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

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

 
هـاي خبـري   از سلسله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت    شماره  و يكمين سيمجموعه حاضر 

هـا فقـط   و سـايت  هـا باشد كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايـد و روزنامـه  مي
هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در      در قالب ارايـه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه      آنچه كه
هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت      هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازماندستگاه

هــا و نشــريات بــه صــورت روزانــه و هفتگــي چــاپ گرديــده اســت را در اختيــار گرفتــه و در خبرگــزاري
ن و محققين قرار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسا

گـردد.  منابع طبيعي را نشان دهد. هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي
نظر صرفاي تنظيم شود كه مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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خبرگزاري تابناك مورخ  - ؟يخشك ريجهان در مس اچهيدر نيبزرگتر بحران در خزر؛
03/03/1399 

 

آب گزارش داده است كه سطح آب  قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمل مركز

 30 يط زانيم نيمتر، به ك1995خود از سال  يدر ادامه روند كاهش ،يالديم 2019خزر در سال  يايدر

 است. دهيرس ريسال اخ

 
 يياي. درگذرديم رانيسال، از تولد خزر در شمال ا ونيليم 5,5 ن،يبه نقل از خبرآنال» تابناك«گزارش  به

محققان نسبت به حضور دوباره  يرفت، حاال برخ يتا مرز خشك يعيطب ليمدت بارها به دال نيكه در ا

 آن است. يمقصر اصل نانسا عت،يطب يبار به جا نيكه ا ي. اتفاقنددهيهشدار م يخشك ريدرمس نيكاسپ

آب گزارش داده است كه سطح آب  قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمل مركز

 30 يط زانيم ني، به كمتر1995خود از سال  يدر ادامه روند كاهش ،يالديم 2019خزر در سال  يايدر

 برابر، 2018نسبت به سال  يمتريسانت 13سال با كاهش  نيتراز آب در ا نيانگياست و م دهيرس ريسال اخ



   

 
 

4 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 متر شده است. -27,18با 

ساله گذشته تراز  25در  ست،ين ريسال اخ كيفقط مربوط به  ران،يا يشمال يايكاهش تراز در نيواقع ا در

 داشته است. ينزول يخزر روند

 

 در بحرانخزر  دهند؛يخبر م يشمال يهاتاالب يو خشك آمار

رابطه به  نيدر ا ست،يز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيزاده، معاون مح جانيرضا اله احمد

 يآن هم برا نيباالتر 1979مربوط به سال  ريتراز خزر در صدها سال اخ نيكمتر:«ديگويم نيخبرآنال

 2010بعد از  وثابت  اچهيدر نيا يمشاهده شده برا يروند بايتقر 2010تا  1995است. پس از آن از  1995

 .»ميهست يكاهش يشاهد روند

خزر از  يايمنتشر شد سطح آب در كايدر آمر ييايدر مجله جغراف 2017كه تابستان  يقيبر اساس تحق البته

 است. يشيروند كاهش سطح خزر افزا نياز ا شيكرده، پ دايبه سرعت كاهش پ 2015تا  1996
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اند، تا به همراه داشته ستيزطيمح يهم برا ييامدهاياند، پرخ دادهگذشته  يهاكه در سال ياتفاقات نيا

 يكياكولوژ تيو وضع رسديم ايبه اعماق در يشترياتفاق نور ب نيا جهيكه در نت شديتصور م نياز ا شيپ

 .ابدييآن بهبود م

 جينتا نيآخر: «ديگويم نيرابطه دارد، او به خبرآنال نيدر ا يبد يخبرها ستيزطيمعاون سازمان مح اما

مدت روند  نيكه در ا دهندينشان م يداخل يهاو دانشگاه يروس نيبه دست آمده توسط مطالعات محقق

 ينينشبا عقب ني. همچنروديباال م ژنيكمتر شده است چراكه مصرف اكس يكيبهبود اوضاع اكولوژ

كه شواهد آن را در  يموضوع ميدهيخود را از دست م يداخل يهااز تاالب يخزر ما برخ يايدر

 .»مياو ... مشاهده كرده انكانهيم شان،يگم ،يانزل يهاتاالب

 

 سه هزار ساله خشك شدن ريدر مس خزر،

اند كه با محققان هشدار داده يبرخ ست،يجهان ن اچهيدر نيكاهش تراز بزرگتر يامدهايتنها پ هانيا اما

 رد.دور وجود دا ندهيخزر در آ يروند امكان خشك نيادامه ا

 يايدر طيمنتشر شد، درباره شرا چريناسا در مجله ن نياز محقق يتوسط گروه 2018كه سال  يقيتحق در

 يطيشرا ايدر نيكننده آب خزر، ا نيتام يهااز رودخانه ميبه علت برداشت آب مستق«خزر آمده است: 

خشك شده است)  ينسانا ياهتيازبكستان و قزاقستان كه بخاطر فعال نيب يااچهيآرال(در اچهيمشابه با در

البته  ماند،يزنده م گريروند تا سه هزار سال د نيآب دارد و با ادامه ا گاتنيهزار گ78خزر،  يايدارد. در

 »وجود دارد. ايدر ينيهنوز خطر عقب نش

 75روند تا  نيآلرت هم هشدار داده بودند كه با ادامه ا نسيسا هيبا نشر ييوگودر گفت يقاتيتحق ميت نيا

 .شوديخزر خشك م يبخش شمال گريال دس

ها خزرشناس: «ديگويرابطه م نيمخالف است، او در ا يقطع يهاينيشبيپ نيبا ا زادهجانياله اگرچه
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سال  كيكنند، چراكه ممكن است در  ينيشبيسال پ كياز  شتريب يتراز خزر را برا تيوضع ستنديحاضر ن

روند خزر  نيبا ادامه ا مييوبگ ميتوانيم انهيبه طور ساده و عامها دوبرار شوند. بله، بارش يبه طور ناگهان

 »ها استفاده كرد.و استدالل هاينيشبيپ نياز ا شودينم عتيطب ياما برا شوديخشك م

منتشر كردند كه  2100خزر را تا سال  يايمختلف تراز در يوهايآمستردام سنار ج،يدانشگاه ور نيمحقق

 .كنديم دايمتر كاهش پ 9قرن تراز خزر تا  انيتا پا نيانگيم طيشده است در شرا ينيشبيپ

 
 

چراكه در  داديخزر رخ م ايدر در يخياتفاق تار كي ديبا ينيشبيپ نياساس در صورت وقوع ا نيا بر

 است. دهيمتر نرس 35 يسطح خزر كمتر از منف وقتچيهزار ساله گذشته تاكنون ه خيتار
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 خزر (متر) اچهيدر سطح

 خزر (متر) اچهيدر سطح يا قرن (ميالدي)سال  رديف

 -35 945تا  934 1

 -34تا  -31,7 قرن يازدهم تا سيزدهم 2

 -28تا  -22 قرن چهاردهم 3

 -28تا  -27 قرن پانزدهم 4

 -29تا  -26 قرن شانزدهم  5

 -25تا  -23 قرن هفدهم 6

 -26,2تا  -22 قرن هجدهم  7

 -25تا  -23,7 قرن نوزدهم 8

 

آب  يجهان يعضو سابق شورا يجهان يعباسقل نند،يبيروند را نگران كننده نم نيكارشناسان ا يبرخ البته

رخ  ينيعقب نش يول افتد،يخزر نم يبرا هيبه شكل اروم ياتفاق آنچنان«گفته است:  لنايرابطه به ا نيدر ا

 »است. يعيخواهد داد كه جزء نوسانات طب

 

 ن خزربحرا يمقصر اصل ه؛يدر روس يكشاورز

 يبار عوامل انسان نيسال گذشته، ا هاونيليتراز خزر در م يعيو كاهش طب شيواقع برخالف روند افزا در

 .كنديم يخزر را بحران تيموضوع وضع نيموضوع نقش داشتند و هم نيدر ا

ها نآ نيو مهمتر نياست، اول يخزر تابع عوامل مختلف يايتراز در: «ديگويرابطه م نيزاده در ا جانياله

رودخانه از شمال  نيآن رودخانه ولگا است، ا نيكه مهمتر گردديآن برم يكيدروليه ميبه بحث رژ
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 .»اورديمتر مكعب آب، آب با خود م ارديليم260تا  240با برداشت  ترانهيمد

مثل  يمصارف يبرداشت آب از رودخانه ولگا برا زانيم شيافزا«افزود:  ستيزطيسازمان مح معاون

 »خزر است. يكاهش دب لياز دال يكي يكشاورز

 يرياز حد از آن تاث شيدرصد آب خزر است و حاال برداشت آب ب80كننده  نيولگا تام رودخانه

شهر 20رودخانه اروپا هم هست، از  نيتردر كاهش تراز خزر داشته است.  ولگا كه بزرگ يميمستق

منظور  نيقرار دارند، به هم ريمس نيكه در طول ا يسد 11و  كنديشامل مسكو عبور م هيبزرگ روس

باعث شده  نيكرده و ا دايپ شيسال افزابهتاكنون سال شيبرداشت آب از آن از سال اواخر قرن پ زانيم

 كند. دايخزر هم كاهش پ يايسطح در

موضوع  نيكاهش تراز خزر، هم ليدرصد دل60گفته شده است كه  چريمنتشر شده در مجله ن قيتحق در

 يآب كمتر دنيمنجر به رس يچه عوامل نكهيدر پاسخ به ا«رابطه آمده است:  نيدر ا قيقتح نياست. در ا

 رگذارند،يأثموضوع ت نيعامل مختلف در ا2گفت  توانيخزر وجود دارد، م ياياز رودخانه ولگا به در

 .»يمصارف كشاورز يآب از رودخانه برا هيرويبرداشت ب يگريو د يبارندگ زانيكاهش م يكي

عامل كاهش تراز خزر اعالم  نيدوم يدرصد18 يدما را با سهم شيو افزا ريمطالعه تبخ نيدر ا نيهمچن

 زاني، به م2018با سال  سهيدر مقا يالديم2019سطح آب خزر در سال  يدما نيانگيشده است. م

 است. افتهي شيدرجه افزا كيبلندمدت،  نيانگيو نسبت به م گراديدرجه سانت0,2

داشته  يترنقش پررنگ ندهيدر آ تواندياما م ست،يكاهش تراز خزر ن يمل اصلموضوع اگرچه عا نيا

 باشد.

 شياست، افزا اياز در رياز عوامل كاهش تراز، مربوط به تبخ يكي: «ديگويرابطه م نيدر ا زادهجانياله

شده و  اديز وسيدرجه سلس 1تا  0,7 نيدما در خزر ب نيانگياتفاق افتاده باعث شده است م ايدر دن ييدما

 »كند. دايپ شيافزا ريتبخ جهيدر نت
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خبرگزاري مشرق نيوز  – كشور پر است يدرصد مخازن سدها 70اعالم كرد: روين ريوز
 03/03/1399مورخ 

 

 بارش ها يدرصد30 شيكشور پر است/افزا يسدها درصد مخازن 70

 است. نيريدرصد آن پر از آب ش 70كشور،  يمتر مكعب حجم مخازن آب ارديليم 50گفت: از  روين ريوز

امسال در سطح كشور  ياز ابتدا نكهيبا اشاره به ا انيرضا اردكان ما،يگزارش مشرق به نقل از صدا و س به

تا  5حدود  م،يكنيم سهيرقم را با سال گذشته مقا نيا يگفت: وقت م،يه امتر بارش داشت يليم 300از  شيب

درصد متوسط  30از  شيب م،يكنيم سهيساله مقا 50با متوسط درازمدت  يدرصد كمتر است، اما وقت 6

 است. شتريدرازمدت ب

 شياز پ يامسال حت يهاكرد و گفت: رقم بارش فيامسال را قابل مالحظه توص يهارقم بارش يو

و زمستان  زييفصل پا يبرا يسال آب يكشور كه در ابتدا يهمكاران ما در سازمان هواشناس يهاينيب

 است. شتريداشتند، ب

و  يآماده شدن در ترسال يرا برا يعيپارسال اقدامات وس البيبعد از س ميمقام مسوول توانست نيگفته ا به

درصد از آب  70متر مكعب حجم مخازن كشور  ردايليم 50. از مياوريبه اجرا در ب هاالبيمقابله با س

 يم ينيب شي. پاست افتهياختصاص  هاالبيس نيتسك تيريمد يدرصد هم برا 30پر است و آن  نيريش

 ها ادامه داشته باشد.شود در خرداد ماه هم بارش

را  يآراماز مردم خواست تا همچنان در مصرف آب مراعات الزم را داشته باشند تا تابستان  روين ريوز

 .ميرو داشته باش شيپ
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 يركوردها؛ شد يبهار امسال بررس مهيتا ن شتازيپ زيآبر يهاها و حوضهكارنامه استان
 03/03/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - هايروزه بارندگ 241

 

را  رانيمنابع آب ا تيچند نكته مهم از وضع 99بهار سال  مهيها در نكارنامه بارش زياقتصاد : آنال يايدن

) 99سال  بهشتيارد 31(از اول مهر تا  هايبا وجود افت بارندگ دهدينشان م هاي. بررسكنديم تيروا

 ريقرن اخ ميها در نسال نيتربارشاز پر يكيعنوان به 98-99 يمدت زمان مشابه سال قبل، سال آبنسبت به

ساله و 11 نيانگيامسال نسبت به م ييروز ابتدا 241ها در بارش زانيم هايابيلقب گرفته است. طبق ارز

شكست ركورد  يبعد تيت. روارا تجربه كرده اس يدرصد 32و  41ساله رشد محسوس  51 نيانگيم

 ماهبهشتيارد 30در  قهيدق 18بارش در مدت  متريليم 29/ 9ساله تهران است كه با ثبت  32 يهايبارندگ

