسووال

 نيو اگر ا نداستان همت گمار نيآنها در ا تيو تقو ينيزم ريز يآن به سفره ها انيبازگشت جر يبرا
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  بود. دواريام تيآب در البرز پرجمع تيوضع يتوان به بهبود يم ابدياستمرار  يروند به خوب

از  يكيسرسبز  يخروشان و دشت ها يان البرز در گذشته نه چندان دور به واسطه رودهااگر چه است 

البرز را   تختيكار در پا ندگانيو جو نانيخوش نش هيرو يبوده اما ورود ب رانيا يمناطق خوش آب وهوا

  ربود. استان نيا يدشت ها شتريو نشاط را از ب يقرار داد و سرسبز هيرو يب يآماج ساخت وسازها

اثر شده و به  يبودند ب دهيالبرز كه درگذشته نه چندان دور سربه آسمان كش ياز باغ ها ياريبس امروز

  كند. يم ييچندطبقه خودنما يآنها ساختمان ها يجا

 ازيمناطق كشور به سبب ن ريالبرز به تهران وسا ياز آب رودخانه ها و سدها يانتقال بخش گريد يسو از

و  يسطح ينبوده و آب ها ريتاث ياستان ب نيا يسطح يآبها زانير كاهش ماست كه د ياز علل يتيجمع

  قرار گرفته است. هيرو يشكل مورد مصارف ب 2البرز در هر  ينيزم ريز

  

  ساالنه البرز يها يبارندگ زانيم

ساالنه استان البرز  يبارندگ زانيساالنه البرز در درازمدت م يها يبارندگ زانيم يآمار يها يبررس طبق

امر در  نيو ا ديمتر رس يليم 270سال ها به كمتر از  يبرخ ريدهه اخ 2متر در سال بوده كه در  يليم 395,1

  افزود. يآب بر مشكالت كم آب هيرو يب يكنار برداشت ها

 يبهتر تيوضع يگذشته و امسال به لطف پروردگار به لحاظ بارندگ يسال زراع ياستان البرز ط البته

  .ديدر البرز به ثبت رس يمتر بارندگ يليم 490گذشته حدود  يكرد و در سال زراع داينسبت به گذشته پ

در البرز  يمتر بارندگ يليم 478,7 زين 99 بهشتي) تا هفدهم ارد 98(مهرماه  يجار يسال زراع يابتدا از

  ست.ا شتريمتر ب يليمتر و مدت مشابه سال قبل حدود چهار م يليم 128,4ثبت شده كه به نسبت بلندمدت 

 ينيزم ريز يپشت سرگذاشته و سفره ها يدهه خشكسال 2استان البرز حدود  نكهيحال با توجه به ا نيا در

سفره ها   يجبران كم آب  ييشده بنا به گفته مسووالن اجرا ياز آب ته هيرو يب يآن به واسطه برداشته ها
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  خواهد برد. ياديو آبخوان ها زمان ز

 ياراض نياست كه تمام ا يو باغ يكشاورز يهزار هكتار اراض 70حدود  يسو استان البرز دارا گريد از

  شود. يم ياريآب يآنها به وصورت سنت شتريبوده و ب يآب

آب بوده كه  نيتام ازمنديدر استان البرز ن يو صنعت يديواحد تول 500حدود سه هزارو تيفعال نيهمچن

  آب بر هستند. عيصنا نياز ا يبخش عمده ا

  

  ب در استان البرزمصارف آ زانيم

متر مكعب  ونيليم 277ساالنه   يبي: به طور تقرديگو ياستان البرز م يشركت آب منطقه ا رعامليمد

از  يو مابق يسطح يمتر مكعب  از آب ها ونيليم 60كه حدود  ميمصرف آب شرب  در استان دار

  شود. يم نيحلقه چاه تام 400حدود  قيو از طر ينيزم ريز يهاآب

البرز را به  يمواقع وضعت آب يآب گاه يو مصرف باال تيجمع يگفت:  تراكم و فشردگ انينجف داود

  . ستيرساند و منابع موجود پاسخگو ن يخط قرمز م

 يآب شرب و صنعت استان البرز شكل و كارها نيدر امر تام يخوب يها رساختياست كه ز يدرحال نيا

  در البرز انجام شده است. يبزرگ

كنند و تنها شهرك  ياستفاده م ينيزم ريالبرز از آب ز يصنعت يشهرك ها شترينون بافزود: اك انينجف

  رساند. يبه مصرف م يمترمكعب آب سطح ونيليم كيبركت ساالنه  ييدارو

  

  البرز ياز آبخوان ها كيساالنه  كاهش

البرز  يان هامتر افت سطح آبخو كيمتر تا  يسانت 90 نيالبرز، هر سال ب يآب منطقه ا رعامليگفته مد به

  . ميرا شاهد هست
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در  كهيمجاز در استان البرز از علل كاهش سطح آبخوان ها شناخته شده به طور ريغ يچاه ها شيافزا

  شد. يياستان شناسا نيمجاز در ا ريهزار حلقه چاه غ 11حدود  رياخ يهاسال

 يبرا يشتريتالش ب دياستان مسدود شده اما با يچاه ها توسط شركت آب منطقه ا نياز ا يبخش هرچند

در  دياستاندارد آب را با ريغ يو برداشته ها يسنت يمهار و كنترل آنها به عمل آورد ضمن آنكه كشاورز

  كرد. تيرياستان مد نيا

البرز (آبخوان ها ) به واسطه افت سطح  كيآب استراتژ ريمتر مكعب از ذخا ونيليم 90تا  70 نيسال ب هر

  شود. يآب ، كم م

  

  البرز ياز آبخوان ها يمترمكعب ارديليم 1,5 مصرف

 ونيليم 500 اردويليم كي هيرو يب ي: تاكنون به واسطه برداشته هاديگو يالبرز م يآب منطقه ا رعامليمد

  شود. يمحسوب م ياستان كم شده است كه خطر جد يمترمكعب از سطح آبخوان ها

  و پر نشود. ميترم يتان البرز به سادگاس ينيزم ريز يامر باعث شده تا سفره ها نيا انيگفته نجف به

  

   نيزم فرونشست

است كه  ينيزم ريز ريآب از ذخا هيرو يو مصرف ب يخشكسال يامدهاياز پ يكي نيفرونشست زم دهيپد

 ريدر دشت ها شده كه اگر زودتر مشكل ذخا يو طوالن قيعم يمناطق البرز سبب شكاف ها يدر برخ

  به بار آورد. يبزرگ عيبرطرف نشود چه بسا فجا ينيزم ريز

و آب  يعيكارشناسان منابع طب ياستان البرز سبب دغدغه و نگران يابانيدر كنار گسترش مناطق ب دهيپد نيا

و  يعيو اداره كل منابع طب ياز جمله شركت آب منطقه ا يياجرا يدستگاه ها ليدل نيشده و به هم يمنطقه ا

  هستند. ييابانزايو كنترل ب ينيرزميز يسفره ها تيمختلف درصدد تقو يطرح ها يبا اجرا يزداريآبخ
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  آب در البرز يطرح تعادل بخش ياجرا

 يطرح ها ينيزم ريز يسفره ها تيبه آب وتقو يتعادل بخش يسال گذشته تاكنون برا 6يط روين وزارت

  دركشورازجمله دراستان البرز به اجرا درآورده است. يمتعدد

آب، مسدود  يهوشمند در چاه ها ين ها با نصب كنتورهاآب از آبخوا ياز برداشت اضاف يريجلوگ

دربخش  نينو ياريآب يها وهيش جيترو ،يحفاظت از منابع آب يطرح ها ياجرا رمجاز،يغ يكردن چاه ها

 لهاز جم يآبخواندار يها به سمت آبخوان ها و انجام طرح ها البيس تيهدا ،يو باغدار يكشاورز

  ت .آب در البرز اس تيريمد يبرنامه ها

توانسته مشكل كاهش آبخوان ها را  يكرده كه تاحدود يياجرا نهيزم نيدر ا يپروژه راهبرد 15 البرز

  مرتفع كند.

 شيبرابر افزا 10گذشته تا  يآب در استان البرز به نسبت سال ها ياعتبارات تعادل بخش انيگفته نجف به

بخش  نيا يبرا ياعتبارات جار از يبخش قابل توجه يسال گذشته عالوه بر طرح مل 2 يو ط افتهي

  . افتياختصاص 

حفظ  ياقدام برا نياز مهمتر هيرو يب يو كنترل  برداشت ها ديجد ياز حفر چاه ها يريجلوگ نيهمچن

  رود. يالبرز به شمار م يمنابع آب

  

    البيآبخوان ها با موهبت س يمصنوع هيتغذ

 ياز جمله شركت آب منطقه ا يياجرا يگذشته با ابتكار عمل دستگاه ها يخوب سال زراع يها بارش

 افتياستمرار  يچندبرابر تيبا توان و ظرف يجار يكه در سال زراع ياستان البرز همراه شد ، حركت

  از دست رفته استان را جبران كند. ياز منابع آب يوتوانست بخش

به سمت شن  البيس تيبا هدا يياجرا يموجب شد تا دستگاه ها 98رودخانه كردان در نوروز  انيطغ
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  كنند. رهيمترمكعب آب ذخ ونيليساوجبالغ و نظرآباد حدود چهار م يدر شهرستان ها يمعدن يچاله ها

ساوجبالغ ،  يطرح در شهرستان ها نياستان البرز ا يشركت آب منطقه ا رعامليبه گفته مد زين امسال

  دنبال شد. سيكرج و فرد

 ونيليم 12از  شيساالنه  ب  يعمران يپروژه ها ياجرا رودخانه كردان با قيشهرستان ساوجبالغ از طر در

 يمصنوع هيمتر مكعب تغذ ونيليم 65از  شيمتر مكعب آب وارد آبخوان ها شد در شهرستان كرج ب

  شده است . رهيمترمكعب آب ذخ ونيليم 10 سيصورت گرفت و در شهرستان فرد ينيزم ريز يهاسفره

آب  يچاه ها يدگيمكشل خشك يتا حدود تميتوانس يمصنوع هيطرح تغذ يگفت : امسال با اجرا انينجف

  طرح استمرار دارد. نيكه ا ميرا برطرف كن سيفرد

 نيآبخوان ها بوده كه ا يمصنوع هيتغذ يبرا يها در واقع موهبت اله البيكرد كه وقوع س ديتاك يو

  .ابدي ياستمرار م ندهيآ يروش در سال ها

  

  ها آبخوان يايخوب و فرصت اح يسال آب 2

 يموجب شد تا اقدامات ارزشمند يمتوال يسال آب 2استان البرز گفت :  يشركت آب منطقه ا رعامليمد

  .ديالبرز به عمل آ يآبخوان ها تيتقو يبرا

 ينيزم ريز يسفره ها تيتوان به تقو يم ابديشكل ادامه  نيبارش ها به هم تيادامه داد: اگر وضع انينجف

  .ستيمصرف آب ن يگرفتن الگوها دهيناد يبه معنا نيبود اما ا دواريام

  

  نگهداشت رودخانه ها ضرورت

رودخانه ها گفت:  ياتيو ح يطيمح ستيز تياستان البرز با اشاره به اهم يآب منطقه ا رعامليمد

رودخانه ها  از  يروبيو ال يطيمح ستينكات ز تي، رعا يمنابع آب نيا مياز تعرض به حر يريجلوگ
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  شركت است. نيا يبرنامه ها نيمهمتر

كرج ، طالقان و شهرستان ساوجبالغ  ياز رودخانه ها لومتريك 32اساس سال گذشته  نيداشت: برهم انيب يو

  گذار بوده است . ريرودخانه ها تاث انياز باال آمدن آب  و طغ يريشگياقدام در پ نيشد كه ا يروبيال

آب ، كاهش  انيجر يدر روان ساز ياتيرودخانه نقش موثر و ح يروبيال يطرح ها يافزود: اجرا انينجف

  از مخاطرات آب دارد. يريشگيو پ يطيمح ستيز يآلودگ

  

  البرز    يرودخانه ها ميحر يساز آزاد

 يرا آزاد ساز ياز منابع آب انتيص ياداره برا نيا گرياستان البرز اقدام د يشرك آب منطقه ا رعامليمد

  مجاز عنوان كرد. ريغ ياستان از ساخت وسازها يرودخانه ها ميحر

رودخانه ها به عنوان  ميحر يشركت مشاور طرح پاكساز كي يبا  همكار شيسال پ 2گفت: از  انينجف

  . ميكرده ا ييو اجرا يريگيدر استان را پ ييو دستگاه  قضا يمطالبه عموم

را  رودخانه كرج مياز حر لومتريمطالعه جامع صورت گرفته و چهار ك نهيزم نيادامه داد : در ا يو

  درصد كار انجام شده است . 40بخش تاكنون  نيدر ا ميكرد يآزادساز

تا سدكرج امسال در برنامه  لقانيمنطقه ب نيرودخانه كرج ب مياز حر گريد لومتريك 18داشت :  انيب يو

 ني. در شهرستان ساوجبالغ چندميقرار گرفته و اخطار الزم به عوامل ساخت ساز داده ا يآزاد ساز