 ريدو سال اخ يهايبارندگ دهدينشان م هايابيارز نياز سه دهه رقم خورد. همچن شيباالخره بعد از ب

را جبران كند.  ينيرزميز يهاسفره يمترمكعب كسر ارديليم 5/ 8 يمترمكعب از كسر ارديليم كيتوانسته 

 اند.شده يريدرصد آبگ 100تا  40از  يبازه زمان نيو مهم هم در ا ياصل بتاال 50تاالب ازجمله  150

 

 هايروزه بارندگ 241 يركوردها

 ييماه ابتدا8ها در بارش نيانگيم يابيشد. ارز ميترس يجار يبهار سال آب مهيتا ن يجو يهازشير ريتصو

دارد.  تيگذشته حكا يزمان مشابه سال آبنسبت به مدت هايبارندگ يدرصد 7از افت  98-99 يسال آب

با  سهيامسال در مقا ماهبهشتيارد 31تا  1398ها از اول مهرماه بارش زانيم ياست كه بررس يدر حال نيا

 يآمار يها. طبق دادهدهدينشان مرا  هايساله، رشد محسوس بارندگ 51 نيانگيساله و م 11 نيانگيم

 يسال آب ييروز ابتدا 241 يهابارش ،»رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا«

را به  يدرصد38ساله رشد  51 نيانگيم هو نسبت ب يدرصد 41ساله، رشد  11 نيانگينسبت به م يجار
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بهار نسبت به مدت زمان  انهيدر ماه م» هافت بارشا« ليبخش آب در مورد دل انيثبت رسانده است.  متول

را مطرح  ييهابلندمدت استدالل يهابا دوره سهيدر مقا »هايرشد بارندگ«گذشته در مقابل  يمشابه سال آب

در كشور  ريسال اخ 50ها در طول سال نيتراز پرآب يكي 98سال  روين ت. به گفته سكاندار وزاركننديم

لقب  ريقرن اخ ميسال پربارش كشور در ن نيچهارم توانيرا م 98-99 يسال آب كهياگونهبوده است؛ به

 ريدر كشور وجود دارد. وز نيريآب ش نيتام ثياز ح يخوب تيامسال وضع انيداد. به اعتقاد رضا اردكان

كه حاصل شده، امسال  يمطلوب يهابارش ليو به دل ديجهش تول ياعالم كرد در راستا نيمچنه روين

 يآمار يهامتوسط فراهم شده است. طبق داده زانياز م شتريدرصد ب 30 يآب كشاورز نيكان تامام

 درصد از آب را در كشور به خود اختصاص داده است. 95از  شيمصرف ب يبخش كشاورز

اكنون از اند. همپر شده ياقابل مالحظه زانيدارند و به م يروزها حال خوب نيسدها هم ا انيم نيا در

 زانيم نياست كه ا يدرصد خال 30درصد پر و  70مخازن سدها،  تيمترمكعب ظرف ارديليم 50ع مجمو

شده است. اما  رفتهدر نظر گ هاالبيس تيريمد يو برا شدهيزيرنقاط برنامه يبودن سدها در برخ يخال

 يحاك هايشناسبيهمچنان نامساعد است. آس ينيرزميآب ز يهامنابع سفره تيوضع دهديآمارها نشان م

نقاط كشور،  يدر برخ ينيرزمياز منابع ز هيرويو البته استفاده ب يخشك متماد يهااست به علت سال

 گذاراناستيثبت شده است. البته س ينيرزميز يهادر سفره يمترمكعب كسر ارديليم 5/ 8طور متوسط به

جبران شده است.  ريال اخدر دو س يكسر نيمترمكعب از ا ارديليم كيكه  كننديبخش آب عنوان م

 اند.شده يريدرصد آبگ 100تا  40و مهم از  يتاالب اصل 50تاالب كشور،  150موضوع از  نيبر اعالوه

 

 چه خبر؟ زيآبر يهاحوضه از

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

 نيبوده است. ا متريليم 304/ 6) بهشتيارد 31(اول مهر تا  يجار يآب از آغاز سال يجو يهازشير



   

 
 

12 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

افت، نسبت به  صددر 7) متريليم 326/ 2گذشته ( يدوره مشابه سال آب نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم

 شي) افزامتريليم 231/ 3ساله ( 51 نيانگيدرصد رشد و نسبت به م 41) متريليم 215/ 7ساله (11 نيانگيم

چگونه  كيدرجه  زيآبر يهادر حوضه هايبارندگ زانيم ياست. اما پراكندگ را تجربه كرده يدرصد 32

 »هياروم اچهيدر«و » خزر يايدر«، »عمان يايو در فارسجيخل« زيحوضه آبر ها،يبوده است؟ مطابق بررس

 ،يبارندگ متريليم 341/ 1و  423/ 5، 440/ 4با ثبت  بيترتامسال به بهشتيارد 31تا  98از اول مهر سال 

 يمرز« زيآبرحوضه انيم نياند. در ابوده يدر مدت زمان مورد بررس ياصل زيآبر يهاحوضه نيترپربارش

ها تا حوضه نيتربارشكم ،يبارندگ متريليم 228با ثبت  »يفالت مركز«و  متريليم 146/ 4با ثبت » شرق

گانه با مدت مشابه شش زيآبر يهاحوضه يهايبارندگ زانيم سهياند. البته مقاشده يمعرف يبهار جار انهيم

 يرآما يهادارد. طبق داده تيحكا يگريساله از نكات د 51 نيانگيساله و م 11 نيانگيسال قبل، م

روزه  241كه در بازه  »هياروم اچهيدر«و » خزر يايدر«، »عمان يايفارس و در جيخل« زيآبر يهاحوضه

را در  يبا مدت زمان مشابه سال قبل روند نزول سهيباشند، در مقا هانيتراند پربارشتوانسته يجار يسال آب

از  يبارندگ متريليم 341/ 1با ثبت  »هياروم اچهيدر« دهدينشان م هايابياند. ارزها به ثبت رساندهبارش

سر را پشت يدرصد 29قبل افت محسوس  ينسبت به مدت مشابه سال آب ماهبهشتيارد 31اول مهر تا 

 ينسبت به سال آب» خزر يايدر«و » عمان يايفارس و در جيخل« يهاحوضه نيگذاشته است. همچن

 يمرز«هم شامل  گريد ياصل زياند. سه حوضه آبررا ثبت كرده يدرصد 15و  17افت  بيترتگذشته به

 3و  11، 36شد گذشته، ر يسال آب يهايبارندگ نيانگينسبت به م» قومقره«و  »يفالت مركز«، »شرق

در  يجار يگانه سال آبشش يهاحوضه يهااند. اما برخالف روند بارشرا به ثبت رسانده يدرصد

 51ساله و  11 نيانگيروزه امسال نسبت به م 241 يجو يهازشيمشابه سال گذشته، ر يبا بازه زمان سهيمقا

 51ساله و چه 11 نيانگينسبت به م ها چهحوضه يتمام دهدينشان م هايابيساله متفاوت بوده است. ارز

 يمرز« زيآبر يهامنتشر شده حوضه ياند. طبق آمارهاكرده يها سپررا در بارش يساله روند رو به رشد
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ها را به خود اختصاص بارش زانيم نيشتريساله ب11 نيانگينسبت به م» قومقره«و » يفالت مركز«، »شرق

ساله هم  51 نيانگي) نسبت به مماهبهشتيارد 31(از اول مهر تا  هايبارندگ زانيم انيم نياند. در اداده

 وردرك نيشتريها بحوضه ريذكر شده نسبت به سا زيرا تجربه كرده و سه حوضه آبر يمشابه تيوضع

 اند.ها را به ثبت رساندهبارش

 

 شتازيپ يهااستان

دفتر مطالعات  رياص داشته باشد. مداختص هايروزها به تهران نيا يخبرها در بخش بارندگ نيترمهم ديشا

در  يبارندگ متريليم 25/ 9اعالم كرد با ثبت  شيتهران چند روز پ يامنابع آب شركت آب منطقه هيپا

شهر تهران شكسته  الهس 32 يهاي) ركورد بارندگماهبهشتيارد 30مورخ ( 22تا ساعت  قهيدق 18مدت 

به شهر تهران،  ماهبهشتيارد انيپا يوج اول سامانه بارشبا ورود م ،يكيگفته محمدرضا خانشده است. به

) ثبت شد كه در ماهبهشتيارد 30مورخ ( 22تا ساعت  قه،يدق 18در مدت  يبارندگ متريليم 25/ 9

دفتر  ريسر بگذارد. مدساله را پشت 32 يدگلحظه توانسته ركورد بارن نيتا ا يسال آب يمجموع از ابتدا

 ر،يچشمگ يهايتهران در ادامه گفت: با توجه به بارندگ ياشركت آب منطقهمنابع آب  هيمطالعات پا

و دركه  متريليم 43/ 5رودك  متر،يليم 38/ 5پلور  متر،يليم 44/ 8(رودهن) با ثبت  نهيآرد يهاستگاهيا

 اند.استان را به خود اختصاص داده يهايرندگبا زانيم نيشتريب متريليم 36

كشور،  يمخازن سدها تيمترمكعب ظرف ونيليم 500و  ارديليم 50از مجموع  در زمان حاضر نيهمچن

پر بودن حدود  يمعنامقدار به نيشده است. ا رهيكشور ذخ يمترمكعب آب پشت سدها ارديليم 35حدود 

 نيا رو،ين ريگفته وزاست. به تيظرف نيدرصد ا 30بودن  يكشور و خال يمخازن سدها تيدرصد ظرف 70

 يدر بهار سال جار روِشيپ ياحتمال يهاالبيمهار س يبرا يمناسب تيظرف ،يدرصد 30 يخال تيظرف

 است.
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ها استان ريدر سا رانيمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيبراساس جداول دفتر مطالعات پا اما

رماه تا مه ياستان كشور از ابتدا 31ها در آمار بارش ياند؟ بررسداشته ييچه حال و هوا يجو يهازشير

 ستانيس«قبل، استان  سالبا مدت مشابه  سهيها در مقاركورددار بارش دهدينشان م يجار ماهبهشتيارد 31

و  ستانيدرصد رشد را تجربه كرده است. پس از استان س 60/ 5است كه  متريليم 185با ثبت » و بلوچستان

نسبت به بازه  ،يجار ماهبهشتيارد 31ا ت يبارندگ متريليم 369/ 9با ثبت » هرمزگان«بلوچستان، استان 

رشد بارش  نياستان با باالتر نيكرده و عنوان دوم هرا تجرب يدرصد 51/ 7گذشته، رشد  يسال آب يزمان

 نيدرصد بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سوم 39هم با رشد » كرمان«را از آن خود كرده است. 

 يدرصد 43/ 2با افت  »الميا«استان  انيم ني. در اروديمشمار رشد بارش كشور به نياستان با باالتر

افت قرار گرفته است. پس از  نيشتريبا ب يهاگذشته، در صدر استان يآب لمشابه ساها نسبت به مدتبارش

بهار سال قبل،  مهيدرصد نسبت به ن 39/ 8درصد و  40/ 4با ثبت افت » لرستان«و » خوزستان« يهاآن استان

استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت  20 دهد،ينشان م هايابيارز نيهمچنقرار دارند. 

 گر،يد ياند. از سورا به ثبت رسانده يجو يهازشياستان هم رشد ر 11و  را تجربه كرده هايدگبارن

بلندمدت افت  نيانگينسبت به م ،ياستان كشور در مدت زمان مورد بررس 3 دهدينشان م هايبررس

 اند.ها را در كارنامه خود ثبت كردهارشب
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خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي در برابر حقابه كشاورزان خراسان شمال يسومبار، سد
03/03/1399 

 

با انتقاد از  يسد سومبار در شهرستان راز و جرگالن خراسان شمال ستدنييكشاورزان پا -رنايا -بجنورد

 نيخود از ا يحقابه سنت يآن، خواستار برقرار يبهاآب شيو افزا يسد در فصل زراع نيرها نشدن آب ا

 رودخانه هستند.

ان سو، از توابع بخش غالمسوخسو هاشم و پرسه يكشاورزان كه عمدتا در مناطق غالمان، روستاها نيا

 چيكه تا قبل از ساخت سد، بدون ه نديگو يشهرستان راز و جرگالن به كار كشت و زرع مشغولند م

سد، حقابه  از يكرده اند، اما با ساخت و بهره بردار يرودخانه برداشت م نياز آب ا يتيمشكل و محدود

 ه شده است.گرفت دهيو نسل اندر نسل از آن برخوردار بوده اند، ناد يمتماد انيآنان، كه سال

بود كه با  نيسخن از ا شهيسد، هم يياجرا اتياست كه در زمان آغاز عمل يدر حال نيگفته آنان ا به

حق آب و گل  نيا ايسازه، سهم حقابه كشاورزان محفوظ خواهد ماند،  اما اكنون گو نياز ا يبرداربهره

 سپرده شده است. يبه فراموش زياز خاطرها رفته و همه چ

متر مكعب آب را دارد، در  ونيليم 14حدود  يساز رهيذخ شيمبار غالمان، كه گنجاسو يمخرن سد

مجلس با هدف  ندگانياستاندار وقت و نما ،يجمهور سييمعاون اول ر ،يريبا حضور جهانگ 95مهرماه 

 در منطقه افتتاح شد. ييدست و اشتغال زا نييپا يها نيزم يآب كشاورز نيها، تام البيمهار س

به  يدگيبر لزوم رس ديبا تاك رنايسد سومبار در گفت وگو با خبرنگار ا هيشاورزان حاشاز ك يشمار

منطقه، اظهار داشتند  نيمردم ا يشتيو مع ياز مشكالت اقتصاد يرفع بخش يموضوع اختصاص حقابه، برا

ن اكنو يول تمنطقه بنا شده اس نيا يو توسعه كشاورز ييزدا تيكه اصوال سد سومبار، با هدف محروم

 خود به مشكل برخورده اند. ياراض ازيحداقل آب مورد ن نيكشاورزان مجاور آن در تام
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 كنند يرا رها م يكشاورز كشاورزان،

 ياشده توسط شركت آب منطقه نييتع ياز كشاورزان منطقه كه نامش را ذكر نكرد، گفت: آب بها يكي

 يمنطقه محروم، صرفه اقتصاد نيهم در ا كشاورز، آن كي يعنوان برا چياستان به نرخ آزاد است كه به ه

 ندارد.  

 الير ونيليم 20 يمنطقه آنقدر درآمد ندارند كه در هر فصل زراع نيكشاورزان ا نكهيبا اشاره به ا يو

كم  يمنطقه ا نجايچون ا ديگو يم يهر هكتار بدهند، اظهار داشت: شركت آب منطقه ا يآب بها برا

 يول ميكن يم سبهمحا اليهزار ر 4متر مكعب آب را با نرخ كمتر از  برخوردار و محروم است، امسال هر

 محاسبه نكنند؟   نيباالتر از ا ياز كجا مشخص است كه سال بعد با نرخ

 .ميماندن ندار كاريخود و ب يزراع يها نيزم يجز رهاساز يآمده چاره ا شيپ تيوضع نيافزود: با ا يو

است، اظهار داشت:  يزراع يها نيزم نيمنطقه وابسته به ا نيا ياهال شتيمع نكهيا انيبا ب يگريد كشاورز

 يبه آن ندارند، رهاساز يازياز مواقع كه كشاورزان ن ياريمشخص و در بس يزيآب را بدون برنامه ر

 كنند.يم

افتادن فرصت  قيدر زمان مناسب رها نشود، باعث از دست رفتن و به تعو يصيافزود: اگر آب تخص يو

 دايشد يكشاورز يكه هم اكنون اراض يشود به گونه ا يشت و برداشت محصول مك يمناسب برا

 آب است. ازمندين

آب بها  يكه برا يشده كه احتماال با توجه به نرخ جاديكشاورزان ا يبرا تيذهن نيكرد: ا حيتصر يو

 .رنديخواهند از چند كشاورز محروم منطقه بگ يساخت سد را م نهيشده است، هز نييتع

 

 بود ييزدا تيو محروم ييز احداث سد، اشتغالزاا هدف

آب بران مهر سد غالمان اظهار داشت: هدف از احداث سد سومبار، تحول  يشركت تعاون ريمد
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بعد از احداث  يمتاسفانه شركت آب منطقه ا ياز منطقه بود ول ييزدا تيو محروم يياشتغالزا ،يكشاورز

 .ديندار يحقابه ا چيسد سومبار، به كشاورزان گفته است، شما ه

آنها با نرخ  يزراع يها نيندارند كه آب زم يكشاورزان آنقدر توان مال نكهيبا اشاره به ا يرسول درضايس

پنج هزار متر مكعب  ازمنديكشت گندم ن يبرا يكشاورز يآزاد محاسبه شود، افزود: هر هكتار از اراض

كشاورز  كي نيابرااست، بن اليهزار ر 4هر متر مكعب آب  يبرا يآب است كه نرخ شركت آب منطقه ا

 پرداخت كند. الير ونيليم 20 ديهر هكتار از كشت گندم خود با يبرا يفصل زراع كيدر 

 

آن را به آب  الير ونيليم 20كشاورز مگر ساالنه چقدر برداشت محصول دارد كه  كيكرد:  حيتصر يو

 اختصاص دهد؟

به شركت آب منطقه  يكشاورز يبر داشتن حقابه اراض يمدارك و اسناد مبن يتمام نكهيا انيبا ب يرسول

 يشركت آب به خوب نيشده، افزود: همه كشاورزان قبل از احداث سد سومبار با ا هياستان ارا يا

 يهانيزم آبشركت  نيمتاسفانه اكنون ا يخود را در تملك آن قرار دادند، ول يكرده و اراض يهمكار

 كند. ينم نيرا تام يزراع

 

 حقابه دارند يسد، به لحاظ عرف هيحاش نكشاورزا

 40سد با اعتبار  ابيپا يهكتار از اراض 780در  يطرح لوله گذار يغالمان، با اشاره به اجرا بخشدار

را از محل  نهيهز نيشهرستان ا يجهاد كشاورز تيريگفت: بعد از احداث سد سومبار، مد ،يالير ارديليم

از آب سد بهره مند  ياحتكرد تا كشاورزان بتوانند به ر نيان تامبه است ياعتبارات سفر مقام معظم رهبر

 اياز سد را داشتن حقابه  يبر اساس قانون، لزوم بهره مند يشركت آب منطقه ا نيب نيدر ا يشوند، ول

 داند. يم ياخذ حق اشتراك
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اقد سند شهرستان رازوجرگالن ف يو مسكون يكشاورز يها نيدرصد زم 90 نكهيا انيجوانوش با ب جواد

استان، حقابه كشاورزان را در  يكرد: شركت آب منطقه ا حياست، تصر يقولنامه ا شتريو ب تيمالك

 شده) آن شركت، ثبت تيچون دفاتر جزء جمع (مالك يشناسد كه در اسناد رسم يم تيبه رسم يصورت

 باشد.

به  يباشند، ول يكل قانونافزود: اگرچه ممكن است كشاورزان ناتوان از اثبات حقابه داشتن خود به ش يو

سال ها است از آب رودخانه سومبار استفاده كرده اند  رايقشر زحمتكش حقابه دارند، ز نيا ،يلحاظ عرف

 اند.   داشتهخود  يزراع يها نيزم ياريآب يبرا ييساخته شود، بندها يسد نكهيو قبل از ا

و از زمان انتصاب خود  شيد چهار سال پاز حدو نكهيبا اشاره به ا زيرازوجرگالن ن يجهاد كشاورز ريمد

سد  ابيپا ياراض يمشكل كشاورزان بوده است، افزود: موضوع آب بها نيا ريدرگ ت،يمسوول نيبه ا

مطرح  ياهشركت آب منطق يبردارحفاظت و بهره ندهيبا نما يسومبار در نشست كارگروه آب كشاورز

 .ميديشركت به توافق نرس نيمورد نظر ا متيبا ق يشد ول

بند  ريبر داشتن حقابه نظ يخود را مبن ليسد، دال نيا ابيپا يافزود: كشاورزان اراض يخادم يورد اهللا

حقابه كشاورزان  يخواهان مدارك مستند برا يدر مقابل شركت آب منطقه ا يداده اند ول هيارا ياريآب

 است.

در دفاتر جزء جمع  ديبا ايار سد سومب ابيپا يحقابه اراض د،يگو يشركت م نيا قتيافزود: در حق يو

مشخص كننده حقابه  گريد يمدارك قانون ايحكم دادگاه  ايثبت شده باشد،  يشركت آب منطقه ا ميقد

 آنها باشد.

 

 است يسد در حال بررس ابيپا يكشاورز يحقابه اراض اسناد

سد  ابيپا ياضاظهار داشت: اسناد ار يخراسان شمال يشركت آب منطقه ا يحفاظت و بهره بردار معاون
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است كه  يآب در حال بررس عيسه و پنج نفره قانون توز ونيسياز حقابه در كم يبهره مند يغالمان برا

 گرفت. دمناطق اثبات شد، محاسبه آب با نرخ حقابه صورت خواه نيا يكشاورز ياگر حقابه اراض

اما نه با نرخ  ميهست يكشاورز يضارا ازيآب مورد ن نيقادر به تام زيهم اكنون ن نكهيا انيواسطه با ب ديوح

با نرخ  يمازاد كه تفاوت نييمناطق با نرخ پا نيا يكشاورز يحقابه، خاطرنشان كرد: سال گذشته آب اراض

 شد. نيحقابه ندارد، تام

 يمخرب پرسه سو، بهبود اراض يالبهايهدف ساخت سد غالمان كنترل س نيكرد: مهمتر حيتصر يو

 بوده است. يزآب كشاور نيدست و تام نييپا

خاك حاصل  شياز فرسا يريها و جلوگ البيسومبار با هدف مهار س يرودخانه فصل يغالمان بر رو سد

از  شيرازو جرگالن با اعتبار ب نانيمرزنش يبرا ييسطح درآمد و اشتغالزا شيو افزا يبهبود كشاورز ز،يخ

 ساخته شده است. الير ارديليم 220هزار و 

 متر است. 23 يمتر و ارتفاع آن از پ 903است و تاج آن  يهسته رسبا  يسد از نوع خاك نيا

 يو زهكش يارياز شبكه آب يمتر مكعب است كه با بهره بردار ونيليم 14سد حدود  نيمخزن ا شيگنجا

 ريسوخسو هاشم و پرسه سو ز يمنطقه غالمان و روستاها يكشاورز يها نيهكتار از زم 770سد  نيا

 رود. يپوشش م

 نيرا در تام انيينشد بلكه روستا ييسد نه تنها موجب اشتغال زا نيكشاورزان ساخت ا يرخگفته ب به

 در تنگنا گذاشته است. زين يكشاورز يحداقل آب اراض

 قرار دارد. يمركز خراسان شمال يلومتريك 120راز و جرگالن در  يمرز شهرستان

 نقاط استان است. گرياز د شيب يخراسان شمال يهزار نفر 70شهرستان  نيدر ا يكاريب



   

 
 

20 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 26؛  است يهمچنان بحران يخراسانجنوب يوضع دشتها يخوب بهار يبا وجود بارشها
 06/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي بحران تيدر وضع يجنوبدشت خراسان

 

بودن  يمسئوالن حوزه آب همچنان درباره بحران يجنوبدر خراسان يخوب بهار يهاوجود بارش با

 ريهمچنان درگ يجنوبدرصد از پهنه خراسان 92حاضر حال. دردهنديهشدار م يجنوبخراسان يهادشت

 است. يدشت استان بحران 26 تياست و وضع يسالخشك

 هيخاوران هد اريرا به مردم د يهم طراوت و سرسبز يجنوبدر پهنه گسترده خراسان 99بهار  يهاباران

 داد. هيپررونق و پر از بركت را به كشاورزان هد يسال ديكرد و هم ام

نسبت به  يتا حد ينيرزميز يهاشدند و سطح آب يريآبگ يجنوبخراسان يهاو سازه يهااز سد ياريبس

تمام  يسالاز مردم تصور كنند كه دوران خشك ياريمسأله باعث شد بس نيكرد و ا دايپ شيگذشته افزا

 كنند. يزخشك كشاور مياقل كيدر  يزندگ يهاديو نبا هاديبدون توجه به با تواننديشده و م

رونق  يبرا رياخ يهايندگبه بار يدواريام رغمينظران علاست كه كارشناسان و صاحب يدرحال نيا

 يجنوبدر خراسان يسالدرباره گذر از دوران خشك يگرينظر د يمنابع آب تيو بهبود وضع يكشاورز

 دارند.

 

 است يسالخشك ريتأثتحت يجنوبدرصد مساحت خراسان 92

 دو يبه باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر چند كه ط يجنوبخراسان يهواشناس ركليرابطه مد نيا در

سال  19 يسالخشك ريتأث دينبا يول م،يداشت يجنوبدر خراسان يخوب اريبس يهايسال گذشته بارندگ

 .ميفراموش كن يمياقل تيگذشته را بر وضع

به  يجنوبتنها هشت درصد مساحت خراسان رياخ يهاي: با وجود بارندگكردانيرو بخندان رضايعل
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 است. يسالخشك ريتأثاستان تحت درصد مساحت 92نرمال بازگشته و هنوز  طيشرا

 يسالخشك يدارا يجنوبداد: هفت درصد مساحت خراسانادامه  يجنوبخراسان يهواشناس ركليمد

درصد  14متوسط و  يسالخشك يدرصد دارا 41 د،يشد يسالخشك يدرصد دارا 30 د،يشد اريبس

 است. فيخف يسالخشك يمساحت استان دارا

 نيترشيماه فصل بهار ب ني: در اولكردانيب يدر بهار سال جار هايبارندگ زانيم نهيدر زم روخندان

 داشته است. شيدرصد افزا 48نسبت به مدت مشابه سال قبل  هايبارندگ زانيو م ميرا داشت هايبارندگ

د بو متريليم 4/149 يجار يدر فصل زراع هايبارندگ زانيم ماهبهشتيارد زدهميس خيادامه داد: تا تار او

 داشت. شيدرصد افزا 43درصد و نسبت به بلندمدت  13كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 

 رودينم نياز ب رياخ يهايساله با بارندگ 19 يهايسالخشك

دو سال  يهايساله با بارندگ 19 يهايسالخشك كهنيبر ا ديبا تأك يجنوبخراسان يهواشناس ركليمد

 ريمطلوب الزم است تا تأث يساله بارندگ 9دوره هشت تا  كيداقل افزود: ح رود،ينم نياز ب رياخ

 جبران شود. يگذشته تا حد يهايسالخشك

 يابيمطلوب ارز ينيرزميز يهاسطح آب شيو افزا يكشاورز يبرا يفعل يهايگفت: بارندگ روخندان

 .رودينم نياز ب يزود نيبه ا يسالخشك قيعم راتيتأث يول شود،يم

 

 شد يريدرصد آبگ 100 يجنوبخراسان يزداريبخآ يهاسازه

 يجارموضوع اظهار كرد: در سال نيدرباره ا زين يجنوبخراسان يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 ارزشمند است. اريشده كه بس يريدرصد آبگ 100 يجنوبخراسان يزداريآبخ يهاسازه

 ونيو گاب يمالت ،يسنگ ،ياعم از بند خاك يارزديسازه آبخ 918و  هزاركي كهنيبا اشاره به ا ينصرآباد
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هزار  668و  ونيليم 78از  شيها بسازه نيو حجم مخازن ا تيكرد: ظرف انيدر استان احداث شده است، ب

 شده است. يريآبگ تيظرف نيتمام ا باًيامسال تقر يهايمترمكعب است كه در بارندگ

نكته به معنا رها شدن از  نيالبته ا كهنيا انيببا  يجنوبخراسان يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 يبرا يليها را دلسازه يريآبگ توانيگفت: نم ست،ين يجنوبدر خراسان ريدو دهه اخ يهايسالخشك

امكان  نيكه هنوز ا رنددا ازياز نقاط استان به احداث سازه ن ياريدانست؛ چراكه هنوز بس يسالرفع خشك

 فراهم نشده است.