 يآزاد ساز يابر يمنابع مال يها تيامسال با وجود محدود م،يكرد يدخانه را آزاد سازسرشاخصه رو

  داشت. مينخواه يمال تيمحدود چيرودخانه ها ه

 يسخت طيو امسال بخش عمده كه شرا ميكردان و سرخاب شروع كرد يرودخانه ها يسامانده طرح

  . ميرسان يدارد به اتمام م
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  ب در البرزآ يمترمكعب ونيليم9 ييجو صرفه

مجاز  ريغ يبا پركردن چاه ها رياخ ياستان البرز اعالم كرد كه در ماه ها يشركت آب منطقه ا رعامليمد

  ادامه دارد. تيطرح با جد نيشده و ا ييمتر مكعب آب در استان صرفه جو ونيليم 9هفت تا  نيب

طرح را  نيالبرز بوده و ا يمنطقه اشركت آب  يجد يمجاز از برنامه ها ريغ يگفت : مقالبه با چاه ها انينجف

  است. نينو ياريبه سمت آب يبخش كشاورز تيضمن آنكه تالش ها به هدا ميده يبا مشاركت مردم ادامه م

  

  آب در البرز رانهيسختگ ياتخاذ برنامه ها 

 يبرنامه ها ياز منابع آب انتيص يداشت كه برا انياستان البرز ب يشركت آب منطقه ا رعامليمد

 يريآب ، جلوگ يكنتورها يكه از جمله آن هوشمند ساز ميگرفته ا شيدر پ يسال جار يبرا رانهيسختگ

 ميمجاز حر ريغ يساخت وسازها بيمجاز، تخر ريغ يآب،مسدود كردن چاه ها ياز برداشت اضاف

  ها  از جمله اقدامات است . رودخانه

اعمال  ياقدامات قانون نهيزم نيا رشده و د ييبرداشت آب البرز شناسا يهاگفت : تمام چاه انينجف

  شود.يم

 500مجاز مسدود شده ، افزود: اكنون هشت هزارو  ريغ ياز چاه ها ياديتاكنون تعداد ز نكهيا انيبا ب يو

  شده است . ييمجاز وجود دارد كه شناسا ريحلقه چاه غ

 نيتا به ا رديگ يم قرار يالبرز مورد بازنگر يبرداشت آب چاه ها يميقد يامسال پروانه ها نيهمچن

  . ميااز حد معمول نصب كرده شيهوشمند ب يشود.كنتورها يريجلوگ يآ هيرو ياز برداشت ب لهيوس

  

  يمردم يآب با كمك تشكل ها يبخش تعادل

 ياز آب را با كمك تشكل ها انتيو ص يالبرز گفت : طرح تعادل بخش يشركت آب منطقه ا رعامليمد
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  استان البرز قرار گرفته است. ينطقه ادر دستور كار شركت آب م يمردم

مردم نهاد  يبه تشكل ها ياز منابع آب انتياز امور ص يبخش رويوزارت ن ديداشت : طبق تاك انيب انينجف

استان و  ندهيزمان حال و آ يرا برا يتا بتوان منابع آب نديايكار ب يتشكل ها پا نيا ديشود و با يواگذار م

  كرد. نهيكشور حفظ و مصرف به

 يسازو عدم فرهنگ يعموم يهاتيبه ظرف يتوجهيكشور ب يها در بخش منابع آبياز كاست يكيافزود:  يو

  كرد. نهياستفاده به يو عموم يمردم يها تياز ظرف ديدر مصرف آب بوده كه اكنون با

 شد كه ليتشك يبا كم آب يآب كارگروه سازگار تيريمد يروبراين ريوز شنهاديبراساس پ 96سال  از

 يداريپا يبرا ياستانداران  برنامه كار تيشدند و قرار شد تمام استان ها با تول عضويمتول يهمه دستگاه ها

  كنند. ميترس يمنابع آب

  شود يمفاد آن مطرح م  ندهيهفته آ 2 يشد و ط نيتدو يآببا كم ياستان البرز برنامه كارگروه سازگار در

مناطق كشور  رياستان البرز و سا  يمنابع آب يفيو ك يكم تيوضع يبا كم آب يسند كارگروه سازگار در

  .رديگ يقرار م يمورد بررس

 يكارگروه اقدامات الزم برا نيا يالبرز در چشم انداز برنامه كار يشركت منطقه ا رعامليگفته مد به

 مختلف ، مسائل يمصارف آب در بخش ها نهياز آب ، استفاده به انتيآبخوان ها، ص يمصنوع هيتغذ

  شده است. ينيب شيپ يمرتبط با آب و حفظ منابع آب يطيمح ستيز

از  ياريآب يعلم يو استفاده از روش ها يوكشت گلخانه ا نينو ياريبه سمت آب يبخش كشاورز بيترغ

آب غفلت شده و  يكرد كه در سال گذشته از مباحث اجتماع ديتاك انيبرنامه ها است.نجف نياز مهمتر

  توجه كرد. شياز پ شيب نهيزم نيدر ا ديبا

 يهاكشور و استان البرز از مقوله ينجات منابع آب يبرا يعلم يمراكز دانشگاه تياستفاده از ظرف نيهمچن

  قرار گرفته است. زانيآب است كه مورد توجه برنامه ر عياجتما يها هيو سرما تيمهم در بحث ظرف
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 يمانند تشكل ها ياجتماع يها هيبر سرما هيتك نهيزم نيالبرز گفت : در ا يشركت آب منطقه ا رعامليمد

منابع را در  نيا تيو تقو ياز منابع آب انتيعامل در حفظ و ص نيمردم نهاد و دانشگاه ها به عنوان مهمتر

  . ميقرار داده ا تياولو

متر مكعب اعالم  ونيليم 40متر مكعب و صنعت  ونيليم 277مصرف آب شرب البرز ساالنه حدود  زانيم

  برابر شرب و صنعت است. 2از  شياستان ب يمصرف كشاورز انزيشده كه م

  

   ياز محل صندوق توسعه مل يزداريآبخ

 يزداريو آبخ يعياستان البرز ، اداره كل منابع طب يموثر شركت آب منطقه ا يها تيدر كنار فعال نيهمچن

و  يزداريگ آبخبزر يطرح ها ريسال اخ 2 يط يصندوق توسعه مل رهياز محل اعتبارات ذخ زياستان ن

در  يموثر نقشطرح  نيكرده كه ا يياستان اجرا يو دشت ها يدر ارتفاعات البرز جنوب يآبخواندار

  داشته است. ينيزم ريز يسفره ها تيو تقو ياهيتوسعه پوشش گ

 يرا برا ياز محل صندوق توسعه مل وروي ونيليم 150 صيدستور تخص يرهبر معظم انقالب اسالم 98 سال

 الير ارديليم 366صندوق  نيدر كشور صادر كرد كه سهم البرز از محل ا يزداريآبخ يهاتوسعه طرح 

  بوده است..

كه به دستور مقام معظم  يكشور از محل صندوق توسعه مل يزداريآبخ يسهم پروژه ها97 نيهمچن

  دالر بود. ارديليم 200 افت،ياختصاص  يرهبر

مختلف  ياعتبار در استان، پروژه ها نيشد كه از محل ا نييتع  الير ارديليم 200اعتبار   نيالبرز از ا سهم

  انجام شد. يعيمنابع طب يهزار هكتار از عرصه ها 38در  يكيومكانيو ب يكياعم از مكان يزدايآبخ

در  يزداريآبخ يپروژه ها نياستان البرز، ا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد ،يگفته حامد فرض به

به جز با  نيا يدرصد انجام شد كه اجرا 100به صورت  يزيخ ليحاظ ساز ل يبحران يمحدوده ها
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 بودهمردم  يپروژه ها با همراه نيدرصد ا 30 كهيشد به طور ينم سريم يمشاركت مردم و جوامع محل

  است.

سد كرج و طالقان بوده كه در  2در سال گذشته در باالدست  يزداريآبخ يپروژه ها ياجرا تياولو

را  ياديكه همراه با آن مخاطرات ز ميروبرو بود ليس جاديكوچك با ا يبارندگ كيسنوات گذشته با 

  دست به همراه داشت.. نييمردم پا يبرا

آن را در  جهينت نيپروژه ها در سال گذشته اشاره كرد و گفت: بارزتر نيا ياجرا يبه دستاوردها يفرض

 ميكه در البرز داشت يديشد يها يبارندگ رغميعل كهيبه طور ميشاهد بود يماه سال جار نيفرورد

  .امديبه وجود ن زيآبخ يمردم روستاها در دل حوضه ها يبرا يخطر نيكوچكتر

شده كه  يزيطرح ر يزداريپروژه آبخ 35 يانجام شده اجرا يها ينيب شيها و پ يزياساس برنامه ر بر

 ك،يولوژيب يوژه هاداشته و پر يخوب شرفتيآغاز شده و پ كيمكان يتمام پروژه ها يياجرا اتيعمل

  شود. يم ياتيو كاداستر هم عمل يجنگل كار
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  22/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – نيانداز آب در بانك زم پس ؛يآبخواندار
  

 تيكشور با اشاره به اهم يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 يگفت: مجموع اراض نيبه درون زم هاالبيها و سبارش ترشيمنظور نفوذ ببه يو ضرورت آبخواندار

در  البيبارش و س بمترمكع ارديليم 40از  شيب رهيذخ تيدرشت دانه كشور، ظرف يهاو آبرفت رينفوذپذ

 رهيذخ تيمخرب، موجب تقو يهاالبيبر كاهش سحوزه، عالوه نيدر ا يگذارهياسال را دارند كه سرم

  .شوديكشور م يهاآب در آبخوان

كشور، ابوالقاسم  يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل يرساناطالع گاهيبه نقل از پا »نهيسبز«گزارش  به

ها افزود: آبخوان تيو وضع هاباليوقوع س ديواسطه تشدكشور به يكنون طيشرا حيبا تشر پورنيحس

 يوربهره شيافزا نونقا 27تحقق اهداف ماده  يكشور در راستا يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل

درصد متوسط  5/7 زانيكشور به م يمهار نزوالت آسمان يدر جهت ارتقا يعيو منابع طب يبخش كشاورز

مستعد  يهكتار از اراض ونيليم 11ر سطح را د البيو پخش س يطرح آبخواندار ،يبلندمدت بارندگ

  كرده است. نيكشور تدو

كشور اضافه كرد: با  يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 يهاسطح تحت پوشش كامل طرح ز،يآبخ يهادر سطح حوضه ريدو سال اخ ياقدامات صورت گرفته ط

  است. افتهي شيهكتار افزا ونيليسه م زانيكشور به م در يو آبخواندار يزداريآبخ

در  يو آبخواندار يزداريآبخ يهاتيفعال ياجرا ،يو استان ياز محل منابع مل زين يجارگفت: در سال يو

كشور در دست  يو بحران زيخليس زيآبخ يهادر سطح حوضه ديجد يهاهكتار عرصه ونيليم 5/1از  شيب

  .شوديآغاز م يزودآن به يياجرا نديفرآ قرار دارد كه يزيربرنامه

گفت:  نيبه درون زم البيدر نفوذ بارش و س يآبخواندار يبر رسالت ذات ديبا تأك پورنيحس
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در  يآب سبز در خاك و آب آب رهيذخ تياست كه تقو نيانداز آب در بانك زمپس ،يآبخواندار

 ،يزيخليدر جهت كاهش س يآبخواندارمثبت  يها و قنوات ازجمله كاركردهاها، چشمهآبخوان چاه

و  يكشاورز ديو بهبود تول عتيطب يداريها، پاآبخوان ياياح ن،يمهار فرونشست زم ر،يبخكاهش ت

  .شوديم يابيارز يعيمنابع طب يهاعرصه
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  22/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – دامغان يشاهچراغ ديحال و روز خوش سد شه
  

 يسال آب يهابارش يسد استان سمنان، در پ نيدامغان به عنوان نخست يشاهچراغ ديسد شه -رنايا -سمنان

 يكنون يدر سال زراع يپررونق يكشاورز دبخشيقرار دارد و نو يپرآب تيروزها در وضع نيا ،يجار

  است.

 يخوب تيروزها از وضع نيا گردد،يبرم 1383اسفند  6دامغان كه افتتاح آن به  يشاهچراغ ديشه سد

  فراهم كرده است.  زيكشاورزان و مردم منطقه را ن يشاد نهيبرخوردار است كه زم

بز «و در كنار تنگه  »ريچكل ش«دره مجاور كوه  انيشمال شهر دامغان و در م يلومتريك 12سد، در  نيا

به  يآن، انتقال آب چشمه عل يديو كل يقرار دارد كه نقش اصل دهيسر به فلك كش ييهاهبا صخر» پل

  است.  يجنوب يهادشت

منابع  نيو تام يشمال يهاالبيس تيكنترل وضع ،يرودخانه چشمه عل ريسد در مس نيا جاديا ياصل هدف

  شهر دامغان بوده است. يدنيكشاورزان و رفع كمبود آب آشام يثابت برا يآب

هكتار از  500و  كهزاريحدود  يزراع اجيباال ، آب مورد احت يها يژگيسد چند منظوره عالوه بر و نيا

  .كنديم نياست، تام زيفوق العاده مستعد و حاصل خ يدشت را كه از نظر كشاورز ياراض

ارتفاع  متر، 227متر، طول تاج  57است كه ارتفاع آن از كف رودخانه  يبا هسته رس يسد از نوع شن نيا

  است. لومتريك 6آب پشت سد حدود  ريمتر و طول مس 500هزار و  كي ايآن از سطح در

متر مكعب است كه در حال حاضر،  ونيليم 21 يشاهچراغ ديحجم آب پشت سد شه يسازرهيذخ تيظرف

 70شدن  زيشده است و تا سرر ليتكم 98-99 ياز سال آب يميدرصد حجم مخزن سد با گذشت ن 95

را  تيظرف نيمترمكعب از ا ونيليمترمكعب فاصله دارد كه چهار م ونيليم كيكمتر از  يعني متريسانت

  . دهديم ليتشك رسوبات
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ها و در تمام سال باغ يزراعت، در فصل تابستان و زمستان برا يو بهار برا زييآب سد دامغان در فصل پا از

ارع از آب موجود در سد دامغان استفاده هزار ز 2كه تعداد  شوديم يبهره بردار يدنيبخش آشام يبرا

  كنند. يم

 زيشده بود و امروز ن زيسرر 91و در اواخر سال  كباريدامغان تنها  يشاهچراغ ديگذشته، سد شه در

 هيآن تخل تياز ظرف يروزانه مقدار زياز سرر يريجلوگ ياست كه برا دهيرس يسد به حد مطلوب تيوضع

  . شوديم

  

  ز و باغدار از آب سد دامغان  هزار كشاور 2 يمندبهره

 رنا،يدامغان در گفت و گو با ا يشاهچراغ دياز سد شه يامور منابع آب و مسوول بهره بردار كارشناس

 ينعمت خداداد نيشهر حقابه سد را دارا هستند و از ا نيهزار باغدار ا 2افزود: در حال حاضر حدود 

  . شونديمند مبهره

 يو باغ ها يبه اراض يلومتريك 20مسافت  يسد با ط نيآب موجود در ا اضافه كرد: اين ييايحي احمد

  . رسديم دستنييپا

بود اما  افتهيسد، حق آب كشاورزان كاهش  تيگذشته با كاهش حجم ظرف يهااظهار داشت: در سال يو

  خوش خود بازگشته است.  يبه روزها رياخ يهابه لطف خدا و بارش

 نيبرابر سال گذشته است كه ا 2ها، آن يفته كشاورزان، محصول سال جارادامه داد: طبق گ اين ييايحي

  منطقه است.  يكشاورز يبرا يخوب اريخبر بس

  

   شوديم هيهزار مترمكعب آب از سد دامغان تخل 200 روزانه

هزار  200روزانه  الب،يبه منظور كنترل س رويامور آب دامغان گفت: بنا به دستورالعمل وزارت ن ريمد



    

  
  

134 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

 يرا خال تيظرف نيهزار مترمكعب از ا 700همواره  ميتا بتوان شوديم هيكعب آب از سد دامغان تخلمترم

  . ميبگذار

موجود در سد، حقابه كشاورزان  تيمهرماه متناسب با وضع يادامه داد: هرساله در ابتدا يقادر يمهد

  .شوديابالغ م رويمنطقه توسط وزارت ن

را داشتند، توانستند آب  يكه حقابه چشمه عل يكشاورزان يتمام ،يراغشاهچ ديسد شه جاديافزود: با ا يو

  كنند.  افتيثابت در

آب مردم شهرستان دامغان است  نيمنابع تام نياز مهم تر يكي يشاهچراغ ديكرد: سد شه حيتصر يقادر

  است.  دهيرس يخوب تيبه وضع تيظرف شيافزا نيكه با ا

  

   افتي شيادرصد افز 30امسال شهرستان  يزراع كشت

شبكه  كي ،يگفت: چرخه حقابه كشاورز رنا،يشهرستان دامغان در گفت و گو با ا يجهاد كشاورز ريمد

 ياز آب چشمه عل يميمنطقه است كه كشاورزان و باغداران، بنابه نظام حقابه قد نيدر ا يميقد ياريآب

  . شونديمند مدامغان بهره

بر  تريبه بند معروف است كه هر بند، پنج ل رسطحيآب ز مياضافه كرد: واحد تقس انيطباطبائ دمحسنيس

  . شوديمحسوب م هيثان

باالدست از جمله آستانه، آهوانو، باباحافظ و لب رود  يروستاها يعلاظهار داشت: از آب چشمه يو

آب  نيدست از ا نييپا يدر روستاها زيبند ن 127مشتمل بر  يميقد يارينهر آب 21و  كنندياستفاده م

  مند هستند. بهره

 ،يعلچشمه يو آبده يشاهچراغ ديسد شه تيكاهش حجم ظرف اي شيادامه داد: معموال با افزا انيطباطبائ

  گذشته مرسوم بوده است. يهاروند از سال نيكه ا كنديم رييتغ زيسهم آب كشاورزان ن افتيدر زانيم
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 شيبود اما امروز باتوجه به افزا دهيسر هيدر ثان تريل 200در سال گذشته به  يعلچشمه يافزود: آبده يو

 توانيم ت،يبودن وضع دارياست كه درصورت پا دهيرس هيدر ثان تريل 200و  كهزاريبه حدود  هايبارندگ

  داد.  شيدرصد افزا 50از  شيرا ب ندهيكشت سال آ ريسطح ز

 يو باغ ها يراضدامغان اظهار داشت: طول كانال انتقال آب از سد دامغان تا ا يجهاد كشاورز ريمد

روباز است، از محل  يها بتنها كه اغلب آنكانال نيا جادياست كه ا لومتريك 200از  شيشهرستان ب

  . شوديم نيتام يمخزن يدست سدها نييپا ياراض ياريساختمان شبكه آب ياعتبارات مل

  

  است  رگذاريمحصول تاث تيكم شيمطلوب سد دامغان در افزا تيظرف

برخوردار است، در گفت و گو با  يعلدامغان كه از حقابه چشمه درآباديح يروستااز كشاورزان  يكي

  .شوديها جبران م يآبسد، كم يخروج شيو افزا تيظرف شيگفت: بدون شك با افزا رنايا

كه  شوديم نييدر مهرماه هرسال تع رويحقابه كشاورزان توسط وزارت ن زانيادامه داد: م ياكبر ديحم

 يبرداربهره ميشد، نتوانست ليتكم ياديتا حد ز 98دوم سال  مهيسد در ن تيظرف شيافزا هنكيباتوجه به ا

  . ميداشته باش تيموقع نياز ا يحيصح

 زيرا ن ركشتيسطح ز ،ييفرصت طال نيبا ا ميدار باشد تا بتوانادامه تيظرف زانيم نيا ميدواريافزود: ام يو

  . ميده شيافزا ندهيآ يدر سال زراع

 نيدر سال گذشته با چالش كمبود آب مواجه شدند، اما امسال با ا يكشاورز يهانيكرد: زم حيتصر يو

  جبران شده است.  ياديز اريها تا حد بس يارينقص در آب ،يآبده زانيم

است كه از حقابه  يكشاورزان دامغان يگفت: گندم و جو، عمده محصول زراع يكشاورز دامغان نيا

  .شوديمند مبهره يعلچشمه
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – افتيتاالب هامون اختصاص  ياياح يبرا وروي ونيليم10
22/02/1399  

  

 ياياح يبرا وروي ونيليم 10و بلوچستان گفت:  ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد -رنايا -زاهدان

  .افتياروپا اختصاص  هيهامون توسط سازمان ملل و اتحاد يالمللنيتاالب ب

 ونيليم 10از اختصاص  يضمن ابراز خرسند رنايوگو با خبرنگار اپورمردان روز دوشنبه در گفت ديوح

 يبرا يعيجامع منابع طب تيريمد يارتقا«پروژه  ياروپا جهت اجرا هيتوسط سازمان ملل و اتحاد وروي

 يهاتاالب زيدر حوضه آبر »يجوامع محل نيگزيجا يهاشتياز مع تيتاالب و حما ستمياكوس ياياح

سازمان  نيپنج ساله ب يسند همكار يو بلوچستان، از امضا ستانيهامون واقع در شمال س يالمللنيب

  ) خبر داد.UNDPو برنامه توسعه ملل متحد ( ستيز طيحفاظت مح

موضوعات متنوع و مختلف در خصوص  يبحث و بررس يطوالن يهاپس از نشستكمك  نيگفت: ا يو

از  يتخصص يهاميت ديدوره بازد نيو چند يالملل نيو ب يهامون در سطوح كارشناس يالملل نيتاالب ب

به  دنيسرعت بخش يبرا ياهيو پوشش گ ريو كم كردن فشارِ برداشت از ذخا يالمللنيب يهاسازمان

  است. تاالب نيا ياياح

حفاظت از  يطرح مل ريمتشكل از مد يميو بلوچستان افزود: ت ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

هامون  يالمللنيتاالب ب طيشرا ديبرنامه عمران سازمان ملل متحد به منظور بازد ندهيو نما رانيا يهاتاالب

ملل به منظور  ازمانپا و سارو هياز اتحاد يجذب منابع مال يبرا يشنهاديطرح پ نيتدو يو امكان سنج

تاالب در سال گذشته از منطقه  نيا يايو اح ستيز طيو حفاظت مح يجامعه محل ياقتصاد يتوانمندساز

  كردند. ديبازد

تاالب  نفعانيمربوط به ذ يمشكالت و كمبودها شت،يمع تيمذكور از وضع اتيكرد: ه انيب يو
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گرد  يهااز كانون يناش يهابيآس نيشاورزان و همچندامداران، ك ران،يگيهامون از جمله ماه يالمللنيب

  كردند. ديبازد ستانيو غبار در منطقه س

 3800مربع دارد كه وسعت  لومتريك 5700بالغ بر  يهامون وسعت يالمللنيادامه داد: تاالب ب پورمردان

در  رييهرگونه تغآن در خاك افغانستان قرار دارد و  زياست و حوزه آبر رانيمربع آن در خاك ا لومتريك

 نيورود كم آب به ا گذشتهدهه  2بوده و در  زيكامال متاثر از حوزه آبر يخشكسال اي يآن اعم از پرآب

  كرده است. ديگرد و غبار را در منطقه تشد دهيپد يطوالن يهايتاالب و خشكسال

بها و دشتمال بصورت ورود روان آ يهامون در پ يالمللنياز تاالب ب يامسال بخش نكهيبا اشاره به ا يو

 يشتيمع گاهيبلكه جا ستيتاالب ن اي اچهيدر كيتاالب فقط  نيشده، گفت: ا يريآبگ ،يفصل يهاالبيس

 ،ياديص ،يكشاورز ليقبو بلوچستان از  ستانياز مشاغل در شمال س ياريدر منطقه داشته و بس يو اجتماع

مردم منطقه شمال استان  يجرت تماممها ايبقا و  ات،يح يو حت  يگردشگر ،يدست عيصنا ،يدامدار

  وابسته به آن است.

 كرديرو »مينكن يها را دستكارتاالب« شيو بلوچستان افزود: پو ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

منظور اقدامات  نيو شكل گرفت و به هم يزير هيماه گذشته پا 20 يكل بود كه طاداره نيدر ا يديجد

 يخوب فعل تيضعآن و قيدر استان انجام شده كه تلف يخوب اريطالعات بسم يبر مبنا رانهيشگيپ ،يحفاظت

 شيپ يادر تاالب را  بگونه يمنابع آب تيريمد زيدر ادامه ن ميدواريهامون را رقم زده و ام يالمللنيتاالب ب

  و سالمت مردم خدشه دار نشود. اتيكه ح ميببر
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  23/02/1399مورخ  خبرگزاري تابناك –ي سد در خراسان رضو11شدن  زيسرر
  

قائم مقام شركت آب  ،يمركز خراسان رضو مايصداوس يبه نقل از خبرگزار» تابناك«گزارش  به

رق در مشهد، شامل ارداك و ط يشده در خراسان رضو زيسرر يهاگفت: سد يخراسان رضو يامنطقه

 ددولت آبا ن،يو جو يدر جغتا اميو  ستانيدر كالت، كما نيو زاو كانيدرونگر در درگز، چهچهه، قره ت

  است. مانيدر فر مانيدر چناران، سده در خواف و سد فر

 زين يدر استان خراسان رضو گريسه سد د تيدرصد ظرف80از  شيافزود: در حال حاضر ب يطاهر رضايعل

در مدت  زانيم نياستان پر آب است كه ا يهاسد ريدرصد از حجم ذخا71و در كل پر آب شده است 

  درصد بود.60مشابه سال گذشته 

 ونيليم111از هزار و  شيگفت:هم اكنون ب زين يخراسان رضو ياشركت آب منطقه يآب ساتيتاس ريمد

  استان جمع شده است. نيا يهامترمكعب آب در مخازن سد

 كيرا  يخراسان رضو يبزرگ و در حال بهره بردار يهاآب سد رهيجم ذخمجموع ح ،يقائم سيادر

حجم  نيمترمكعب از ا ونيليم250و  ارديليم كيمترمكعب اعالم كرد و افزود:  ونيليم512و  ارديليم