آثار  ريدو سال اخ يهايو با بارندگ ميساله مواجه بود 19 يسالخشك كيشد: ما با  ادآوري ينصرآباد

 .شوديآن رفع نم

 

 يجنوبخراسان يهامخازن آب در دشت يكسر

شركت آب  تيدشت در حوزه فعال 35هم اظهار كرد: از  يجنوبخراسان ياشركت آب منطقه سرپرست

 9و تعداد  يدشت بحران 18 ،يممنوعه و بحران تيوضع ين داراهشت دشت استا يجنوبخراسان يامنطقه

 آزاد است. زيدشت ن

 يكرد: با اجرا انيب يجنوبخراسان يهادر دشت يمخازن آب ياز كسر يبا اشاره به جبران بخش يامام

 يهاچاه يهوشمند بر رو يهادر استان ازجمله نصب كنتور ينيرزميمنابع آب ز يبخشو تعادل اءيطرح اح

از منابع  يگشت و بازرس يهافعال كردن گروه رمجاز،يغ يهاالمنفعه كردن چاهپر و مسلوب ،يكشاورز

كاهش  يجارمترمكعب در سال ونيليم 113به  92مترمكعب در سال  ونيليم 185مخازن از  يكسر يآب

 است. افتهي

 يهابر منابع آب هايدگمثبت بارن ريتأث كهنيا انيبا ب يجنوبخراسان ياشركت آب منطقه سرپرست

 يهاچاه يدر زمان بارندگ كهنيدر درازمدت مشخص خواهد شد، افزود: با توجه به ا ينيرزميز
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 ميرمستقيغ يريتأث هايبارندگ شود،يانجام نم ينيرزمياز منابع آب ز يخاموش بوده و استحصال يكشاورز

 دارند. ينيرزميبر مخازن ز يو مثبت

 يشد: حجم فعل ادآوريدارند،  رهياستان آب ذخ يهادرصد از مخازن سد 74/41 كهنيا انيبا ب يامام

 زانيم نيمترمكعب است كه در مدت مشابه سال قبل ا ونيليم 8/27حاضر استان درحال يهامخازن سد

 مترمكعب بوده است. ونيليم 4/22

 

  ياريآب نينو يهاستمياستفاده از س لزوم

در  كهنيبا اشاره به ا زين يجنوبخراسان يجهاد كشاورز يمهندس و يامور آب، خاك و امور فن ريمد

 ياريآب نينو يهاستمياستفاده از س يها در حوزه كشاورزراهكار نياز بهتر يكي يسالخشك طيشرا

هكتار از  750نهم اسفند سال گذشته چهارهزار و  خيتا تار 98سال  نيفرورد ياست، گفت: از ابتدا

 مجهز شد. ياريآب نينو يهاستميه سب يجنوبخراسان ياراض

سهم را از  نيترشيب نيو قا شهيسرب ركوه،يز يهاشهرستان يجنوبكرد: در خراسان انيب يغالم محمدحسن

 اند.در سال گذشته داشته ياريآب نينو يهاستميها به سمزارع و باغ زيتجه

 يجنوبخراسان يهامزارع و باغ زيتجه يتادر راس 98سال  يداد: كل اعتبار در نظر گفته شده برا ادامه يو

 تومان بوده است. ونيليم 500و  ارديليم 51 ياريآب نينو يهاستميبه س

در دست اجراست. به  يجنوبدر خراسان زين نينو ياريهكتار آب 650هشت هزار و  نيشد: همچن ادآوري او

هنوز همراه  يسالآثار خشك كهنيبه ا نسبت يرا با هوشمند رياخ يبهار يهاباران يشاد ديبا رسدينظر م

 .ميكن ليما است، تكم

ها و از چاه رمجازياز برداشت غ يريشگيپ ،يدر كشاورز ياريآب نينو يهاستميچون استفاده از س ياقدامات

است و  ديپس از آن همچنان مورد تأك يو حت يسالخشك طيدر شرا ياز منابع آب نهيبر استفاده به ديتأك
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 سپرده شود. يبه فراموش ريدو سال اخ يكي يهايرندگبا با دينبا

 داننديبلد هستند و م يرا به خوب ياله يهاراه درست استفاده از منابع در دسترس و نعمت ريكو مردمان

كرد تا در  ريكو يهاكردن دشت رابيس ياستفاده را برا تينها ديچگونه با يبهار يهاباران نيكه از هم

 تشنه است. نوزه ريكو م،ي. فراموش نكنديچ ليبديثمرات ب اريد نيا يهاتابستان از باغ



   

 
 

25 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 06/03/1399روزنامه سبزينه مروخ  – به فرصت ديشد يهاباران ديتهد رييتغ
 

 نيخندق و رانش زم جاديسبب ا يسست لس يهابا شستن خاك مواقع ترشيب يالبيو س ديشد يهاباران

 كردند. ليرا به فرصت تبد ديتهد نيا يزداريكه كارشناسان آبخ شوديگلستان م يدر مناطق شرق

جوان  ل،يعبدالخل ،يزداريها، مراتع و آبخسازمان جنگل يرساناطالع گاهيبه نقل از پا »نهيسبز«گزارش  به

 داد. دينو گرانيآمدن باران در باالدست را به د يتپه با خوشحالراوهقپان م يساله روستا 32

 يبهار پرباران كهني: با توجه به ادميپرس شييهم روستا رمردياز رحمان پ ليعبدالخل ياز خوشحال متعجب

 دارد؟ يخوشحال نقدريبارش باران ا م،يدر گلستان داشت

به  نيمدن باران، ترس خراب شدن خانه و رانش زمو از هر بار آ يما بود يگفت: اگر تو هم جا رحمان

رحمان  يها. حرفيشديندارد، شاد م يخطر گريباران د يدانيها كه مروز نيا نشست،يدلت م

 كرد. تردهيچيموضوع را پ

 يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريو آبخ يمعاون فن ،يلطف ميرا از عبدالرح ترشيب حيتوض

 .شوميم ايگلستان، جو

سست است و در برابر هر باران به سرعت شسته  اريو بس يگفت: خاك مناطق شرق گلستان لس يلطف

 ها را به همراه دارد.خانه يو خطر رانش و خراب شوديم

ها لس كه به مجموع آن شونديهم انباشته م يرو ييهاهيصورت الها بهمواد حمل شده توسط باد نيزترير

است كه  ييهااچهيها و دركف رود و رسوبات خشك شده هاابانيها گردوخاك بو منشأ آن نديگويم

 اند.خشك شده يعيطب يهاخچاليپس از محو 

 شيدار است كه با افزاشده و ساختار آن حفره ليرمبنده، از ذرات ماسه و رس تشك اي يزشيلس، فرور خاك

 .ابدييكاهش م يصورت ناگهانبت بهو مقاومت خاك در رطو شوديها شكسته محفره نيرطوبت، ا
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به سرعت دچار  البيس ايها با به راه افتادن رواناب خاك نيا ،يلس يهاگفت: با وجود سازند يلطف

 .شونديخندق م اي يبه گال ليو تبد شيفرسا

است كه  يدر مناطق رس يآب يهاشيفرسا نيتراز خطرناك يكي يگال شيفرسا ،يگفته لطف به

 هستند. بانياستان گلستان هر ساله با آن دست به گر شرق انييروستا

 

 بارش هر باران يدرپ نيرانش زم ميب

منطقه  يسست لس يهافراوان خاك شيگفت: فرسا زيتپه نمراوه يزداريو آبخ يعياداره منابع طب سيرئ

 كهنيد. اتر شملموس ميرحمان برا يها. حاال درك حرفرنديقرار گ هيروستا در آستانه تخل 16سبب شد 

و  نيرانش زم ميب لحظهو تو هر  اورديدست ب نييو با خود به پا ديرا بشو يخاك لس يهر بارش باران، كل

 .ياز باران شاد نشو ديبا يخانه را داشته باش ختنيفرور

 بيبر تخرگلستان عنوان كرد: عالوه يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريو آبخ يفن معاون

 يكشاورز يهانيجنگل، مراتع و زم يهاها خاكو رواناب البيس ،يفن يهاهيها و ابنجاده ها،سكونتگاه

 .كردنديها حمل مرا با خود تا مخازن سد

آب  رهيو حجم ذخ شوديها جمع و سبب مپشت مخزن سد ش،يرسوب حاصل از فرسا نيگفت: ا يلطف

 تر شود.ها كمپشت سد

 

 از رانش يريجلوگ يبرا يحلراه يزداريآبخ يهاسازه

ترك مراوه تپه چه  يخانواده ساكن روستا صدكيو  ليرحمان، عبدالخل اليخ يآسودگ نيا ليدل اما

گلستان پاسخ داد و  يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب يزداريو آبخ يپرسش را هم معاون فن نيبود؟ ا

 يجلو يمالت ـيسنگ يهاو سازه ياكخ يهابند جاديبا ا ميتوانست يمطالعات يهاگفت: با انجام طرح
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 .ميريرا بگ ترشيب شيو فرسا بيتخر

از رسوبات پشت  ياديتپه، هم گفت: حجم زمراوه يزداريو آبخ يعياداره منابع طب ريمد ،يرحمان ديفرش

در مناطق  ژهيوآن به يكنار يهاآبراهه و دامنه تيبر تثبو عالوه شونديجمع م يمالت ـيسازه سنگ

 .شوديم براههآ بيكاهش ش نيگز و همچن يهامانند درختچه ييخودرو اهانيگ شيت، سبب روباالدس

ساده  يها در نگاه اول ساختارسازه نيا م،يروستا رفت كينزد يمالت ـيسنگ يهاسازه نياز ا يكيسراغ  به

 در روستا شده است. نيو رانش زم بيكوچك مانع تخر يهاسازه نيداشت، اما هم

در مناطق  يخندق يهاشيباره گفت: با توجه به فرسا نيگلستان در ا يزداريو آبخ يعيابع طبمن ركليمد

 يهاشيفرسا شرفتيمانع از پ يزداريآبخ يهاسازه يانجام و اجرا زيآبخ يهااستان مطالعات حوضه يشرق

 ها شد.آن تيو سبب تثب يخندق

مناطق  نيمتر در ا 10حدود پنج تا  يارتفاعكوتاه با  يخاك يهابند يسفلو افزود: اجراقزل ابوطالب

رسوبات  ياندازخاك و تله شيكاهش فرسا الب،يها سبب كنترل سبند نيبود و ا عتيسازگار با طب

 .شوديم

 يساخته شده است كه نقش موثر يبند خاك 60تپه تعداد شهرستان مراوه زيگفت: در دو حوضه آبخ يو

ها ها و آبراههرودخانه يكنار يهاواريد يخندق شياز فرسا يريو جلوگ يفصل يهاالبيدر كنترل س

 دارند.

از  يريجلوگ ،يتنفس ياز آلودگ يريشگياحداث شده در پ يخاك يهاادامه داد: بند نيهمچن قزلسفلو

 دارد. ياريبس تيها و حفظ آب و خاك اهمشدن مرز يمهاجرت و خال

 يمالت ـيشش سازه سنگ يخاك يهابند نيبر اوهگفت: عال زياستان گلستان ن يزداريو آبخ يفن معاون

 در دست ساخت است.  زين گريساخته شده و پنج سازه د

شدن روستا از  منيها را اسازه نيا جاديحسن ا نيترتپه بزرگمراوه يزداريو آبخ يعيمنابع طب ريمد
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است.  برنهيهز اريسب يو اجتماع يها از نظر اقتصادروستا نيخاك دانست و گفت: كوچ مردم ا شيفرسا

 ارديليدو م نهيكه با هز گذارديدست دولت م يرو نهيتومان هز ارديليم 15از  شيهر روستا ب ييجاجابه

 شد. ييجواعتبار صرفه نيا صيسازه در تخص نيا يتومان

 ميروستا را ترك كن ديباره گفت: اول كه به ما گفتند با نيتپه، در اقرناق مراوه يساكن روستا ،يخان

 ديبا كهنيا م،يخود عادت كرده بود يهاهيروستا و همسا طيبه مح كهنيبر اچون عالوه م،يناراحت شد

 بود. برنهيسخت و هز ميكرديرا از صفر شروع م يزندگ گريد ييدوباره جا

د بو نيها آماده بود و اگر قرار بر اساخت ريز گريها و دروستا مسجد، مدرسه و مغازه نيافزود: در ا يو

 بود. ازين ياديها به زمان زمكان نيتا فعال شدن ا ميبرو يگريد ييكه به جا

و  نيتپه منجر به رانش زمامام مراوهآق ياز مناطق مانند روستا گريد يها در برخسازه نينشدن ا اجرا

 روستا شد. نيا ياهال 25خراب شدن خانه 

روستا شد و  نيدر ا نيخاك سبب رانش زم شياامسال بود كه باران تند و به همراه آن فرس نيفرورد 12

 5/1خراب شد در مناطق امن اسكان دادند و پس از گذشت حدود   شانيهارا كه خانه يمسئوالن افراد

امام آق يستاشده در رانش رو بيتخر يهاساكنان خانه يساخت دوباره مسكن برا يياجرا اتيماه عمل

 .شوديم دگانيدبيآس ليامسال تحو وريشهر انيجام شده تا پاان يزيرتپه آغاز شد و طبق برنامهمراوه

پرداخت  متيقارزان التيتومان كمك بالعوض و تسه ونيليم 65دولت  يساخت هر واحد مسكون يبرا

 .كنديم

منطقه در گلستان وجود  200تپه سه هزار و جز مراوهباره گفت: به نيگلستان در ا يزداريو آبخ يفن معاون

 ـيسنگ يهاسازه جاديا ازمنديجا باالست و ندر آن شيفرسا يلس يهاسبب دارا بودن خاكدارد كه به

 است. يمالت

هزار  500انجام شود، تاكنون فقط در  يزداريآبخ يهااست در آن طرح ازيكه ن نيهكتار زم ونيليدو م از
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 ها انجام شده است.طرح نيهكتار ا

 توانديتپه مدر مراوه شياز فرسا كنندهيريجلوگ يهاسازه ادجيگلستان گفت: ا يزداريو آبخ يفن معاون

 مناطق باشد. نيا يبرا يمناسب يالگو

 بيو تخر نيشدن زم يو خندق شياز فرسا يريو جلوگ يبا خاك لس يساخت سازه در مناطق با

راحت  انشيهاخانه بيو رحمان را از خطر تخر ليخاطر هزاران نفر مانند عبدالخل توانيها مسكونتگاه

 كرد تا هر باران دلشان را نلرزاند.
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خبرگزاري  – ثابت مانده است لومترمربعياز سه هزار ك شيبا ب هياروم اچهيوسعت در
 06/03/1399ايرنا مورخ 

 

با اشاره به آغاز فصل  يغربجانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير -رنايا -هياروم

هزار و به سه هياروم اچهيوجود وسعت در نيگفت: با ا اچه،يدر زيآب در حوضه آبر يباال ريگرما و تبخ

 .تاسنكرده  يچندان رييهفته گذشته تغ 2و نسبت به  دهيمربع رس لومتريك 239

آب با  ريتبخ ريچشمگ شيافزود: با وجود افزا رنايوگو با خبرنگار اشنبه در گفتسرخوش روز سه فرهاد

دار بودن ورود آب به كه نشانگر ادامه ميهست اچهيدر نيتراز ا يآغاز فصل گرما، شاهد ثابت ماندن نسب

 .اشدبيم هياروم اچهيدر يايستاد اح يهادر طرح تيو موفق زيحوضه آبر نيا

كه با وجود كاهش  دهيرس متريسانت 90متر و  271و  هزاركيبه  هياروم اچهيادامه داد: اكنون تراز در يو

 است. افتهين يچندان ريينسبت به سال گذشته تغ ها،يبارندگ ريچشمگ

: گفت ده،يمترمكعب رس ونيليم 250و  ارديلياز پنج م شيبه ب هياروم اچهيحجم آب در نكهيبا اعالم ا يو

 يها براتوجه كرد كه تالش ديمساعد است اما با رياخ يهااكنون نسبت به سالهم هياروم اچهيدر تيوضع

 طبق برنامه ادامه دارد. جانيآذربا يآب نينگ ياياح

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

 89از  شياكنون بهم اچهيبه در يغربجانيد:  طرح انتقال آب از جنوب آذرباافزو رسد،يم يبرداربهره

 .رسديم يبردارامسال به بهره ماهيدارد و در د يكيزيف شرفتيدرصد پ

 يبرا رانيدولت ژاپن با ا يهاياز تداوم همكار رانيا يهاطرح حفاظت از تاالب ريمد رنايگزارش ا به

 خبر داده است. هياروم اچهيدر زيردر حوضه آب يسال متوال نيهفتم

برنامه عمران  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 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

 گذشته همچنان باالتر بوده است.با مدت مشابه سال  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 يايتاد احس 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

 شدن آن متوقف شد. روند خشك د،يو ام رياقدامات دولت تدب 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  10رار است ظرف مدت ق ايستاد اح يهادر قالب طرح 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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 ضرر؛ كنديم يمقابله با آن را بررس يهادر كشور و راهخاك  شيفرسا تيوضع »نهيسبز«
 07/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – خاك در هر هكتار شيفرسا يدالر 500هزار و 4
 

. دهديرخ م يو عوامل انسان يكياكولوژ طياست كه عمدتاً بر اثر شرا ييهادهيخاك ازجمله پد شيفرسا

 تيرو است. به گفته كارشناسان، ماهروبه دهيپد نياست كه با ا ييازجمله كشورها زين رانيكشور ا

تر شيكشور ب يو غرب يدر مناطق شمال كهيطوراست؛ بهخاك در سطح كشور متفاوت  شيفرسا

است. به  يباد شيفرسا طرهيتحت س ترشيكشور ب يو شرق يو مناطق مركز ميرا شاهد هست يآب شيفرسا

متفاوت است. كارشناسان خاك و  شيفرسا ندياز دو فرآ كيهدررفت خاك در هر  زانيم بيترت نيا

 مترينتسا كيكشور، هر ساله حدود  يمزارهايهكتار از د ونيليمعتقدند در سطح شش م يزداريآبخ

اگر تنها ارزش  ريتفاس نيشود. با ا لياست تا تشك ازيسال زمان ن 700كه  روديخاك در هكتار از دست م

ساالنه حدود  م،يريدر نظر بگ روندياز دست م نديفرآ نيرا كه در ا ييهايكرومغذيو م يفلز يهايكان

 .روديدالر خاك در هر هكتار از دست م 500چهار هزار و 

راه  نيموثرتر يزداريخاك اقدامات آبخ شياز فرسا يريجلوگ يبرا نديگويكارشناسان م گريد يسو از

درصد 20و تنها  ياهيو حفاظت از پوشش گ اءيدرصد بر اح 80علم حفاظت از خاك،  كهيطوراست، به

معتقدند اگر  نكارشناسا بيترت نيدارد. به ا ديها تأكبند در آبراههمانند ساخت  يكيمكان اتيبر عمل

آب شرب و  نيتنها به تأم يبه سدساز ازياجرا شود، ن يبه خوب زيحوضه آبخ كيدر  يزداريمفهوم آبخ

 هايسالو خشك هايترسال نيب كهنيا يبرا نديگويكارشناسان م ن،يبر ا. عالوهشوديصنعت محدود م

حجم  هايدر ترسال ديبا يعنياست؛  نهيگز نيبهتر يو آبخواندار يزداريآبخ م،يكنكار  نهيطور بهبه ميبتوان

 12. به گفته كارشناسان و براساس آمار، ساالنه ميكن رهيذخ يسالدوران خشك ياز آب را برا ياديز

 يابر يكار چندان كهيدرحال م،يكنيرا استفاده م ينيرزميز يهامترمكعب از آب مخازن و سفره ارديليم
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با انجام اقدامات  هايبهتر است كه در ترسال نيبنابرا رد؛يگينمصورت  ينيرزميز يهاسفره نيا هيتغذ

 .ميجبران كن م،يارا كه استفاده كرده يريحجم از ذخا نيا يزداريآبخ

خاك در كشور  شيفرسا زانيها و مراتع كشور درخصوص مجنگل قاتيموسسه تحق يعلم ئتيه عضو

 يو غرب يمناطق شمال كهيطورخاك در سطح كشور متفاوت است؛ به شيفرسا تيهاظهار داشت: ما

 طرهيتحت س ترشيكشور ب يو شرق يو مناطق مركز شوديم دهيد يآب شينوع فرسا ترشيكشور ب

متفاوت  شيفرسا ندياز دو فرآ كيهدر رفت خاك در هر  زانيم بيترت نياست. به ا يباد شيفرسا

 است.

طور كه مشخص است خاك توسط آب و در همان يآب شيدر فرسا كهنيا انيب با يعباس درضايحم

در كشور از  يآب شيارقام فرسا زانيگفت: م »نهيسبز«به  شود،يباد حمل م يواسطه انرژبه يباد شيفرسا

تن در هكتار  ارديليها بر رقم دو مگزارش ترشيتن در هكتار گزارش شده است و ب ارديليتا شش م كي

 يو اراض مزارهايمقدار از د نيترشيها و باز جنگل يآب شيمقدار فرسا نيتركم نيبر ادارند. عالوه ديتأك

 حساس گزارش شده است.

خاك در  متريسانت كيكشور هر ساله حدود  يمزارهايهكتار از د ونيليافزود: در سطح شش م يعباس 

 يطور متوسط برامقدار خاك به نيود. اش لياست تا تشك ازيسال زمان ن 700كه  روديهكتار از دست م

 .روديگندم است كه از دست م لوگرميك 200و  هزاركيتر از كم ديتول

از  نديفرآ نيرا كه در ا ييهايكرومغذيو م يفلز يهاياگر تنها ارزش كان ر،يتفاس نيادامه داد: با ا يو

 .روديدر هر هكتار خاك از دست مدالر  500ساالنه حدود چهارهزار و  م،يريدر نظر بگ رونديدست م

و  يباد شيواسطه فرسابه زياز خاك ن يبزرگ ريمقاد ،يآب شيبر فرساكرد: عالوه حيتصر يعباس

هدررفت خاك در اثر  نهيموجود در زم يها. البته دادهروديدر كشور از دست م زگرديصورت ربه

هرچند  م،يهست نهيزم نيدر ا يترشيلعات بها و مطاپژوهش ازمندياست و ن زيدر كشور ناچ يباد شيفرسا
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 وجود دارد. ييبرآوردها

كه  دهديها و مراتع كشور نشان مجنگل قاتيما در موسسه تحق يهايريگطور مثال اندازهافزود: به يو

 يط ستانيخاك در دشت س متريطور متوسط حدود دو سانتروزه به120 يتنها در دوره وزش بادها

خاك فقط از  ونيليم 200بدان مفهوم است كه ساالنه حدود  ني. ارودياز دست م يدبا شيفرسا نديفرآ

 .شوديانتفاع خارج م زيقسمت از كشور از ح نيا

كشور است؛  يآب شيمتوسط فرسا دهمكيمقدار هدررفت خاك برابر  نيخاطرنشان كرد: ا يعباس

 شيتن اضافه شود، مقدار فرسا ارديليم به رقم دو يباد شيفرسا زانيكه اگر م رسديبه نظر م نيبنابرا

 ارقام شود. نياز ا ترشيخاك كشور ب

 

 خاك شيفرسا يعامل اصل 2 ،يو عوامل انسان يكياكولوژ طيشرا

از نظر  رانيسوال كه ا نيها و مراتع كشور در پاسخ به اجنگل قاتيموسسه تحق يعلم ئتيه عضو

طور كه گفته شد، دارد، گفت: همان يتيدرجه چندم است و چه وضع يخاك جزو كشورها شيفرسا

دارد؛ اما شواهد موجود گواه آن است كه در  ازين يخاك در كشور به بازنگر شيارقام ارائه شده از فرسا

 لياز دو دل يامر ناش نياست كه ا اديز اريبس رانيخاك در ا شيفرسا زانيم گريد يبا كشورها سهيمقا

 است. يعوامل انسان ) ويكي(اكولوژ يعيطب طيشرا يعنيعمده 

پوشش  يجهان دارا خشكمهيواسطه قرار گرفتن در كمربند خشك و نبه رانيا نيافزود: سرزم يعباس

 يشيدر معرض عوامل فرسا ماًيو مستق ستيپوشش ن يخاك دارا ليدل نيهمتراكم است. بهكم ياهيگ

 ابانيجز دو ببه يعنيوار است؛ و ناهم خوردهنيچ ينيسرزم رانيا گر،يد يباد، آب و باران است. از سو

گرفتن باعث سرعت بياست و وجود ش داربيو ش يسطح كشور كوهستان يو لوت، مابق يمركز ريكو

 .كنديم ديرا تشد يآب شيشده و فرسا ياز بارندگ يرواناب ناش
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 شيافزاواسطه به رياخ يهادر سال نيبر سرزم يانسان يفشارها ،يعيبر عوامل طبادامه داد: عالوه يو

واسطه در كشور به ييزاابانيب ندهي. روند فزاافتهي شيمردم به خاك و آب افزا يشتيمع يو وابستگ تيجمع

 به خود گرفته است. يترشيشدت ب زين رياخ يهايسالو خشك مياقل رييتغ

 يهاسازگانخاك است. بوم بيدرصد از سطح كشور درحال تخر 90در  ييزاابانيكرد: ب حيتصر يعباس

تر دارند و مناطق مرطوب يهاسازگاننسبت به بوم يمحدودتر يكياكولوژ تيمناطق توان و ظرف نيا

ها آن بيرها، روند تخاز حد انسان شيب يبرداردر صورت بهره نيتر و شكننده هستند؛ بنابراحساس

 خواهد شد. دتريشد

خاك نسبت به  شياز نظر فرسا رانيا ،يو فشار انسان يعيدو عامل طب نيواسطه اخاطرنشان كرد: به يو

   هم مقام اول در جهان باشد.  ديباال و شا يهاسطح در رتبه

 

 دارد ديتأك ياهيو حفاظت از پوشش گ اءيحفاظت خاك بر اح علم

از  يريدر جلوگ يزداريآبخ يهاطرح يدرخصوص نقش اجرا يزداريكارشناس خاك و آبخ نيا

موجب مهار  زانيبه چه م يزداريآبخ يهاطرح يكرد اجرا مشخص توانيخاك، گفت: نم شيفرسا

 است. قيدق يامطالعه ازمنديامر ن نيخاك در كشور شده و ا شيفرسا

 هيپا فيبا تعار يمطرح است، تا حدود يزداريعنوان آبخروزها به نيآنچه ا كهنيا انيبا ب يعباس