  تركمنستان است. يو جمهور رانيا نيمشترك ب يمربوط به سد دوست

قوچان، مشهد، خواف، درگز،  ه،يدريحربتدر ت يسد در حال بهره بردار32 يدارا يرضو خراسان

  دارد. مانيكالت و فر شابور،يجام، چناران، سرخس، نتربت باد،يتا ن،يجو ،يسبزوار، جغتا
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؛ است ينيرزميز يهامخازن آب تيتقو يبرا يراهكار يزداريآبخ اتيعمل ياجرا
مورخ روزنامه سبزينه  –ي زداريبا توسعه آبخ ينيرزميز يهاآب يدرصد 25 تيتقو
24/02/1399  

  

  وندي: نرگس آذرپ سندهينو

 طياست كه در شرا يو آبخواندار يزداريآبخ يهاتوسعه طرح ازمندين يطيمحستيز داريپا تيريمد

و  آساليس يهاباران يهاكاهش خسارت يبرا يو راهكار يسالعالج خشك توانديكشور م يكنون

 ها،باغ ب،يها را تخرو خانه شوديم يجار رحمانهيب ليس يباشد. وقت ينيرزميمنابع آب ز شيافزا

باعث  يسالعطش خشك ايبرد  ير دارد با خود مو هر چه بر سر راهش قرا يكشاورز يهانيزم

ارزش  شود،يم يو صنعت يدنيو كمبود آب آشام يها، مراتع، محصوالت كشاورزجنگل يدگيخشك

  .شوديروشن م شياز پ شيب يو آبخواندار يزداريآبخ يهاطرح ياجرا

 انيه كرد تا همه متولگذشته و بهار امسال را تجرب يهاآب در سال يو قحط يسكه فراوان يدو رو رانيا

  امروز كشور است. يضرور ازيمنابع آب ن يعلم تيريمجاب شوند توجه به مد

در شمال استان فارس شد كه همانند  البيشدن س يسبب جار 99 نيو فرورد 98اسفند  يهايبارندگ

 يريگهو بهر يكرد. كارشناسان مربوطه هم با خرد جمع يسمت ابركوه طخود را به يخيتار ريگذشته مس

به بخش  انيآن را كنترل و از ز يو آبخواندار يزداريآبخ يهاطرح تيو استفاده از ظرف ياز تجارب محل

 رانگريرا به چشم و البيس يدارند، ول يكردند. عموماً مردم از باران خاطره خوش يريجلوگ يكشاورز

 يبرا هارساختيها و زراه بيتخر ،يها، تلفات انسانمزارع و باغ يو از تلف شدن دام، نابود كنندينگاه م

از  عتيانسان در طب يراصوليو دخالت غ يبارش ناگهان ،ياهي. فقر پوشش گكننديها نقل مهم داستان

كه فلسفه  كنديم دايپمعنا  ياهيپوشش گ تيبا تقو يزدارياست؛ در واقع آبخ البيشدن س يعوامل جار
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 تيريشده است كه هر جا مد رفتهيپذ يصه جهاناصل در عر نيحفاظت از خاك است و اآن  يوجود

  امسال در ابركوه مشاهده كرد. توانيآن را م ونهدر حد صفر است كه نم ليخسارت ساجرا شود،  يجامع

 يهادرصد از حجم آب 25تا  20 يزداريآبخ اتيعمل يهر هكتار اجرا يازاگفته كارشناسان به به

  .كنديمنطقه كمك م ينيرزميز يهاسفره آب تيشده به تقو يآورجمع

و  يزداريآبخ يهااز آن، طرح يمندبهره يبرا البيمهار س تيو اهم يمياقل راتييبا توجه به تغ امروزه

اشتغال،  جاديدر ا يها نقش مهمطرح نيمورد توجه قرار گرفته است كه ا ياز هر زمان شيب يآبخواندار

  دارد. يسالخشك يهاانيو كاهش ز يريگشيقنات، پ ها،ها، چشمهها، چاهآبخوان هيتغذ

و  يبحران فرماندار تيريمد يشده از سو ينيبشيپ داتيبا تمه يجار يسال زراع يبارندگ انيجر در

  بود. ليخسارت س زانيم نيترابركوه شاهد كم يتالش مسئوالن، بخش كشاورز

 يهاو منابع آب شهرستان در سال يعيمنابع طب يهااداره ياز سو يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها ياجرا

  موفق عمل كرد. البيحوزه در مهار س نيدر ا ترشيب يگذارهيبا سرما توانينشان داد م يبه خوب رياخ

  

  يخاك يبا احداث بندها يدامدار يهاو مجتمع از مزارع حفاظت 

به  ليد و نگذاشت سكه موثر هم واقع ش لياز خسارات س يريدر جلوگ رگذاريتأث ارياقدامات بس ازجمله

در اطراف  يخاك يبندها جاديخسارت وارد كند، حفاظت مزارع توسط كشاورزان با ا يبخش كشاورز

ل از حوزه يعرب ابركوه بود كه از ورود سده يروستا يدامدار يهادر اطرف مجتمع يخاك يآن و بندها

  كرد. يريشمال فارس به منطقه جلوگ

  

  يرت به بخش كشاورزعلت خسا يزداريآبخ يهاطرح نبود

و  يزداريآبخ يهانبود طرح ر،ياخ يهادر دهه يبه حوزه كشاورز لياز س ياز عوامل خسارت ناش يكي
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  شد.خسارت  زانيم شيبود كه باعث افزا البيو پخش س يآبخواندار

مختلف و توجه به  يهادستگاه يزيربحران، برنامه تيريمد يشده از سو ينيبشيپ داتيتمه نيهمچن

 ريموثر بود. به گفته مد اريبس زين لياز خسارت س يريدر جلوگ زدي ياداره كل هواشناس يهاينيبشيپ

امسال به بخش  ماهنيابركوه هر چند سرما و طوفان اواخر اسفندماه سال گذشته و فرورد يجهاد كشاورز

  نشد.حوزه وارد  نيبه ا يخسارت البيشدن س يبا جار يوارد كرد؛ ول ييهاانيز يكشاورز

مناطق  يمزارع برخ نيو ب يريعشا يهابه جاده يگفت: تنها خسارت اندك رنايبه ا ياللهبيغ يمهد

  .شوديم يبازساز يزيراعتبار و شن نيشهرستان وارد شد كه با تأم

زردآلو،  يهاتومان به محصول باغ ارديليم 550 يجار يدر سال زراع يعيبر اثر حوادث طب ،يگفته و به

  است. يتومان آن مربوط به سرمازدگ ارديليم 300پسته شهرستان خسارت وارد شد كه  سبز وگوجه

  

  كنديكمك م ديتول شيبه افزا يبارندگ

مزارع گندم  ديتول شيامسال به افزا ياز كشاورزان ابركوه، گفت: بارندگ يكيزاده، فالح نيحس نيهمچن

  .كنديكمك م اريبس يو محصول سردرخت

 زانيسابقه نداشت، م ريكه در چند سال اخ البيشدن س يو با جار رياخ يهاشبار يافزود: درپ يو

 يكشاورز يهاموتور چاه يچند روز يكشاورزان برا يو برخ افتي شيافزا يكشاورز يهاچاه يآبده

 يبه برخ البيگفت: اگرچه س ،يكشاورز ابركوه گريمحمد دهقان، د نيخود را خاموش كردند. همچن

خداوند  ميدواريوارد نشد. ام يانيخسارت وارد كرد؛ اما به محصوالت ز يا حدودمزارع ت نيجاده ب

به  شود،يمحصوالت م ديتول تيفيك شيرا كه باعث افزا ينزول رحمت اله ژهيوبه شيهانعمت شهيهم

  دارد. يبندگان خود ارزان
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  ابركوه يخاك يسازه و بندها 23 يريآبگ

در حوزه شمال  البيشدن س يدنبال جارابركوه به يزداريو آبخ يعياداره منابع طب سيبه گفته رئ نيهمچن

شهرستان  يزداريو آبخ يعيحوزه منابع طب يخاك يسد و بندها 23مناطق شهرستان، از مجموع  يفارس و برخ

  شد. يسازرهيذخ هابند نيدر ا البيمترمكعب س ونيليم 12دارد،  تيمترمكعب ظرف ونيليم 7/15كه 

ازجمله  هارساختيز بياز تخر يريشگيدر پ يها نقش موثرو رواناب البي: مهار سافزود يديسع يمرتض

دارد و سبب  هاو گلخانه يباغ ،يزراع ياراض ،يارتباط يرهايمزارع، مس نيب يهاها، راهها، آبراههپل

  .شوديها و قنات مها ، چشمهازجمله چاه ينيرزميز يهامنابع آب تيتقو

 تيمورد با ظرف 300دو هزار و  يفصل يهاالبيكنترل س ياستان برا يبندهاليسو  يخاك يبندها تعداد

  شد. ليآن تكم تيدرصد ظرف 70 يجار يسال زراع يمترمكعب است كه در بارندگ ونيليم 20

  

  در ابركوه يبارندگ يمتريليم 20 شيافزا 

ذكر كرد  متريليم 65را  بارش ساالنه شهرستان نيانگيحفاظت منابع آب ابركوه م يشورا سيرئ نيهمچن

  .ديرس متريليم 85به حدود  يبارندگ نيانگيم 99-98 يو گفت: در سال زراع

آب  تيو تقو شيدر افزا يخوب ريتأث يو بارندگ البيمهار س كهنيبا اشاره به ا نسبيكاظم محمد

  است. ينبحرا طيشهرستان در شرا يمنابع آب تيكرد: هنوز وضع حيدارد، تصر ينيرزميز يهاسفره

 ميگذشته باش يهادر سال يباعث شد تا شاهد كاهش بارندگ مياقل رييابركوه خاطرنشان كرد: تغ فرماندار

  منجر شد. ينيرزميز يهاامر به افت سطح آب نيو ا

آب  هيموجب تغذ البيبه س ليتبد يها به جارواناب ديابركوه گفت: با يكشاورز يشورا سيرئ

 يزداريآبخ يهاپروژه يمهم تنها با اجرا نيشود كه ا ياهيپوشش گ يتقاحفظ و ار اء،يو اح ينيرزميز

  ممكن است.
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مخزن  ياست و با كسر زدياستان  ياز چهار دشت ممنوعه بحران يكيدشت ابركوه  نسب،يگفته كاظم به

  روست.روبه ينيرزميز يهاآب سفره يمترمكعب ارديليم 1/1حدود 

 يرساناطالع لياز قب يمنطقه اقدامات ينيرزميمنابع آب ز يبخشتعادلو  اءيمنظور احخاطرنشان كرد: به يو

 نصب ،ينيرزميمنابع آب ز يمشاركت تيريمد يسازادهياصالح روند مصرف، پ يبرا يسازو فرهنگ

از سال  يورزحلقه چاه كشا 662موقت  يآب و خاموش يحجم ليطرح تحو يهوشمند و اجرا يكنتورها

  تاكنون، انجام شد. 1395

  

  فروچاله 40 جاديو ا ينيرزميمتر سطح آب ز 21 افت

 40حدود  ينيرزميز يهامتر سطح آب 21و افت  يسالتداوم دو دهه خشك ليدلكرد: به حيتصر يو

ها در فصل زمستان برداشت وجود آمده و كشاورزان با خاموش كردن چاهشهرستان به نيفروچاله در ا

  .نندكيم تيريآب را از چند سال گذشته مد

 شوديهزار هكتار آن كشت م 15 يآبهزار هكتار است كه به علت كم 20 ابركوه يقابل كشاورز ياراض

  اختصاص دارد. يزراع يهم به اراض هيو بق وهيم يهاهشت هزار هكتار به باغ زانيم نيكه از ا

هشت هزار  است و يو دامپرور يدامدار ،يكشاورز يهاتيدرصد اشتغال ابركوه وابسته به فعال 40

به مدت  يحوزه كشاورز ازيمترمكعب آب مورد ن ونيليم 140. كننديامرار معاش م قيطر نيخانوار از ا

هزار تن محصول  200و ساالنه  شوديم نيرشته قنات تأم 13و  قيعم مهيو ن قيحلقه چاه عم 662ماه از  10

 جيحوزه خل يهمجوار و كشورها يهااز آن در بازار استان يو بخش ديدر ابركوه تول يو دام يكشاورز

قرار  زديشهر  يغربجنوب يلومتريك 140ابركوه در  يهزار نفر 55. مركز شهرستان شوديفارس عرضه م

  دارد.



    

  
  

144 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

خبرگزاري  –درصد رشد كرد33كشور  يهابارش زانيم ساله؛ 51در دوره بلند مدت 
  25/02/1399ايرنا مورخ 

  

به  بهشتيو سوم ارد ستي) تا ب98اه(مهرميجار يسال آب يكشور از ابتدا يهابارش زانيم -رنايا-تهران

ثبت شده بود،  متربارشيليم 228كه  ريساله اخ 51با دوره درازمدت سهيكه در مقا ديرس متريليم 302,8

  .دهديدرصد رشد نشان م33

 نيانگيبا م سهيماه در مقا بهشتيارد 23) تا 98مهرماه ي(ابتدايجار يكشور درسال آب يهابارش زانيم

 تيريمنابع شركت مد هيهم براساس گزارش تازه دفتر مطالعات پا متر،يليم 212,9بارش  اربيساله اخ ازدهي

  دارد. يدرصد 42رشد  رانيمنابع آب ا

تا  97مهرماه يپارسال(ابتدا ياما نسبت به دوره مشابه سال آب يجار يكشور درسال آب يهابارش تيوضع

 يسال آب يمعنا كه امسال از ابتدا نيدارد به ا يماه همان سال رشد منف بهشتيارد 23) تا 98وريشهر انيپا

 متريليم 321,8گذشته  الآن در س زانيم يبارش رخ داده درحال متريليم 302,8 بهشتيارد 23تا  يجار

  بوده است.

 ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل يايشامل در زيآبر يحوضه اصل 6 يدارا كشورمان

 جيخزر، خل يايها درسه حوضه دربارش تيقره قوم است كه امسال وضعشرق و  يمرز ،يفالت مركز

  دارد. ينسبت به مدت مشابه پارسال رشد منف هياروم اچهيعمان و در يايفارس و در

 متريليم 417,8) بهشتيارد 23تا  98(مهرماه يجار يخزر درسال آب يايدر زيحوضه آبر يهابارش زانيم

  بارش داشته است. متريليم 495,1 يزمانبازه  نياست اما پارسال و در هم

تا  98مهرماه  يكه از ابتدا يامشابه دارد به گونه يتيعمان هم وضع يايفارس و در جيخل زيآبر حوضه

 526,4كه در مدت مشابه پارسال  يرا تجربه كرده درحال يبارندگ متريليم 440,2 بهشتيو سوم ارد ستيب
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   بارش را به ثبت رسانده است. متريليم

 متريليم 339,9 بهشتيارد23و تا  يجار يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيبارش در حوضه آبر تيوضع

  بوده كه كاهش محسوس را دارد. متريليم 471,4و درمدت مشابه پارسال 

نسبت به مدت مشابه  يشرق و قره قوم اماروند مثبت يمرز ،يفالت مركز زيها درسه حوضه آبربارش روند

  شرق از همه بهتر است. يمرز زيبارش در حوضه آبر تيوضع انيم نيرد و در اپارسال دا

است  متريليم 146 بهشتيارد 23تا  يجار يسال آب يشرق از ابتدا يمرز زيحوضه آبر يهابارش زانيم

ها خوب بارش يليبارش داشته كه نشان از رشد خ متريليم 101,1 يبازه زمان نيكه پارسال در هم يدرحال

  حوضه دارد. نيدر ا

است كه در مدت  يدرحال نيبارش دارد و ا متريليم 226,1 بهشتيارد 23تا  يفالت مركز زيآبر حوضه

  بارش داشته است. متريليم 201,1مشابه پارسال 

 نيكه پارسال در ا ديرس متريليم 283,9به  بهشتيارد 23قره قوم هم تا  زيبارش ها در حوضه آبر زانيم

  اتفاق افتاد. رشمتربايليم 264,4حوضه 
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خبرگزاري  –هياروم اچهيبه در ياقمار يمترمكعب آب از سدها ارديليم 1,2 يرهاساز
  25/02/1399ايرنا مورخ 

  

 500و  ونيليم 206و  ارديليم كيگفت:  يغربجانيآذربا ياكت آب منطقهشر رعامليمد -رنايا -هياروم

  رها شده است. هياروم اچهيبه سمت در ياقمار ياز سدها يجار يسال آب يهزار مترمكعب آب ط

مربوط  زان،يم نياز ا يافزود: بخش قابل توجه رنايشنبه در گفت و گو با خبرنگار اروز پنج يجعفر اتابك

استان به سمت  يسدها نيبه عنوان بزرگتر هياروم يبوكان، مهاباد و شهرچا ياز سدها آب يبه رهاساز

  است. هياروم اچهيدر

سلماس و ساروق تكاب به  كيزوال و در يآب از سدها يرهاساز اتياضافه كرد: عالوه بر آن، عمل يو

  متفاوت انجام شده است. ريبا مقاد يجار يسال آب يط هياروم اچهيسمت در

 يسال آب يمترمكعب آب ط ونيليم 400و  ارديليم 2ها قرار است كه  يزيركرد: طبق برنامه نايب يو

  روند همچنان ادامه دارد. نيرها شود كه ا اچهيدر نيبه سمت ا هياروم اچهيدر ياقمار ياز سدها يجار

حال بهره  سد در استان در 13ادامه داد: در حال حاضر  يغرب جانيآذربا يشركت آب منطقه ا رعامليمد

آنها به شمار  نيبزرگتر پارهيچا يمهاباد و آغ چا ه،ياروم يبوكان، شهرچا يكاظم دياست كه شه يبردار

  .روديم

بوده كه سه  متريسانت 90متر و  271و  هزاركي هياروم اچهيدر حال حاضر تراز در رنا،يگزارش ا به

  از زمان مشابه سال گذشته است. شتريب متريسانت

مترمكعب  ونيليم 250و  ارديليبرآورد، پنج م نيطبق آخر اچهيدر نيم آب موجود در احج نيهمچن

  از زمان مشابه سال گذشته است. شتريمترمكعب ب ونيليم 90برآورد شده كه 
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  27/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – متر 1272صعود به  ريدر مس هياروم اچهيتراز در
  

تراز  شياز تداوم افزا يغربجانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير -رنايا -هياروم

  است. دهيرس متريسانت 90متر و  271و  هزاركيبه  هياروم اچهيخبر داد و گفت: اكنون تراز در اچهيدر

همچنان ادامه  اچهيدر نيتراز ا شيكرد: افزا انيب رنايوگو با خبرنگار اسرخوش روز شنبه در گفت ادفره

  .ديمتر خواهد رس 272و  هزاركيتا آغاز فصل گرما به  اديو به احتمال ز ابدييم

كه  دهديرا نشان م شيافزا متريبا سال گذشته سه سانت سهيدر مقا جانيآذربا يآب ني،تراز نگ يگفته و به

  است. يمناسب اريبا توجه به كاهش بارش در حوضه، رقم بس

گفت: حجم آب  ده،يمترمكعب رس ونيليم 250و  ارديلياز پنج م شيبه ب اچهيآب در نكهيبا اعالم ا يو

  دارد. شيمترمكعب افزا ونيليم 90نسبت به سال گذشته  جانيآذربا يآب نينگ

بر اساس  اچهيبه سال گذشته، اظهار داشت: وسعت دربا زمان مشا اچهيمساحت در سهيضمن مقا يو

 لومترمربعيك 239و به سه هزار و  افتهي شيافزا لومترمربعيك 23با سال گذشته  سهيدر مقا شيپا نيآخر

  است. دهيرس

به  جيو به تدر يسال جار يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يهاطرح نكهيبا اعالم ا »سرخوش«

 اچهيبه در يغربجانيتونل انتقال آب از جنوب آذربا يافزود:  طرح در حال اجرا ،رسديم يبرداربهره

  .رسديم يرداربامسال به بهره ماهيبرخوردار است  و در د يكيزيف شرفتيدرصد پ 89اكنون از هم

 نيهفتم يبرا رانيدولت ژاپن با ا يهاياز تداوم همكار رانيا يهاطرح حفاظت از تاالب ريمد نيهمچن

  خبر داده است. هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يسال متوال

برنامه عمران  نيب زين »هياروم اچهيدر ياياح يمشاركت مردم برا يالگوساز«فاز هفتم پروژه  يهمكار سند

  است. دهيبه امضا رس ستيز طيسازمان حفاظت مح يهاو تاالب ييايدر ستيز طيملل متحد و معاون مح
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 شيچند ماه ب يتراز آن ط اچه،يبه در يآب ورود زانيم شيبه واسطه افزا 1398ر و بها 1397زمستان  يط

 يهاكرد؛ اگرچه در ماه جاديا اچهيدر نيا ياياح يرا در راستا ياديز ديو ام افتي شيمتر افزا كياز 

سطح آن  يول شتدا يروند كاهش اچهيآب، تراز در ريو تبخ يورود يهاو به واسطه كاهش آب يبعد

  با مدت مشابه سال گذشته همچنان باالتر بوده است. سهيدر مقا

نشان  ياماهواره يهاداده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با

 نهيها و استفاده بهبارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهديم

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا توانديم هياروم اچهيدر يايستاد اح يهااستيبر اساس س ياز منابع آب

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 متريسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

  روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام ريدباقدامات دولت ت هياما در سا افتييكاهش م

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

آن  زگردير يهادرصد كانون 95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزاركيتراز 

  رفع خواهد شد.

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يهاب طرحدر قال هياروم اچهيدر

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

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

  شد.
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خبرگزاري ايرنا  – ديجد يها در سال آببارش يدرصد 6 كاهش با پارسال؛ سهيادر مق
  27/02/1399مورخ 

  

شده در اس اطالعات بارش ثبتاعالم كرد: بر اس رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق -رنايا -تهران

) متوسط بارش كشور 99 بهشتيارد 25تاكنون ( يجار يسال آب ياز ابتدا رو،يوزارت ن يهاستگاهيا

  دهد.يدرصد) كاهش نشان م 6( متريليم 19گذشته  يبا سال آب سهيبوده كه در مقا متريليم 303حدود 

ساله  51امسال نسبت به متوسط  يبارش ها زانيم رو،يآب وزارت ن قاتيبه گزارش روز شنبه موسسه تحق

  .دهدينشان م شيدرصد) افزا 32( متريليم 74 ر،ياخ

شمال و شمال غرب  ،يمناطق غرب شتريگذشته در ب يبا سال آب سهيدر مقا يجار يبارش سال آب تيوضع

  همراه بوده است. شيشرق كشور با افزاكشور، كاهش داشته و در مناطق جنوب و جنوب 

از مناطق  يساله) به جز در برخ 51نسبت به متوسط بلندمدت ( يجار يارش كشور در سال آبب تيوضع

  داشته است. شيافزا ينواح ريكشور، در سا يجنوب غرب و مركز

 يايدر زيآبر يهاگذشته، در حوضه يبا سال آب سهيتاكنون در مقا يسال آب ياز ابتدا يبارش تجمع زانيم

 درصد كاهش داشته و در حوضه 28، 16، 15 بيبه ترت هياروم اچهي، درعمان يايفارس و در جيخزر، خل

  است. تهداش شيدرصد افزا 7و  44، 12 بيقوم به ترتشرق و قره يمرز ،يفالت مركز زيآبر

نشان  شيافزا ك،يدرجه  زيآبر يهادرهم حوضه ر،يسال اخ 51با متوسط  سهيبارش در مقا تيوضع

  .دهديم
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 – "زيآبخ ةجامع حوز تيريمد"با  شت،يو بهبود مع يعيمنابع طب بيمهار تخر
  27/02/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

سبب  ا،يدر سطح دن يعيو حفظ منابع طب شتيدر بهبود مع زيآبخ ةجامع حوز تيريمد هاي-پروژه تيموفق

  شود. يتلق زيآبخ ةحوز يزري-برنامه يبرا يمدل جهان كيعنوان به يتيريمد كرديرو نيشده ا

 كرديرو كيعنوان امروزه به زيآبخ ةجامع حوز تيريمد م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

. انجام موفق شود-يشناخته م ايدر سطح دن يعيطب منابع داريپا تيريمد ةنينو و مدرن در زم يتيريمد

 كيعنوان به زيآبخ ةجامع حوز تيريسبب شده روش مد ايدر دن زيآبخ ةجامع حوز تيريمد هاي-پروژه

  شود. يتلق زيآبخ ةحوز يزري-برنامه يبرا يمدل جهان

وامل مختلف از جمله بوده كه به ع يتيريعنوان واحد مدبه زيآبخ ةحوز ز،يآبخ ةجامع حوز تيريمد در

صورت جامع و با نگاه بهتر به هاي-طرح ةارائ يبرا يكيو اكولوژ ياسيس ،ياقتصاد ،يمسائل اجتماع

 ةجامع حوز تيريمد يسازادهيموفق در پ ةدو تجرب انيبه ب ادداشتي ني. در اشود-يم ستهينگر يعلم

  .مكني-يم يآن را بررس يو آثار و دستاوردها ميپردازيم زيآبخ

  

  اول: در هندوستان ةتجرب

در هندوستان  "آدارشا" زيآبخ ةمربوط به حوز زيآبخ ةجامع حوز تيريموفق مد هاي-از تجربه يكي

جامع  تيريطرح مد ةخانوار در پنج روستا خارج از محدود 825  ياز سرشمار يقاتيتحق هاي-است. داده

آن است كه متوسط درآمد مردم از هر از  يخانوار داخل در محدود طرح، حاك 308و   زيآبخ ةحوز

خارج از طرح  ةاز محدود شتردرصد بي50اند، -كه داخل در طرح جامع بوده 1هكتار غالت و بقوالت

درآمد مردم، استفاده از  زانيم يدرصدحدود پنجاه شيافزا ياصل ليمحققان دل ةگفتبوده است. به
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 اماتاقد نيگرفته بوده است. همچنصورت يزداريمحصول و اقدامات آبخ ديجد هاي-تهيوار

آفات، بهبود  تيريمد ،ينيرزميخاك، بهبود اوضاع آب ز شيگرفته سبب كاهش رواناب و فرساصورت