اقدامات مناسب  يو اجرا ميتنظ نديرا فرآ يزداريمتفاوت است، افزود: متخصصان مربوطه آبخ يزداريآبخ

 .اندردهك فيتعر زيدر سطح حوضه آبخ ياهيو حفظ آب، خاك و پوشش گ نيسرزم تيريمنظور مدبه

 يبدان معن نيو ا شوديم يزيريپ يكيولوژيو ب يكيمكان اتياقدامات در قالب عمل ترشيافزود: ب يو

 زيجامع حوضه آبخ تيريو در سطح مد انهيگراجامع انزدارينگاه آبخ ،يزداريآبخ فياست كه هنگام تعر

 .شوديمحدود م يمانيو س يسنگ يبه ساخت بندها ات،يعمل ياست، اما در زمان اجرا
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جهان آموزش داده  يهاخاك در دانشگاه شيخاطرنشان كرد: آنچه در علم حفاظت و مهار فرسا يعباس

مناطق حساس  ياست و تنها در برخ يكيولوژيب اتيسطح خاك و عمل يپوشش رو جاديا شود،يم

 80است كه علم حفاظت خاك،  يبدان معن ني. اشوديم شنهاديدر آبراهه پ يكيمكان اتيعمل ياجرا

مانند ساخت بند در  ،يكيمكان اتيدرصد بر عمل 20و تنها  ياهيو حفاظت پوشش گ اءيبر اح ددرص

 .رونديسدسازان راه را اشتباه م همانند زداريدوستان آبخ كهيدارد، درصورت ديآبراهه تأك

 زانيو م ميبزن نيشمال تهران، كرج و قزو يهاكوه يهابه آبراهه ياست سر يكرد: كاف حيتصر يو

بندها پس از  نيا ترشيگفت در پشت ب توانيجرأت م. بهميكن سهيمقا يكيولوژيرا با ب يكيمكان اتيعمل

 .استبوده  زين نفوذ آب در سنگ سخت ناچو امكا شوديمشاهده نم يرسوب چيگذشت چندسال ه

از سطح خاك كنده و وارد آبراهه  يشيتوسط عوامل فرسا اهيگ يپا رياز ز يافزود: اگر رسوب يعباس

 ليها در گذشته موجب تشكرسوب نياست. اگر ا ليدليآن ب ينگهدار يگزاف برا نهيشود، صرف هز

 يگذارها رسوباجازه داد تا همچنان در سطح آن دياند، باشده يالبيس اي يرسوب ،يآبرفت يهادشت

 .افتدياتفاق م نديفرآ نيكه هزاران سال است اهمچنان رد،يصورت گ

 يهاها در دشتخاك رشدنيآن در آبراهه موجب فق يرسوب و نگهدار نيقطع ا كهنيا انيبا ب يعباس

 يطور كلواهد كرد، افزود: بهخ زگردير يهابه كانون ليها را تبدخواهد شد و آن يو رسوب يالبيس

ساخت  سطهواخشك كشور مانند خوزستان، هرمزگان و بلوچستان به يهانيسرزم يكيدرولوژيسامانه ه

 كرده است. رييتغ ريسال اخ 50در  يزداريآبخ يسدها و بندها هيرويب

 ييايميش ياها با كودهخاك تيو تقو ديجد زيها از رسوب حاصلخدشت نيا هيادامه داد: عدم تغذ يو

رسوبات در  نيوارد خواهد كرد. ما به ا ندهيها در آسازگانها و بومبه سالمت انسان يريناپذلطمات جبران

    . ميهست ازمندين دستنييپا
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 موجود يهاستمياكوس تيريبر مد حيصح يزداريمفهوم آبخ ديتأك

آن اظهار داشت: چنانچه  ييايميهدررفت هر تن خاك و عناصر ش يارزش كم زانيدرخصوص م يعباس

و  يفلز يهايارزش كان زانيتن در هر هكتار در نظر گرفته شود، م 12خاك حدود  شيفرسا زانيم

دالر در هر  500حدود چهارهزار و  رود،يخاك ساالنه از دست م شيفرسا يكه ط ييهايكرومغذيم

 يمزارهايگندم كه از هر هكتار د لوگرميك 200و  هزاركيمقدار را با ارزش  نياست. چنانچه ا ارهكت

 رود،يخاك كه هر سال از دست م متريليهر م يارزش واقع م،يكن سهيمقا د،يآيدست مكشور به

 . شوديمشخص م

 يزداريآبخ ايبهتر است  يسوال كه سدساز نيدر پاسخ به ا يزداريكارشناس حوزه خاك و آبخ نيا

در  زين اسيهستند و از نظر مكان و مق يمتفاوت اتيو، عملد نيكه اگرچه ا ميبدان ديگفت: در ابتدا با

. با دهنديرا نشان م زيحوضه آبخ كي يبر رو ياما اصول حكمران شوند،ياجرا م يمتفاوت يهاتيموقع

 يتنها رو ياما سدساز شود؛ياجرا م زيدر سطح حوضه آبخ يزداريآبخ اتيمعموالً عمل نيوجود ا

 .شوديرود به دشت احداث م يرودخانه و معموالً در خروج

 دستنييدر پا هايكاربر نيو پخش آب در ب يآب با سد تنها بر نحوه نگهدار تيريافزود: مد يعباس

فراتر از  يروزها درحال اجراست) نگاه ني(نه آنچه ا حيصح يزداريدارد، اما مفهوم آبخ ديسازه تأك

 موجود است. يهاستمياكوس تيريبر مد ديرودخانه و در سطح حوضه دارد و با تأك

 نيتنها به تأم يبه سدساز ازياجرا شود، ن يبه خوب زيحوضه آبخ كيدر  يزداريگفت: اگر مفهوم آبخ يو

 يحكمران زيدر سطح حوضه آبخ نيدرخور سرزم تيريكه مد ي. وقتشوديآب شرب و صنعت محدود م

توسعه  نيسرزم يو اجتماع يتصاداق طيو شرا يكياكولوژ ازي) براساس نهاستمي(اكوس هايكند و كاربر

 يزيريپ هاستمياكوس يداريمفهوم پا رد،يصورت گ يبردارها بهرهبرد از آن تيو به اندازه ظرف ابدي

آب حاصل از  ترشيو ب شوديم داريپد يدر سطح اراض يمناسب ياهيپوشش گ بيترت ني. به اشوديم
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 يكشاورز گر،يد ي. از سوكنديم هيرا تغذ ينيرزميآب ز يهاهخاك شده و سفر رخميوارد ن يبارندگ

 نيسرزم نيما در ا اكانيخواهند ماند، همانند آنچه ن يباق داريپا ينيرزميو منابع آب ز افتهيتوسعه زين داريپا

 به آن جامه عمل پوشانده بودند. يصنعت نوظهور سدساز شيداياز پ شيپ

 يسدساز ديصنعت جد كردنديتصور م ريقرن اخ ميمنابع آب كشور در ن ديجد رانيادامه داد: مد يعباس

 كهيكشور كردند، درحال يهارودخانه يشروع به احداث سد رو مهيشده است و سراس ديها نوبه آن

 كردند،يم تيريرا مد نيسرزم نيما در چند هزار سال گذشته چگونه منابع آب ا اكانيفراموش كردند ن

 نكرد. دايپ ياخدشه نيمسرز يدارياصل پا گاهچيكه ه يبه نحو

كنار آمدند و هرگز  يسالو خشك ليهزاران سال با س نيسرزم نيما در ا اكانين كهنيبا اشاره به ا يو

اگر  كننديافزود: سدسازان فكر م امد،ين ديپد ميآن هست ريروزها درگ نيهمانند آنچه ا يبزرگ يهاچالش

 داريكه راه پا نخواستندو هرگز  برديم نيا از بر نيسرزم نيتمدن ا يسالو خشك ليسدها نبودند، س

 يهالياند و به بهانه سكشور ساخته يرودها يسد رو 172تاكنون  ليدل نيگذشتگان را ادامه دهند؛ به هم

 !ميبساز ترشيب ديمعتقدند با رياخ

 

 سدها در باالدست آب پشت ينگهدار ريناپذجبران عواقب 

در  داريتوسعه پا هيكرد: اگر اصول اول ديها و مراتع كشور تأكنگلج قاتيموسسه تحق يعلم ئتيه عضو

بر حفظ و  ديبا تأك يزداريآبخ اتيو عمل ستين هيرويب يبه سدساز يازيشود، ن ادهيپ زيحوضه آبخ كي

دهد. مازاد آب  قراركنندگان مصرف اريدر اخت يمناسب ينيرزميمنابع آب ز توانديم ياهيپوشش گ ياياح

 ز،يرسوب حاصلخ نيو تأم يو رسوب يالبيس يهاامالح خاك در دشت يوشوضمن شست زين هاالبيس

 ها را زنده خواهد كرد.تاالب

 يرو يكشاورز ياز توسعه نابخردانه اراض ترشيب اريها بستاالب ياقتصاد يهاتيمز كهنيا انيبا ب يعباس



   

 
 

39 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

مترمكعب آب در سد  ارديليشش ماز  شيب ينگهدار يجانامناسب است، خاطرنشان كرد: به يهاخاك

 ازيآن ن يوخودر ياهيپوشش گ تيو از مز ميكن ينگهدار ميآن را در هورالعظ ميتوانستيكرخه م

از حد پوشش  شيب يخوزستان درحال چرا يگزارهاياكنون در ركه هم ميكن نيخوزستان را تأم يهادام

 هستند. ياهيگ

خواهد شد و  يباد شيشدن كانون فرساباعث فعال يزوداز حد به شيب يچرا نياادامه داد:  يو

مانند  ييو روستا يشهر يتيجمع يهابه كانون يجد بيحاصل از آن موجب وارد شدن آس يزگردهاير

 هيحاش يكردن اراضآب موجب فعال نيخواهد شد. در واقع نبود ا رهيو غ مشكياهواز، بستان، اند

در خوزستان را شدت  زگردهاير دهيشده و پدتر در خوزستان هور كوچك نيو چند ميهورالعظ

 .بخشديم

آب رودها پشت سدها در باالدست و  ينگهدار يعنيآب كشور؛  تيرينحوه مد نياظهار داشت: ا يعباس

سالمت جامعه خواهد داشت كه آثار  يبرا يريناپذعواقب جبران دست،نييها در پاخشك كردن تاالب

   شدن است.  داريكم درحال پدآن كم

از مسئوالن را بر  يدر دو سال گذشته برخ شيافزا نياو خاك افزود:  يزداريكارشناس حوضه آبخ نيا

و  يسال. مفهوم خشكستين حيوجه صح چيكه به ه مياشده يآن داشته كه تصور كنند وارد دوره ترسال

از  يبارندگ زانياست. چنانچه م فيو.... قابل تعر يكشاورز ،يكيدرولوژيه ،يمياز جهات اقل يترسال

 .افتدياتفاق م يمياقل يسالو خشك يترسال ميتر شود، مفاهكم اي ترشيدرازمدت ب نيانگيم

درازمدت در كشور،  نيانگينسبت به م يبارندگ زانيم شيو با توجه به افزا ريتفاس نيادامه داد: با ا يو

شده  يكيدرولوژيه يارد دوره ترسالكه كشور و ستيبدان مفهوم ن نياتفاق افتاده، اما ا يمياقل يترسال

 است.

 يزيريپ يمنابع آب تيكشور را براساس وضع يهابرنامه ديبا يمل گذاراناستيس كهنيا انيبا ب يعباس
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 ديشد يسالخشك كيكشور هنوز در  ،يكيدرولوژياز نظر هافزود:  سالكيكنند، نه براساس بارش در 

كه  يطوربه دهد،يممنوعه نشان م يهادشت ينيرزميز يهاآبمسأله را آمار افت  نيو ا برديسر مبه

 اند. ممنوعه اعالم شده يبرداركشور از نظر بهره يهادرصد آبخوان 70حدود 

 

 سدها در جهان يروبيبودن ال منسوخ

سازمان  يزداريو معاون سابق آبخ يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ياداره توسعه فناور سيرئ

اظهار داشت: در ابتدا  زيخاك در جمع شدن رسوب در سدها ن شيدرخصوص نقش فرساها هم جنگل

 ياما وقت شود؛يم دهينام شيفرسا گريخاك توسط آب، باد، انسان و هر عامل د ييجاكه جابه ميبدان ديبا

. شوديم دهيبرسد، رسوب نام كننديكه آن را حمل م ييهاآب اي يدائم يهابه آب ييجاجابه نيا

هرچه  نيبنابرا شود؛يشود، رسوب م يوارد آب جار شيهر وقت خاك حاصل از فرسا گر،يعبارت دبه

 باشد، رسوب هم باالتر است. ترشيب شيفرسا

 گريد ساتيو تأس يآب شياز فرسا يرسوب ناش هيو تخل يروبيال نهيدرخصوص هز يگرشاسب زيپرو

دقت كرد كه  ديبا شود،يسد ساخته م يتدر جهان منسوخ است و وق يروبيكه ال ميبدان ديگفت: با

 ديشود، كجا با يروبيال كهنيو فرض بر ا ستين ريپذامكان يروبيآن كم باشد، چون ال يريگرسوب

معضل  كيخود به  م،ينداشته باش يارسوب هم برنامه ختنيمحل ر يدرواقع اگر برا م؟يزيرا بر هارسوب

 .شوديم ليتبد شيفرسا يبرا يانهيو زم

 يبرا يبستر شود،يم اديرسوبشان ز كهنيمخازن سدها بعد از ا گريد يخاطرنشان كرد: از سو يو

مخزنش  تيظرف ونيليم 800و  ارديليمكيكه اكنون  دروديسد سپ اچهيمثل در شوند؛يم يباد شيفرسا

 يهاچهيبه دررسوب  زانيم نيآن را رسوب گرفته است كه ا تيمترمكعب از ظرف ونيليم 800است و 

 .زنديم بيآس اچهيسد، شبكه و در يتحتان
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و  ميهم دار يباد شيفرسا دروديسپ اچهيباورش سخت باشد، اما در بستر در دياظهار داشت: شا يگرشاسب

 رونياز ذهن ب يطور كلبه ديرا با يروبيال نيبنابرا برد؛يسد جمع شده، م يرا كه در انتها يباد رسوبات

انجام  ياقدام لهمسأ نيا يبرا يجهان كس يكجا چياست كه در ه نيا زيحرف ن نيو گواه ا ميكن

 .دهدينم

 ساتيتأس يسد هم باعث خوردگ دستنييرسوب از پا بيمحل تخر ديكرد: جالب است بدان حيتصر يو

و  شيقدرت سا شود،يم هيآب تخل يجداگانه است و وقت يا. درواقع آب و رسوب مولفهشوديسد م

 .برديرا م ساتيمثل سمباده تأس شود،يزمان با رسوب مهم يا وقتآن كم است؛ ام انحالل

ام، گواه رسوب در مخازن سدها انجام داده ياقتصاد يابيكه در بحث ارز يلياظهار داشت: تحل يگرشاسب

 نييدالر ارزش آن سد را پا 12 شود،يامر است كه هر مترمكعب مخزن سد كه از رسوب پر م نيا

 اچهيك دري يبرا يمترمكعب مخزن آب كياحداث  متيق نيانگيدالر م 12 نيا گريدعبارت . بهآورديم

 است.