  خاك شده است. يزيو بهبود حاصلخ يپوشش اراض

  

  يوپيدوم: در ات ةتجرب

جامع  تيريمد ةبرنام ييكارا يكه به بررس اي-مطالعه ياست؛ ط يوپيمربوط به ات گريموفق د ةتجرب

در  "انابرد" ةحوز ةدر مناطق خشك و شكنند يعيو منابع طب ياراض بيدر مهار تخر زيآبخ يهاحوزه

 بيترتبه ياريو ش ياورقه شيكه رواناب و فرسا دنديرس جهينت نيشده است، محققان به ا يوپيكشور ات

محصوالت  ريياز تغ يناش ياريو ش ياورقه شيكاهش فرسا نياست. همچن افتهي درصد كاهش 89و  27

گرفته به اصالح اقدامات صورت نيدرصد بوده است. همچن29 يحفاظت يهادرصد و برنامه48 يكشاورز

نشان  قاتيتحق نيمچنكرده است. ه يانيكمك شا زيكشت و زرع ن يها براآن يو بازساز يخندق ياراض

 يطور محسوسبه ز،يآبخ ةجامع حوز تيريمد يهابرنامه ياجرا جهيدرنت يعيو منابع طب ياراض بيداد تخر

  اند.مهار شده

 يهاوجود نگاه و درك درست از برنامه ها-تيموفق نيدر ا يديكل ياز فاكتورها يكيمحققان  ةگفتبه

حفاظت خاك و فراهم  يهامردم در برنامه ةمشاركت گسترد انيم نيجامع بوده است كه در ا تيريمد

شود،  همفرا يزداريآبخ ةگسترد يهابرنامه يده كه امكان اجراسبب ش گانيرا يكار يرويآوردن ن

  اند.در طرح مشاركت داشته گانيصورت راروز به 20در حدود  يجوامع محل

  

  نگرو جامع يبخش يتيريمد كرديدو رو يبررس

در  يوپيخصوص دو مورد هند و اتبه ايدن ياز كشورها يكه در برخ يقاتيتحق جيآنكه نتا گريد ةنكت
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صورت كه به هايي-از آن است كه طرح يانجام شده حاك زيآبخ ةجامع حوز تيريمد هاي-طرح يابيارز

 يمتعدد ياه-اشكاالت و چالش يجامع انجام شده، دارا هاي-و فارغ از نگاه نگريو بخش يبعدتك

  از آنها عبارت است از: ياند كه برخبوده

 مالكانو خرده نزمي-يكشاورزان ب يبرااز پروژه  يسود ناش عيعدالت در توز تيرعاعدم  

 بعد از توقف پروژه زيآبخ يهاحوزه تيريمد يداريپاعدم  

 يزداريدر اقدامات آبخ يجوامع محل مشاركتعدم  

 يزدارياثرات اقدامات آبخ يابيو ارزش شيپا وجودعدم  

 يردولتيغ يبه نهادها يفن ةمشاور ةجامع در ارائ كرديرو لحاظعدم  

 يهاصهيو خص ها-يژگياست، و زيمتما يقبل يهاكه از مدل زيآبخ ةجامع حوز تيريمد كردياما در رو 

  :خورديبه چشم م ريز

 بر منابع  يانحصار ديتأك يجامردم به شتيبهبود مع يبرا زهايآبخ تيريمد كيستماتيس كرديرو

  آب و خاك

 يا مشاركت تمامرفع آنها ب يبرا ازيمشكالت حوزه و اقدامات موردن يبندتيو اولو نييتع 

  نفعانيذ

 يفوتوگرامتر ،يياياطالعات جغراف ةروز مانند سنجش از دور، سامان ياز دانش و فناور استفاده، 

  يعدد يسازهيو شب يرقوم يهايسازو مدل

 جهت استفاده از دانش  ،يواقع زيآبخ يهانمونه و حوزه زيآبخ يهاحوزه نيارتباط ب يبرقرار

  يواقع طيشرا تيريدر مد يديتول

 يهااز گروه يفن يبانيپشت يبرا يردولتيو غ يدولت ،يالمللنيب ،يمل ياز نهادها يائتالف ليتشك 

  يزداريآبخ يمحل
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 يبر حفاظت درجا ديو محسوس و تأك يواقع يمال يهامشاركت مردم با ارائه مشوق شيافزا 

  شود-يمحصول م ديرطوبت خاك و تول شيآب باران كه منجر به افزا

 برداران و كشاورزان و بهره يبرا يقاتيتحق يهاتيو كارآمد در سا نينو يهاياورفن جيترو

  گذاراناستيو س رانيگميبه تصم يرسانيآگاه

 يعيكارآمد منابع طب تيريبا دانش مدرن در مد يدانش بوم بيترك  

 داريپا ةتوسع ياقدامات هماهنگ در راستا ةليوسبه يجوامع محل يتوانمندساز  

 يهابرنامه يو جوانان در اقدامات خرد و درآمدزا نزمي-ين، كشاورزان بزنا مشاركت 

  يزداريآبخ

 يكل ييكارا يابيارز يبرا نفعانيتوسط محققان و كشاورزان و ذ يمداوم و مشاركت شيپا 

  .يزدارياقدامات آبخ

و  ياطق شهرمن ةكه با توجه به توسع ديرس يبندجمع نيبه ا توان-يم قاتيتحق نيا جيتوجه به نتا با

 طيكه شرا يديجد هاي--افق ديتقاضا و تضاد منافع، با شيو افزا يعيمنابع طب يجيو كاهش تدر ييروستا

و  يمرتع، كشاورز گل،جن ،ياعم از اراض يعيرا در نظر گرفته و منابع طب يستيو ز ياجتماع ،ياقتصاد

 ز،يآبخ ةجامع حوز تيريمد كرديان روهم يعني ند،بي-يم گريكديرا كنار هم و در ارتباط با  يمناطق شهر

بدان اشاره شده است  زين رانيا ياسالم ينظام جمهور يچنانچه در اسناد باالدست كرديرو نيو ا ابديتوسعه 

  شود. ليبه قانون موضوعه تبد
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – نسبت به سال گذشته +جدول زيحوضه آبر 3 يها رشد بارش
28/02/1399  

  

ها بارش زانيدر م يدرصد32 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 237بارش در  متريليم 303,2ثبت  با

  است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يهادوره نيانگينسبت به م

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

و  ستي) تا ب98(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يهازشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

  است. متريليم 303,2) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 237ماه ( بهشتيهفتم ارد

و  شيدرصد افزا 32) متريليم 229,8مشابه درازمدت ( يهادوره نيانگيبت به منس يمقدار بارندگ نيا

  .دهديرا نشان م يدرصد6 ي) كاهشمتريليم 323,1گذشته ( ينسبت به دوره مشابه سال آب

 18:30كشور از اول مهر تا ساعت  كيدرجه  زيآبر يهاحوضه يتجمع يبارندگ تيوضع ر،يز جدول

  .دهديرا نشان م 98ــ  99 يسال آب تبهشيو هفتم ارد ستيروز ب

بارش ها در سه حوضه  ،يجار يروز از سال آب 237كه در جدول باال مشخص است، با گذشت  همانطور

گذشته مثبت بوده  يسال آب ي، نسبت به بارشها"قره قوم"و  "شرق يمرز"، "يفالت مركز" ياصل زيآبر

 "هيروما اچهيدر"و  "عمان يايفارس و در جيخل"، "خزر ياي:در ياصل زيها در سه حوضه آبرو بارش

  است. ينسبت به سال گذشته منف
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  29/02/1399سايت خبري اقتصادنيوز مورخ  – خزر يايسطح آب در يخينزول تار
  

 يهابا انتشار گزارش نوسان رويآب وزارت ن قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق مركز

در ادامه  ،يالديم 2019خزر در سال  ياياعالم كرد: سطح آب در يالديم 2019خزر در سال  يايآب در

  .ديرس ريسال اخ 30 يط زانيم ني، به كمتر1995خود از سال  يروند كاهش

سال با  نيتراز آب در ا نيانگيم رو،يآب وزارت ن قاتيبه نقل از موسسه تحق وزيگزارش اقتصادن به

  متر شده است. -27,18، برابر با 2018نسبت به سال  يمتريسانت 13كاهش 

بخش اعظم  كنندهنيولگا بعنوان تأم آب رودخانه يورود زانياست كه م يدرحال ريتراز آب اخ كاهش

بعنوان  توانديمسئله م نيكه ا افتهيش درصد كاه 22، حدود 2019در سال  ا،يدر نيبه ا ياآب رودخانه

  محسوب شود. رياز علل مؤثر در كاهش تراز آب اخ يكي

 يمترمكعب و برآورد ساالنه كل ورود ارديليم 240خزر حدود  يايآب ولگا به در يساالنه ورود متوسط

ورا، اورال، ك ريمهم نظ يهارودخانه ريمترمكعب است. از سا ارديليم 300به خزر،  يمنته يهارودخانه

  .شوديم خزر يايمترمكعب آب وارد در ارديليم 34هراز، در مجموع بطور متوسط  درود،يترك، سف

 راتييآب خزر محسوب شده و تغ النيمهم در ب اريعنوان شاخص بسها بهرودخانه يآب ورود حجم

نشان داده  هايبررس جيااست. نت هايبردارو بهره يكيدرولوژيه ميرژ ،يميساالنه  آن متأثر از عوامل اقل

مردادماه  ليتا اوا بهشتيرودخانه ولگا كه به طور معمول از اواسط ارد يالبي، دوره س2019است در سال 

  بلند مدت بوده است. نيانگيآن كمتر از م يآبده زانيادامه دارد، كوتاهتر و م

 ليپتانس يابيدر ارز يو شاخص يدر تبادل حرارت ياصل يارهاياز مع يكيبه عنوان  زين ايسطح آب در يدما

  يدر بررس شود،يآب خزر محسوب م النيدر ب يخروج ياصل يهااز سطح آب كه جزء مؤلفه ريتبخ

  .رديگيعلل نوسانات در خزر مورد مطالعه قرار م يابيتراز آب و ارز راتييروند تغ
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بر كاهش تراز  رگذاريتأثاز عوامل  ر،ياخ يهادر سال ژهيخزر به و يايسطح آب در يدما يشيافزا روند

  آب بوده است.

 گراديدرجه سانت0,2 زاني، به م2018با سال  سهيدر مقا يالديم2019سطح آب خزر در سال  يدما نيانگيم

  است. افتهي شيدرجه افزا 1بلند مدت،  نيانگيو نسبت به م

 يهامه بخشآب در ه يدما يشياز وقوع روند افزا يحاك ريآب در دو سال اخ يدما راتييتغ ليتحل

  است. يخزر شمال هيمنتهاال يخزر به استثنا يايدر
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  29/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – كم شد متريسانت 13خزر  يايسطح آب در
  

گفت: سطح آب  يخزر مستقر در سار يايدر قاتيتحق مطالعات و يسرپرست مركز مل -رنايا-يسار

  .افتيمتر كاهش  يسانت 13حدود  2018) نسبت به سال  2019گذشته(  يالديخزر در سال م يايدر

كه از سطح  يابيافزود : براساس ارز  رنايروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يهاشم يمعصومه بن ديس 

 يايدهد كه سطح آب در يانجام شد ، نشان م 2019ته  اواخر خزر در  زمستان سال گذش يايآب در

 ريسال اخ 30 يط زانيم ني، به كمتر1995خود از سال  يدر ادامه روند كاهش ،يالديم 2019خزر در سال 

  .ديرس

نسبت به سال  يمتريسانت 13سال با كاهش  نيتراز آب در ا نيانگيم يابيارز نياضافه كرد: براساس ا يو

  متر شده است. -27,18با  ، برابر2018

از كم  يكاهش سطح آب را ناش نيا  ياصل ليخزر دل يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل سرپرست

 يايبه در يدرصد از آب ورود 80كننده حدود  نيرودخانه ولگاگراد به عنوان تام يشدن آب ورود

  خزر اعالم كرده است.

 نيدر كاهش سطح آب ا ليدال گريخزر را از د يايدرسطح آب  يدما نيانگيم شيافزا يهاشم يبن دكتر

خزر  يايآب در يدما نيانگيم 2018نسبت به سال  يالديم 2019اعالم كرد و اظهارداشت : در سال  ايدر

  درجه گرمتر شد. كيبلند مدت  نيانگيو نسبت به م گراديحدود دو دهم درجه سانت

چشم انداز بلند مدت كاهش سطح تراز آب  كي دهد كه در ينشان م يكارشناس ياضافه كرد : بررس يو

  آب ، ولو با نوسان ساالنه همچنان ادامه خواهد داشت. ريو تبخ  مياقل رييتغ ليخزر به دل يايدر

در  يپسرو ليخزر به دل يايدر هيكه در حاش يساتيهر گونه تاس ديروند با نيخاطرنشان كرد : با ا يو

را  يتيتراكم جمع نيباالتر يتيستان مازندران كه از لحاظ جمعبه خصوص ا رانياز جمله ا نعيذ يكشورها
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  شود.يم افتيمرتبط در زباشد كه از مراك يقيكشور دارد ، براساس اطالعات دق يشمال ياستان ها نيدر ب

ساخت  يبرا يو فرصت ايدر يبه عنوان آزاد ساز ديخزر نبا يايدر ياظهارداشت : پسرو يهاشم يبن دكتر

آب  يشرويو هر آن احتمال پ استيبخش بستر در نيشود،  چرا كه ا يامكانات تلق زيو تجه ساتيتاس

  بستر  وجود دارد. نيا يريخزر و بازپس گ يايدر

با سابقه حدود  قيدق يابيبا ارز يخزر افزود : اطالعات كارشناس يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل سرپرست

توانند  يم ايدر نيخزر وجود دارد كه بهره برداران از سواحل ا يايدر قاتيمطالعات و تحق يدر مركز مل يدو قرن

  كنند، مطلع باشند. يكه در ساحل مستقر م يساتيتاس دياز عمر مف يقيدق يابياز آن استفاده كنند تا  ارز

 رامونياست. طول پ افتهيشهرت  ايهم با نام در ليدل نيجهان است و به هم اچهيدر نيخزر بزرگتر يايدر

دارد  يبوم يگونه آبز 400حدود  يستياز نظر تنوع ز اچهيدر ني. ارسديم لومتريبه هفت هزار ك ايرد نيا

نفت و گاز موجود در  ريذخا ظرها هستند. عالوه بر منابع زنده، از نآن نياز مهم تر ياريخاو انيكه ماه

  داده است.  مقام سوم را به خود اختصاص ،يبريفارس و س جيپس از خل زيبستر ن ريساحل و ز

ساكنان  يبرا يهزاران فرصت شغل جاديا ياتيح يها تياز ظرف يكيحال كه  نيخزر در ع يايدر

 ،يكيژنت ريچشمگ يمانند غنا يكيبارز اكولوژ يهايژگيو يشود، دارا يمحسوب م هيحاش يكشورها

 كياستراتژمنبع  كيبه عنوان  زياست و امروزه ن كيخاص استراتژ تيو موقع يستيز يهمتايتنوع ب

  شود. يآب به آن نگاه م نيمتا

 نيو پس از آن در دستور كار قرار گرفت كه ا يشمس 70دهه  ليخزر در اوا يايدر قاتيتحق يمل مركز

 ياراض بيو تخر شياز چند متر تجربه كرد كه سبب فرسا شيب زانيرا به م يتراز آب عيسر شيافزا ايدر

  شده بود. هيحاش يمستقر در سواحل كشورها ساتيو تاس يساحل

كه كشور با آن  ياز معضالت يكياثرات آن،  تيريتراز آب در آن دوره و لزوم مد شيروند افزا با

آن بود. دولت  يخزر و رفتار نوسان يايدر رامونيرو شد، فقدان و كمبود اطالعات مدون و منظم پروبه
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اما  د،كن يريآب جلوگ يوشريو پ شتريتالش كرد تا از خسارات ب نيسنگ يهانهيوقت با صرف هز

 جاديا ليدل نياز ابهام قرار داشت. به هم ياو شناخت همه جانبه آن همچنان در هاله ايرفتار در يدورنما

 نيكشور را در ا يقاتيـ تحق يمطالعات يهايازمنديخزر متمركز باشد و ن يايمسائل در يكه بر رو يمركز

موضوع در سطح  تيقرار گرفت. با توجه به اهم رويت نبرآورده سازد، مورد توجه دولت و وزار نهيزم

خزر با مشاركت  يايدر قاتيمركز مطالعات و تحق لياجازه تشك حهيو منطقه، دولت وقت ال يمل

برد و  ياسالم يبه مجلس شورا 73را در سال  رانيا ياسالم يو جمهور هيروس ونيفدراس يهادولت

  صادر كرد. مركز مجوز نيا ليتشك يبرا 74مجلس هم سال 

انجام  يو تالش برا يهماهنگ جاديخزر ا يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل يكار ياز محورها يكي

 يمركز مل ن،ياز ابتدا تاكنون بوده است. عالوه بر ا هيروس ونيمشترك با فدراس يقاتيتحق يهاتيفعال

قانون  اساسخزر، بر  يسشناكشور در بخش آب ندهيخزر به عنوان نما يايدر قاتيمطالعات و تحق

به  1394) كه در سال CASPCOMخزر ( يايدر يدرخصوص آب و هواشناس يموافقتنامه همكار

خزر و به  يايمنابع آب در هيپا يهاداده ديموظف به تول د،يعضو رس يكشورها يمقامات عال بيتصو

  خزر است. يايدر هير حاشكشو 5 انيم يامنطقه يآب و هواشناس تهياشتراك گذاشتن آن در اجالس كم

از  ه،ياز شمال به روس ران،ياست كه از جنوب به ا يآب ياپهنه نيكاسپ يايدر ايمازندران  يايخزر ، در يايدر

. شوديتركمنستان و قزاقستان محدود م يهايو از شرق به جمهور جانيآذربا يو جمهور هيغرب به روس

 ني. اكردياطلس متصل م انوسيبه اق اآرام ر انوسيبود كه اق سيتت ياياز در يدر گذشته بخش نيكاسپ يايدر

 شود،يم يبندطبقه نيكره زم يخودكفا يايدر نيكوچكتر يجهان و گاه اچهيدر نيبزرگتر يكه گاه ايدر

تا  196 نيو عرض آن ب لومتريك 1200تا  1030است. طول آن حدود  يمحصور در خشك يپهنه آب نيبزرگتر

  آزاد است. ياهايسطح در از ترنيخزر پائ يايسطح دراست.  لومتريك 435
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  30/02/1399روزنامه سبزينه مورخ  – زيحوضه آبخ داريپا تيريضرورت توجه به مد
  

منابع  ست،يزطيمح بيتخر ،ياز نظر اقتصاد ييهارتدر كشور شاهد خسا يبهار يهاساله با بارش هر

  .ميهست يتلفات جان يها و حتخانه ،يعيطب

 نيا 98ماه سال  نيموجود تنها در فرورد يبر اساس آمارها وز،يبه نقل از نورن »نهيسبز«گزارش  به

هزار  14 ،يمختلف كشاورز يهاربخشيز دكنندگانيتومان بوده و به تول ارديليهزار م 13خسارات حدود 

روها) ها و آبجمله پل ز(ا يفن هيابن 900هزار و  10)، ييو روستا يفرع ،يكشور ( اصل يهااز راه لومتريك

  آب و برق وارد شده است. ساتيو تأس

و موقت   ياسكان اضطرار يهااردوگاه ازمندين زين زدهليهزار نفر س 227زمان است كه هم يدر حال نيا

با  ليمهار س ريفراگ يندهايهوشمندانه در فرآ ريو اتخاذ تداب البيس تيريمد  ليدل نيشدند، به هم

 يمل موضوعاتاز  يكي ليكنترل س يهاو سازه يعمران يهاطرح يمطلوب، اجرا يهايگذاراستيس

 يسازرهيبا ذخ ن،يسنگ يهااز بارش يناش يهاعالوه بر كاهش خسارت ميتوانيآن م لهياست كه به وس

  .ميكن ليبه فرصت تبد ديآن را از تهد يلهنعمت ا نيا

  

  است زيحوضه آبخ ياز اراض حيو استفاده صح تيريمد ،يزداريآبخ 

 نيكه در ا يها، درباره اقداماتو حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد ،يجز هوشنگ

حوضه  ياز اراض حيحو استفاده ص تيريمد ،يزداريانجام شده است، گفت: آبخ ليمهار س يسازمان برا

 ،يالبيس يهاانيجر ميتنظ ش،يشده مشتمل بر مهار فرسا يزيراز قبل طرح يهاطبق برنامه زيآبخ

حوضه  يعلم تيريمد يزداريآبخ گر،ياست. به عبارت د رهيو غ يو اصالح پوشش نبات يگذاررسوب

 يهااك در حوضهو حفظ منابع آب و خ يو اجتماع ياست كه ضمن توجه به مسائل اقتصاد زيآبخ
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از  ياديزتا حد  توانديم يزداريآبخ يهاطرح ي. اجرابرديمختلف بهره م اتياز علوم و تجرب ز،يآبخ

دارد. در  ياثر قابل توجه زين يسالدر مقابله با خشك كهنيكند؛ ضمن ا يريجلوگ لياز س يخسارات ناش

 يهايخروج ،يمقام معظم رهبر تيبا عنا ياعتبارات از حوزه صندوق توسعه مل نيو تأم قيتزر 1398سال 

 يكه برا وروي ونيليم 150 معادل ياحوضه رقم زد؛ بودجه نيا يهارا در تحقق اهداف و پروژه يمناسب

  كرد . داي) اختصاص پينيرزميآب ز يهابه سفره البيس تيهدا( يو آبخواندار يزداريآبخ

و انجام اقدامات  يمحور يهاطرح ياجرا يبرا يصندوق توسعه مل تيبر استفاده از ظرف ديبا تأك يو

نوروز به دو  كياعتبار نزد نيافزود: مبلغ ا كند،يكشور كمك م ياصل يهارساختيكه به ز يضرور

دو هزار  حدود ياز صندوق توسعه مل 98در مجموع در سال  يعنيكرد؛  دايپ شيتومان افزا ارديليهزار م

 900در كشور برداشت شد  و  يو آبخواندار يزداريحوضه آبخ ياهو پروژه اتيعمل يتومان برا ارديليم

  .ديدر سال گذشته به اتمام رس زيپروژه آبخ

 98كه با بودجه سال  يها ادامه داد: اقداماتو حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريكل دفتر آبخ ريمد

مثل  يكيمكان تايعمل ياقدامات شامل: اجرا نيهم ادامه خواهد داشت كه ا 99شروع شد، در سال 

مانند  كيولوژيو رسوب، اقدامات ب شيفرسا ل،يكنترل س يآب بلكه برا رهيذخ يها و سدها نه براسازه

 ياهيپوشش گ يو ارتقا زيآبخ يهادر حوضه هايكارو حفاظت از مراتع كشور و توسعه جنگل تيريمد

از منابع  يكمك كند. مقدار ريخو كاهش تب يمنابع آب يسازرهيذخ ش،يبه كنترل فرسا تواندياست كه م

دولت،  تيحفظ مالك ،يجيمانند كار با مردم، مباحث ترو يتيريمد يهابحث ياعتبارات برا نيا يمال

اقدامات  نيا م،يكن تيتثب زيآبخ يهارا در حوضه تيحفظ انفال و... كنار گذاشته شد و  اگر مالك

 يكيولوژيو ب يامجموعه اقدامات سازه كياز  نيها موثرتر باشد؛ بنابرااز آن يدر نگهدار توانديم

  . ميتا به اهداف خود برس ميااستفاده كرده

 ست،يآب ن تيريدارد و در حال اجرا است، مد تياهم يزداريكه در بحث آبخ يزيادامه داد: آن چ يو



    

  
  

162 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

 يزدارياست. آنچه كه در آبخ رويبا وزارت ن يدر حوزه منابع آب يگذاراستيو س تيريمد فهيوظ رايز

كه  ييتا جا افتديكه بارش اتفاق م يانقطه نياز باالتر زيحوضه آبخ داريپا تيريدر مد افتد،ياتفاق م

كند. منظور  يكمك م يداريكه به حفظ پا ياتياست و مجموعه عمل شود،يحوضه خارج م كيبارش از 

 ميرا كاهش ده شيرساو ف ميحوضه را حفظ كن كي ياهيپوشش گ مياست كه بتوان نيا يدارياز حفظ پا

  . ميده كاهشرا  ليخسارت س يعني م؛يكن تيريرا مد ليرسوب را كنترل و س ميتا بتوان

  

  شوديكشور م يمترمكعب رسوب و خاك وارد سدها ونيليم250 ساالنه

كه به  يايمنف يهايها افزود: متأسفانه خروجو حفاظت خاك سازمان جنگل يزداريدفتر آبخ ركليمد

مترمكعب رسوب و  ونيليم250نادرست در كشور وجود دارد، باعث شده ساالنه حدود  تيريمد ليدل

آن توجه  زيحوضه آبخ تيريو به مد ميبپرداز يفقط به سدساز يكشور شود. وقت يخاك وارد سدها

آن كه آب   يآن انجام نشده و به جا يحجم برا ينيبشيساخته شود كه پ يسد شوديباعث م م،ينكن

است تا  ازيسال زمان ن700 مترشيسانت كي يشود، خاك باارزش كشور كه حداقل براداخل آن جمع 

. كنديم بودو هم  خاك را نا اندازديانتفاع م زيكه هم سد را از ح شوديشود، وارد مخزن سدها م ليتشك

بودجه كه در سال  نياست. ا يزداريآبخ فهيكه وظ ميكن تيريخاك و رسوب را مد شيفرسا ديپس با

 ياست تا جلو يزداريكردن بستر آبخكمك به فراهم يدالر بوده، برا ونيليم 200حدود  زين 97

  گرفته شود. ليس يهاخسارت

شدن اطالعات  فعال يآورجمع فيكشور گفت: وظا يسدها يآن رو ريو تأث ريبا اشاره به زلزله اخ يجز

رصد و  رويوزارت ن ديآن را هم با بحران است و اثرات تيريو مد يشناس نيها بر عهده سازمان زمگسل