 

 ينيرزميز يهاسفره يمصنوع هيبر تغذ يوربهره شيقانون افزا 27ماده  ديتأك 

كشور  كي رانيگفت: ا زين يها درخصوص احتمال شروع ترسالسازمان جنگل يزداريسابق آبخ معاون

چهار تا  شهيكه هم مينيبيم م،ينگاه كن ريساله اخ 60 يهاآمار تهاتر بارشگرم و خشك است و اگر به 

 .مياداشته يآن به مدت سه تا چهار سال پربارش يو در پ يبارشپنج سال كم

 ر،يخ اياست  يترسال كهنيو ا مياقل رييموضوع تغ يرو زيدر سراسر جهان ن كهنيبا اشاره به ا يگرشاسب

 ،يكه ژئومورفولوژ ييزهايبر اساس شواهد و آن چ ن،يفزود: با وجود اا شود،يم يياظهارنظرها

 هايو هم ترسال هايسالكشور ما هم خشك خيدر تار دهد،يها نشان مها و رودخانهدشت ،يشناسنيزم

 وجود داشته است. شهيهم
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و  يزداريآبخ م،يكنكار  نهيطور بهبه ميبتوان هايسالو خشك هايترسال نيب كهنيا يادامه داد: برا يو

 رهيذخ يسالخشك يآب را برا ياديحجم ز هايدر ترسال ديبا يعنياست؛  نهيگز نيبهتر يآبخواندار

 .مياز دست بده يراحتآن را به كهنينه ا م،يكن

را  ينيرزميز يهاها و سفرهمترمكعب از آب مخازن ارديليم 12گفت: بر اساس آمار ساالنه  يگرشاسب

بهتر است كه در  نيبنابرا شود؛ينم ينيرزميز يهاسفره نيا هيتغذ يبرا ياما كار چندان ،ميكنياستفاده م

 .ميكن رانجب م،يارا كه استفاده كرده رمانيمترمكعب آب ذخا ارديليم 100 هايترسال

عبارت درواقع قانون است. به يو آبخواندار يزداريآبخ ،يمصنوع هيكرد: موضوع تغذ ديتأك انيدر پا يو

 يهاسفره ديچهار برنامه توسعه با يساالنه ط ديگويبه صراحت م يوربهره شيقانون افزا 27ماده  گر،يد

 يداتيو تمه مياوريوجود ببه يلاعتدا يسالو خشك يترسال نيب ديبا نيبنابرا م؛يكن هيرا تغذ ينيرزميآب ز

 .ميشينديب يترسال طيآب در شرا يسازرهيذخ يبرا
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 08/03/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – متريليم 305 ها از مرزعبور بارش
 

در  يدرصد 31 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 247بارش در  متريليم 305/ 2اقتصاد : با ثبت  يايدن

 است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يهادوره نيانگيم ها نسبت بهبارش زانيم

 يهازشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيدفتر مطالعات پا ياساس آمار رسم بر

) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 247) تا ششم خردادماه (98(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو

) متريليم 232/ 9( ازمدتمشابه در يهادوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نياست.ا متريليم 305/ 2

را نشان  يدرصد7 ي) كاهشمتريليم 329/ 5گذشته ( يو نسبت به دوره مشابه سال آب شيدرصد افزا 31

منابع آب شركت آب  هيدفتر مطالعات پا ريمهر، مد يبه گزارش خبرگزار گريد ي. از سودهديم

 يهادر ارتفاع بارش ديجد يبارش در استان تهران، ركورد متريليم 452هران گفت: با ثبت ت يامنطقه

تهران با  يامنابع آب شركت آب منطقه هيدفتر مطالعات پا ريمد ،يكياستان ثبت شد.محمد رضا خان نيا

 انياه تا پااز مهرم يجار يماه سال آب 8ثبت شده در استان تهران در  يهابارش زانيم نكهياشاره به ا

با مدت  سهيرقم در مقا نيمتر بوده كه ا يليم 452تهران  تاناس يهابارش زانياست، افزود: م بهشتيارد

را نشان  شيدرصد افزا 73 زيساله ن 51با متوسط  سهيدرصد و در مقا 23زمان مشابه سال گذشته، 

استان  يبارندگ نيانگياد مماه رخ د بهشتيارد يروزها نيكه در آخر ييهاگفت: با بارش ي.ودهديم

استان است. با  نيا ريقرن اخ ميدر ن ديركورد جد كيرقم، ثبت  نيد كه ايمتر رس يليم 452تهران به 

رودك  ستگاهيدر ا يبارندگ زانيم نيشتريتهران ب يهاستگاهيثبت شده در ا يهايبارندگ زانيتوجه به م

 كه ثبت شده است.چشمه اعال دماوند و شمال در ان،يدر باالدست سد لت
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 ازمندين هاتاالب :ستيزطيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالمللنيطرح ب يمجر
 09/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – هستند كپارچهي تيريمد

 

كرد:  ديتاك يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالمللنيطرح ب يمجر - رنايا - تهران

 تيوضع شيو پا يمرمت، سامانده يبرا كپارچهي تيريها در كشور، داشتن مدتاالب تيبا توجه به وضع

 است. تياهم زيحا اريبس يآب يهاحوضه نيا كيدرولوژيه

 اريافزود: تاالب ها نقش بس رنايا ستيز طيخوشروان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار مح ونيهما

ها  يمختلف مانند سدساز ليبه دال ريكنند اما در چند سال اخ يم فايكشور ا يستيز ستميدر اكوس يمهم

تاالب ها با هدف  ننها و خشك كردآ ياز منابع آب هيرو يب يبهره بردار ،يباالدست يرودخانه ها يبر رو

 كشور نابود شده اند. ياز تاالب ها ياديبخش ز ،يكشاورز يها نيتوسعه زم

دهه از هزاره سوم  نيدر ا يعني يفعل طيكشور تحت شرا يهاتاالب نكهياظهار داشت: نكته مهم ا يو

 اريها بستاالب يماندهمرمت و سا يبرا كپارچهي تيريمد كينقش  نجايندارند و ا يخوب طيشرا يالديم

 طيو چه سازمان حفاظت مح رويما چه وزارت ن يياجرا يهااست كه متاسفانه در دستگاه تيحائز اهم

 تيوضع شيو پا نگيتوريسامانه مان ديشود،  با ينم دهيد تيريمد نيا يبرا يحيعملكرد صح ستيز

كند و در  تيريو مد يا را بررسهتاالب طيكه به طور مستمر شرا ميها داشته باشتاالب كيدرولوژيه

 مواقع بحران و خطر بتواند وارد عمل شود.

 تيريمد يحت  م،يبحران ندار تيريمد يبرا يداتيتمه چگونهيوجود ه نيادامه داد: با ا خوشروان

 است. فيضع اريبس زيها نبروز مخاطرات در تاالب يبرا يريشگيپ

گفت: در كشور سه نهاد  يمناطق ساحل ستيز طيمح خزر بر ياياثر نوسانات در يالمللنيطرح ب يمجر

 تيريرودخانه و سواحل شركت مد ياداره مهندس ست،يز طيها در سازمان محتاالب ستگاهياداره كل ز
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ها تاالب يكه تاالب در آنها واقع شده بر رو ييهااستان ستيز طيو اداره كل مح رويمنابع آب وزارت ن

 ياتيبتوانند برنامه عمل يداشتن بودجه كاف ارياست كه با در اخت نيهادها ان نيتوقع ما از ا  كنند،يكار م

ها خوب از تاالب ايفقط اخبار بد  يكه حاو يجينه نتا ميباش يعلم جيرا انجام دهند و ما شاهد نتا يخوب

 باشد.

 اريهم كمك كند تا با در اخت ياسالم يكه مجلس شورا طلبديهدف م نيبه ا دنيكرد: رس ديتاك يو

 يايدر هيحاش يشود، آنچنانكه تجربه در كشورها ليسامانه هر چه زودتر تشك نيگذاشتن اعتبارات الزم ا

ها در رابطه با را روس يمشكل خشك نيها را نجات داد چون همتاالب توانيكه م دهديخزر نشان م

برابر  10كه وسعت آن  يغازالزم توانستند قره ب داتيقره بغاز داشتند اما آنها با تهم جيتاالب بزرگ خل

امر نشان  نيا نيشده بود نجات دهند بنابرا عيوس ييزاكه دچار خشك يگرگان است را در زمان جيخل

ها مضاعف تاالب يرا بر رو خودمانو تالش  ميانجام ده يشتريب يكه هنوز جا دارد كه كارها دهديم

 .  ميكن

به آن دچار شده  رانيكه فالت ا ياز مشكالت يكي ريچهار تا پنج دهه اخ يكرد: ط حيتصر خوشروان

به طور متوسط در هر دهه،  دهديكه تاكنون انجام شده نشان م يمطالعات يعنيدرجه حرارت است  شيافزا

از  يعني ميريبگسال را در نظر  40اگر  يعني ميدرجه حرارت دار شيافزا گراديحدود دو دهم درجه سانت

 شيافزا نيانگيبه طور م رانيو دو دهم درجه، درجه حرارت فالت ا كيبه  كيتا كنون نزد 1350سال 

 است. افتهي

 يهادر حوضه ريتبخ زانيم شياز آن افزا يكيدارد كه  يدرجه حرارت تبعات شيافزا نيشد: ا ادآوري يو

آب در تاالب ها را  يو خروج يورود زانيم يدرست و علم تيريمد كيبا  ديبا نيبنابرا ما است يآب

 باشند. اتيتا قادر به ادامه ح ميكن كنترل
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 ندهيهفته آ البيوقوع س احتمال كرد: ينيبشيآب پ قاتيموسسه تحق يعلماتيعضو ه
 10/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – در جنوب شرق كشور

 

 يايدر سواحل در خرداد ماه وقوع بارش 23به  يآب اعالم كرد: هفته منته قاتيموسسه تحق -رنايا-تهران

وقوع  سكيبا ر توانديكه جنوب شرق كشور م يخزر و جنوب شرق كشور مورد انتظار است به طور

 همراه باشد. البيس

مناطق  شتريخردادماه در ب 16به  يهفته منته يآب، وقوع بارش برا قاتيشنبه موسسه تحق گزارش روز به

به  يهفته دوم(منته يشده برا ينيبشيانداز بارش پبا توجه به چشم ني. همچنشوديم ينيبشيپ زيكشور ناچ

كه در  يراست به طو ارخزر و جنوب شرق كشور مورد انتظ يايدر سواحل در خرداد) ، وقوع بارش 23

 همراه باشد. البيوقوع س سكيبا ر توانديجنوب شرق كشور م

 

 يجار يسال آب يبارش كشور از ابتدا تيوضع 

 يسال آب يمتوسط بارش كشور از ابتدا رو،يوزارت ن يهاستگاهيشده در ااساس اطالعات بارش ثبت بر

گذشته هشت درصد  يا سال آبب سهياست كه در مقا متريليم 305,3) حدود 99خرداد 9تاكنون ( 99-98

 .دهدينشان م شيدرصد) افزا 31( متريليم 72 ر،يساله اخ 51كاهش و نسبت به متوسط 

 

 كشور زيآبر يهاحوضه كيبه تفك بارش تيوضع

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 افزاطق جنوب و جنوب كشور، كاهش داشته و در منا

از مناطق  يساله) به جز در برخ 51نسبت به متوسط بلندمدت ( يجار يبارش كشور در سال آب تيوضع
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 .دهدينشان م 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  2، 29، 17، 15 بيقوم به ترتقره ه،ياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل

بارش  تياست. وضع هداشت شيدرصد افزا 30و  9 بيشرق به ترت يو مرز يفالت مركز زيآبر در حوضه

 .دهدينشان م شيافزا ك،يدرجه  زيآبر يهادر همه حوضه ر،يسال اخ 51با متوسط  سهيدر مقا
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؛ است افتهين انيشروع شده و تاكنون پا 95خوزستان از سال  هيزانيمنطقه غ يرح آبرسانط
 10/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – هيزانيغ يساله روستاها 30 يتشنگ