و  هالغزش نيدرمورد زم م،يبگو يبه لحاظ تخصص سازمان توانميكه م يزيكند، اما آن چ شيپا

است كه  بداريش ياز خاك در اراض يبخش ياحركت توده لغزشنياست. زم نيزم ياتوده يهاحركت
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مثال در رصد بارش در استان گلستان متوجه  به عنوان زد؛يريم نييپا جاكيو  شوديبه طور كامل شسته م

هستند،  ياتيما ح يبرا هالغزشنيزم ني. اميافعال داشته يهالغزشنيبرابر زم 50تا  20از  شيكه ب ميشد

ها و خاك به آبراه نيو ا دهديخاك را از دست م يادامنه توده كي نيزم شوند،يفعال م يوقت رايز

ها و خاك جنگل د،يشد شيفرسا جاديها را خراب كند و با اجاده توانديو م روديپشت سدها م

كه امسال به  يموضوع نيها شود؛ بنابراآن يوشوببرد و باعث شست نيكشور را از ب يهايدرختكار

 يهاشيو فرسا هايو بحث گال ياتوده يهاحركت ها،لغزشنيكرد، زم ميخواه ژهيشدت به آن توجه و

را  يخندق يهاشيهزار هكتار گسترش فرسا 20 يمثال در منطقه چابهار روزاست؛ به عنوان  يخندق

موضوع  نيبلعد كه ا يم كنند،يدر آن كشت م يآبو كم يخترا كه مردم با س ياز اراض ياريكه بس ميدار

  .كنديمواجه م يجد ديروستاها را با تهد



    

  
  

164 

  1399ارديبهشت   -) 30هاي خبري (آئينه مطبوعات و سايت آب در

رخ خبرگزاري ايرنا مو – بزرگ مازندران يدر پشت سدها يسال خوب آب
30/02/1399  

  

  هستند. يفصل كشاور يبزرگ مازندران پر آب و آماده استفاده برا يسدها - رنايا - يسار

كشت انواح محصوالت  ليدلمتفاوت است و در مازندران به  يهاميدر اقل يموضوع مهم  يو تر سال باران

 يچه فصل كندينم يدارد. در واقع در مازندران فرق يفراوان تيمساله اهم نيبه آب، ا ازمندين يكشاورز

 يم تيرا تقو ينيرزميز يهاكه باران ببارد. بارش باران رودها را پر آب و منابع آب ميباشد، عادت دار

  كند.

 يمعنو راتيتاث ،يمياقل راتياست و عالوه بر تاث سندگانيو نو بخش شاعرانباران در مازندران الهام بارش

 يباران موجب شاد شوند،يم نيغمگ هايدارد، باران اگر نبارد مازندران هايهم بر روح و روان مازندران

  هستند. ينعمت اله نيا ازمندين ،يپرداختن به كشاورز يخطه سرسبز است كه برا نيا ياهال

 ليشده و س ليبه نغمت تبد ينعمت اله نيكه ا مياباعث شده ست،يز طيمح بيركه با تخ يدر مواقع جز

  .هاستيشود، باران محبوب مازندران يجار

ها ها و رودخانهبندانو آب يآب كشاورز يهابه باران دارد، باران كانال ياريبس يمازندران وابستگ يكشاورز

  .ستيبرنج ن يعنيمحصول خود  نيبر تركشت آب يو كشاورز نگران كمبود آب برا كنديرا پر م

بزرگ  يغم نيكاشت برنج ممنوع شده بود و ا ،يخشكسال لياز مازندران به دل ييهاسال قبل، در بخش 2

  خود بپوشانند. يرا بر اراض زاريلباس سبز شال توانستندينم يآبكم ليبود كه به دل يكشاورزان يبرا

  

  بزرگ مازندران پر هستند يسدها

سال خوب به لحاظ  كياظهار كرد: امسال  رنايمازندران در گفت و گو با ا ياآب منطقه ملرعايمد
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شده در  رهيمازندران ذخ يمتر مكعب آب در پشت سدها ونيليم 332است و تاكنون  يمنابع آب تيوضع

  .ميداشت رهيمتر مكعب آب ذخ ونيليم 318مقطع،  نيكه سال گذشته در ا يحال

بزرگ استان  يپر هستند، افزود : عمده سدها بايبزرگ مازندران تقر يسدها نكهيا نايبا ب يخكشي ميابراه

  .ميهست يفصل كشاورز يشده و آماده استفاده برا يريآبگ

: بر اساس  شود،گفتيماه سال بعد حساب م وريكه از مهرماه تا شهر يمسئول درباره سال آب نيا

رقم  نيو ا ميبارش باران داشت متريليم 522ازندران در م ريدر هفت ماه اخ رو،يوزارت ن يهاستگاهيا

 شيدراز مدت با افزا نيانگياما نسبت به م افتهياگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد كاهش 

  .ميمواجه هست يدرصد 26

  دارد. شيدرصد افزا 28دراز مدت،  نيانگيها هم نسبت به مرودخانه يادامه داد: آبده يخكشي

مهم  استان، خاطرنشان كرد:  يهابارش در حوزه رودخانه زانيمازندران درباره م ياآب منطقه رعامليمد

درصد  9و رود هراز با  نيشتريب شيدرصد افزا 36مازندران هفت رودخانه مهم دارد و رودخانه تالر با 

  داشتند. رياخ يبارش را در سال آب زانيم نيكمتر

در مناطق  ،يدرصد 29 شياستان افزا يه شرق، گفت: در مناطق غربغرب ب يبارندگ زانيبا اشاره به م يو

بارش باران در طول دوره شاخص  يدرصد 21 شيو در شرق مازندران افزا يدرصد 25 شيافزا يمركز

  .ميرا شاهد هست

تا  ميمصرف هست تيريمد ازمنديمازندران پر آب هستند اما ن يشد: اگرچه سدها ادآوري يخكشي

  كل نشوند.كشاورزان دچار مش

 2حدود  يكشاورز ياستان برا يآب ازياستان، ادامه داد: ن يآب ريمتر مكعب ذخا ونيليم 750با اشاره به  يو

  متر مكعب است. ونيليم 800و  ارديليم

 نيا ،يكرد: اما به لحاظ توپوگراف حيدارد، تصر ياريبس يهامازندران رودخانه نكهيا انيمسئول با ب نيا
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نظر  نيندارند و از ا ياديچرا كه طول ز شونديدچار مشكل م ياهفته 2 يخشكسال كيها با رودخانه

  .ميهست ياقدامات توسعه منابع آب ازمندين

  را كاهش دهد. يآبمشكالت كم توانديكشاورزان م ژهيمردم و به و يخاطرنشان كرد: همراه يخكشي

  

  
  

  يمصرف آب در فصل كشاورز تيريمد لزوم

 يروزها حال و هوا نيخود را سبزپوش كنند، ا يچشم به آسمان دارند تا اراض يكشاورزان مازندران 

. كشاورزان ستيگذشته ن يهاهفته يهوا ياز گرما ياست، خبر يمناطق باران يمازندران خوب و در برخ

نج بكارند منتقل كنند، بر هانيبرنج را به زم ياند تا در بهار نشااز اواخر زمستان، خزانه برنج را آماده كرده

  زدن باشند.و منتظر خوشه
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اظهار كرد: اگرچه كه  رنايمازندران در گفت و گو با ا يجهاد كشاورز ياهيگ داتيبهبود تول معاون

آب  ديو نبا ميمصرف هست تيريمد ازمندياما ن ميدار يخوب يآب ريشده و ذخا يريمازندران آبگ يسدها

  .ميرا هدر ده

كشت دوم برنج، در  ژهيبه موقع، به و يهااز آب و كشت حياستفاده صحافزود: كشاورزان با  يبهادر رضا

  مصرف آب به ما كمك كنند. تيريمد

از شرق مازندران كشت برنج ممنوع شد،  ييهاكمبود آب در بخش ليبه دل 97سال  نكهيا انيبا ب يو

برنج را انجام مناطق كشت  نيو كشاورزان در ا ميندار ينينچنيگفت: سال گذشته و امسال مشكالت ا

  اند.داده

هر  يكرد: برا حيمازندران در بحث كاشت برنج است، تصر يآب ازين نيشتريب نكهيمسئول با اشاره به ا نيا

 توانيمصرف آب م تيريو با مد ميهزار متر مكعب آب هست 10 ازمنديكشت برنج، ن يهكتار از اراض

  كاهش داد. را به حدود هفت هزار متر مكعب در هكتار يآب ازين نيا

  است. يمتر مكعب منابع آب ارديليم 2 ازمنديبرنج مازندران ن يهزار هكتار اراض 200ادامه داد:  يبهادر

 طلبديمساله م نياما ا مينداشته باش يآبمشكل كم يفصل زراع ياست برا نيما ا ينيبشيگفت : پ يو

  كشاورزان انجام شود. يمصرف آب با همكار تيريمد

است ، اما  اريدر اخت يخوب يشده و منابع آب يريكردند سدها آبگ ديئوالن استان تاكطور كه مس همان

 يآبتابستان، نگران كم انهيمصرف شود و در م يكشاورزان هستند تا منابع به درست رهيزنج نيا گريحلقه د

  مازندران نباشند. يكشاورز يدر اراض
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و  ستانيدر س يگ آبطرح بزر سه كنفرانس؛ دئويدر و يجمهور سييبا حضور ر
  31/02/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – شوديبلوچستان افتتاح م

  

فردا  يو بلوچستان گفت: سه طرح بزرگ آب ستانيس ياسرپرست شركت آب منطقه -رنايا -زاهدان

 ويديو به صورت و رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد ،يجهاد كشاورز ري(پنجشنبه) با حضور وز

  .شودياستان افتتاح م نيدر شمال ا روين ريو وز يجمهور سييكنفرانس در ارتباط زنده با ر

  
و  ستانياستان س روياظهار داشت: وزارت ن رنايا خبرنگار اوگو بروز چهارشنبه در گفت يدلمردا محمد

انتخاب كرده است  »رانيهر هفته الف. ب. ا« يمل شيبلوچستان را به عنوان مقصد چهارم خود در قالب پو

  .شوديزده م دياستان كل نيدر زهك واقع در شمال ا ياساس فردا سه پروژه آب نيو بر هم

 ادشدهيپروژه مهم  2چهارم،  مهيمستقل چاه ن يو سه و خروج كي مهينچاه نيب يگفت: سازه كنترل يو
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شهرها و  يدنيآب آشام نهيبه نيتومان و با هدف تام ارديليم 211در شهرستان زهك است كه با اعتبار 

به  يورزو كشا يدنيآب آشام يمناطق و البته جداساز يدر برخ يروستاها، رفع مشكالت آبرسان

  رسد. يم يبرداربهره

رودخانه  يو سامانده يو بلوچستان افزود: طرح مهندس ستانيس ياآب منطقه يشركت سهام رپرستس

 بينقاط آس ميترم ستان،يس يهاالبيتومان و با هدف كنترل س ارديليم 145بالغ بر  يبا اعتبار زين ستانيس

در مراسم فردا  ياردآماده بهره بر يطرح ها گريهامون از د يالملل نيبه تاالب ب البيس تيو هدا ريپذ

  است.

 ،يو كشاورز يدنيآب آشام يجداساز ،ييو روستا يشهر يدنيآب آشام تيكرد: بهبود وضع انيب يو

 روياهداف وزارت ن نياز مهمتر مينفر به صورت مستق 650و اشتغال  ستانيرودخانه س يهاالبيكنترل س

  پروژه ها است. نيا ياجرا يبرا

و كلنگ  يسه پروژه افتتاح شيپو نيدر قالب ا زيماه سال گذشته ن يد وريادامه داد: وزارت ن يدلمراد

  كرد. ياتيو بلوچستان عمل ستانيتومان را در س ارديليم 328بالغ بر  يبا اعتبار يزن

و بلوچستان قرار  ستانيدر شمال س مروزيهامون و ن رمند،يبا پنج شهرستان زابل، زهك، ه ستانيس منطقه

  دارد.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ساله شهر تهران شكسته شد 32 يهايركورد بارندگ
31/02/1399  

  

 يهايتهران گفت: ركورد بارندگ يامنابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد -رنايا-تهران

  شكسته شد. ماهبهشتيارد 30در  قهيدق 18در مدت  يبارندگ متريليم 25,9ساله شهر تهران با ثبت  32

 رياخ يافزود: سامانه بارش »يكيمحمدرضا خان« رو،يوزارت ن يرساناطالع گاهيگزارش روز چهارشنبه پا به

جبهه  نيا تيحله اول فعالمر يميهم باران ترس يهابر ارتفاعات استان متمركز بوده است، بر اساس نقشه

  داشته است.   تيفعالدر شرق استان و در ادامه و از بامداد شب گذشته و امروز در غرب استان 

 يهايتهران خاطرنشان كرد: با توجه به بارندگ يامنابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد

و  متريليم 43,5رودك  متر،يليم 38,5پلور  ر،متيليم 44,8(رودهن) با ثبت  نهيآرد يهاستگاهيا ر،يچشمگ

  .انددادهاستان را به خود اختصاص  يهايبارندگ زانيم نيشتريب متريليم 36دركه 
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