 

آب آن سبب شده كشور است كه مشكل كمبود  زيخاز مناطق نفت يكياستان خوزستان  هيزانيغ بخش

 ماهيوزستان، در داستاندار خ ،يعتي. غالمرضا شرميمنطقه باش نيبه حق مردم ا يهاهمواره شاهد اعتراض

نبرد و پس از  ييجاكه راه به  ياوعده شود،يحل م گريتا سه ماه د هيزانيوعده داد مشكل آب غ 95سال 

كه اظهارات و قول  استيدرحال ني. ادهينرس هيزانيبه غ يرسانآب يهاگذشت چهار سال هنوز لوله

بار  نيتكرار كرده و ا 99در سال  گرير دخوزستان با يرا قائم مقام آبفا 95استاندار خوزستان در سال 

كارشناسان نبود آب شرب مشكل  گفتهداده است. به  گريرا تا دو هفته د هيزانيوعده حل مشكل آب غ

 بخش بوده است. نيسال گذشته در ا 30از  شيب

هاست با وجود محاصره شدن در مردمانش سال يهااز سه بخش اهواز است كه لب يكينام  هيزانيغ

 .زننديم اديرا فر يتشنگ ،ينفت يهانايشر

 تيهزار نفر جمع 25روستا و  80حلقه چاه،  300اهواز واقع شده است. حدود  يدر قلب منطقه نفت هيزانيغ

 هاست.نامش همواره بر سر زبان شماريب يهاتيمحروم ليدلبه يدارد؛ ول

ها، بد زباله يستاها در دود و بوبخش و غرق شدن رو نيا يزباله در حوال افتيدفن و باز تيسا ساخت

از  يكيو كمبود مدارس، قرار گرفتن  يفرهنگ يهارساختيها و نبود زاز جاده ياريبودن بس يخاك

تنها  هااز نشت نفت از لوله يناش يطيمحستيدر اطراف، مشكالت ز زگردير يهاكانون نيتربزرگ

ساكنان آن  يتر آن كمبود آب شرب برامنطقه است؛ اما مشكل بزرگ نياز مشكالت ساكنان ا يبخش

 موضوع عرصه را بر مردم تنگ كرده. نياست و  ا

تجمع  ياند و بارها در مقابل استاندارمشكل مدد جسته نيحل ا يبارها از مسئوالن برا هيزانيغ ساكنان
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را اعالم  اعتراض خود يخال يهانشان دادن مشكل كمبود آب خود با نشان دادن دبه يبرا ياند و حتكرده

 اند.كرده

به ضرورت آب شرب  شياز پ شيتوجه مردم ب يمسئوالن بهداشت يكرونا و هشدارها روسيو وعيش با

حمل آب همچون  يهاونيبود. كام ابيروزها نا يو در برخ ابيهمچنان كم هيزانيجلب شد؛ اما آب در غ

به  ليطو يهادر صف ديمردم باو  بردنديآب م هيزانيغ يساعات به روستاها يگذشته در برخ يهاسال

 .كردنديبرداشت م اتيح هيما نيقدر محدود از ا

 نياز هم يروزها حت يبرخ هيزانيهم شد و مردم غ ترشيمراتب ببه گريمردم بار د ازيتر شدن هوا نگرم با

 ريمحروم بودند. عرصه كه بر جوانان منطقه تنگ آمد، راه را در اعتراض غ زيآب ن هيمقدار سهم

 ها به گوش مسئوالن برسد.آن يتشنگ يتا صدا دنديد زيآممسالمت

 

 يقانون يدر مجرا يقانون تجمع

 تيمحروم نيبا بستن جاده اهوازـ رامهرمز خواستار رفع ا هيزانياز جوانان غ يخردادماه امسال تعداد سوم

درخصوص  هيزانيخش غمسئوالن به مردم ب يتوجهيكالنشهر اهواز، ب يشدند. به گفته فرمانده انتظام

 ييبازگشا يبرا سيلبخش شد. پس از ورود مأموران پ نيا ياهال يرقانونيآب شرب باعث تجمع غ نيتأم

را از  سيور شدند و دو مأمور پلمأموران حمله يكنندگان با سنگ و چوب به سواز تجمع يجاده، تعداد

 سر مجروح كردند. هيناح

 يابا استفاده از سالح ساچمه سيگفت: پل رنايباره به ا نيدر ا اهواز، يدالوند، فرمانده انتظام محسن

افراد  نيمجروح و بازداشت كرد و ا يصورت سطحكنندگان را بهضدشورش دو نفر از تجمع يكيپالست

 دياست؛ اما با يونمطالبه قان كينشدن آب شربشان  نيندارند. اعتراض مردم به تأم يحاضر مشكلدرحال

 نجام شود.ا يقانون يدر مجرا
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 ساله شد 4كه  ياماهه 3 وعده

 يشرمسار هيمسئوالن ما يمنطقه را برا نيا تيوضع هيزانياز غ ديدر بازد 95خوزستان زمستان سال  استاندار

در آن  يچاه نفت 600از  شيمتصل به كالنشهر اهواز است و ب هيزانيخوانده و گفته بود: اگرچه بخش غ

 هيزانيمنطقه غ يكنون تيقبول است. وضعقابل ريكننده و غمنطقه نگران نيدر ا تيوجود دارد؛ اما محروم

 يهاتياز استان كه در آن فعال يسال بخش 40دارد؛ چراكه پس از  يشرمندگ يما جا يكننده و برانگران

 قرار دارد. يتيوضع نيدارد، در چن ييسزاصورت گرفته و در اقتصاد كشور سهم به ينفت ياقتصاد

منطقه مردم را با  نياست كه در ا ياآب شرب ازجمله مشكالت عمده تيوضع ،يعتيرضا شرگفته غالم به

با  هيزانياز غ دياستاندار در بازد گريبار د ديبازد نيمواجه ساخته است. چند روز بعد از ا يمشكالت جد

آب شرب  ديبا ندهيافزوده بود: در سه ماه آ ندهيمنطقه در سه ماه آ نيا يآب شرب برا نيوعده تأم

 شود. نيتأم هيزانيبخش غ يبرا يو كاف يبهداشت

بخش  نيبخش عنوان كرد و گفت: مردم ا نيدر ا گريامر را غفلت مسئوالن و مشكالت د نيا ليدل يو

 ديمردم است، با هيمشكل كه جزو حقوق اول نياند و اشده ياديبابت نداشتن آب شرب متحمل رنج ز

 ياز محل صندوق توسعه مل رهيصف يتا روستا بانيش ستگاهيز اا يرسانخطوط آب ضيجبران شود. تعو

 زين زيخمناطق نفت ياست كه درحال اجراست. شركت مل ييبرعهده شركت آب و فاضالب روستا

 اريو در اخت يدارينزهه را خر يتا روستا رهيصف ياز روستا ،يرسانآب ازيمورد ن يهاموظف شد، لوله

آب و  توقت شرك رعامليتا در مدت سه ماه اجرا كند. اگرچه مد اجرا قرار دهد يشركت آبفار برا

تا دو  كيمنطقه را ظرف  نيخوزستان در همان زمان حل مشكل كامل آب شرب ا ييفاضالب روستا

بخش بوده است،  نيسال گذشته در ا 30از  شيسال ممكن ندانسته و گفته بود: نبود آب شرب مشكل ب

) هيزانيتا غ بانيانتقال آب (از ش يلومتريك 55 ريخطوط لوله مس يتگو شكس يفرسودگ ليدلمشكل به نيا

 شود. ضيتعو ديپمپاژ با ستگاهياست كه همه آن به اضافه سه ا
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 ارديليم 40و  هزاركيبخش را  نيا يرسانخط آب يبازساز يبرا ازياعتبار مورد ن يميكر يعلشيدرو

خطوط،  نياز ا لومتريك 23 يبازساز يصندوق توسعه ملعنوان كرد و افزود: با استفاده از اعتبارات  الير

در  ميتوانيرا نم ماندهيباق بارآغاز شده است. اعت الير ارديليم 230) با اعتبار رهيصف يتا روستا باني(از ش

 كمك كنند. نهيزم نيدر ا ديبا زين يياجرا يهادستگاه ريو سا ميكن نيتأم ندهيتا دو سال آ يكي

ختم  يرسانپروژه آب گاهيگاه و ب يهاها تنها به توقفسال نيدر ا هيزانيمردم غ آب شرب نيتأم مشكل

 تيدر نها زيآن ن رمجموعهيشركت آبفار و رانندگان ز مانكاريپ انيم ياختالفات مال يبلكه حت شد؛ينم

 يروستا 40چند روزه  يآبينمونه آن ب شد،يمنطقه محروم م نيا يبا تانكر به اهال يرسانسبب توقف آب

 درآورد. گريمنطقه را بار د نيا يانتقاد اهال ياعتصاب رانندگان بود كه صدا ليدلبه 96در سال  هيزانيغ

منطقه استاندار خوزستان در  نيبه ا يرسانطرح آب يبا تعلل شركت آبفار خوزستان در اجرا تينها در

به سازمان آب و برق سپرد تا به  بخش از اهواز را نيا يبه قسمت غرب يرسانآب 97سال  ماهنيفرورد

 جبران شود. يرسانطرح آب ياز تعلل شركت آبفار در اجرا يبخش يگفته و

آب رامهرمز و كانال  ساتياز محل رودخانه كارون، تأس  بانيش خانههياز سه نقطه تصف هيزانيغ يروستاها

با  لومتريك 50تا  40آب حدود منابع  ني. به گفته مسئوالن، هر سه اكننديم افتيآب شرب در ريامكوت

 شود.يآب م يقطع ايامر باعث افت فشار  نيفاصله دارند كه هم هيزانيغ يروستاها

 

 يو اعتراض به تشنگ خيتكرار تار

و وعده حل سه ماهه مشكل، مردم  هيزانياستاندار خوزستان از بخش غ ديبازد نيسال پس از نخست سه

ها به گوش آن يتشنگ يجاده اهوازـ ماهشهر را بستند تا صدا 98خرداد سال  هيزانيغ يساكن در روستاها

 رخ داد. ترشيب يكه خرداد امسال البته با سر و صدا ياقدام نيمسئوالن برسد. مشابه هم

شدن مردم  رابي، از س98روز بعد از اعتراض مردم به نبود آب شرب در خرداد  كي هيزانيغ بخشدار
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متوقف  يكه مدت هيزانيبخش غ يبه روستاها يرساند و گفت: طرح آبخبر دا ندهيمنطقه در چهار ماه آ

 هيزانيبه غ يرسانآببرسد. طرح  يبرداربه بهره ندهيافتاده و قرار است تا چهار ماه آ انيشده بود، به جر

 ستگاهيشهرستان كارون (ا ساتياز تأس يگذارلوله لومتريك 25بخش آن  كيشامل دو مصوبه است كه 

را  ازيمورد ن يهادهستان مشرحات بود كه انجام نشد و مقرر شد سازمان آب و برق لوله) به يخسرو

 دهد. ليو به شركت آبفار تحو يداريخر

بر عهده  رهيتا صف بانيبخش آن از ش كياست كه  يگذارلوله 55مصوبه دوم شامل  يگفته رسول ساك به

 نيه برعهده آبفار و شركت نفت است و انزهه ك ساتيتا تأس رهياز صف گريشركت آبفار است و بخش د

 اجرا نشده. زيبخش ن

 

 رودينم ياجتماع يهاتيبار مسئول ريشركت نفت ز يوقت

شركت  ياجتماع يهاتيمسئول يفايا يبرا يمحكم ليبخش خود دل نيا يحلقه چاه در حوال 300 وجود

استخراج  هيزانيمحدوده غ قرار گرفته در يهاروزانه صدها بشكه نفت از چاه كهينفت است، درحال

 است. يرسانبآ يمنتظر به تانكرها يهااز آب و نگاه يخال يهامنطقه تنها بشكه نيسهم مردم ا شود،يم

را به شركت نفت  هيزانيبه غ يرسانپروژه آب ليتكم فهياز وظ ياستاندار تالش كرد تا بخش 98سال  ماهيد

 واگذار كند.

جنوب و شركت آب و فاضالب  زيخمناطق نفت يشركت مل يمكارنامه هتوافق يدر نشست امضا يو

هزار بشكه نفت از آن استخراج  100منطقه كه روزانه  نيخوزستان گفت: نبود آب شرب در ا ييروستا

 سوال دارد. يجا شود،يم

 ليدل نيو به هم شوديم زيبه خزانه وار ينعمت خداداد نيمعتقد بود درآمد حاصل از استخراج ا يعتيشر

نفت دارد، نشان از  ديتول زانيم نيكه به ا ياآب شرب منطقه نيتأم يبرا يگفت نبود منابع مال توانيم
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ممكن  يدارند و حت شورك يبرا يترشيكه مواهب ب يياعتبارات است. روستاها ميتقس ستمياشكال در س

مورد  ترشيب دياب ه،يزانيغ يدر آن روستاها شود، مثل روستاها يريمواهب موجب خطرپذ نياست هم

مركز  يكيهزار نفر در نزد 30بر بالغ يتيبا جمع هيزانياست كه بخش غ يدرحال نيو ا رنديتوجه قرار گ

 خوزستان قرار دارد.

 

 نفت يهااز لوله هيزانيسهم غ تيمحروم

 ياهسوال است، سهم ما از لوله كيها تنها اول و آخر كالم آن ينيكه بنش هيزانيدرد و دل مردم غ يپا

 ياجتماع يهاها و شبكهرسانه قياست كه به مطالبه از طر هيزانياز جوانان غ يكيعدنان  ست؟ينفت چ

منطقه  نيا م: مردديگويبخش م نيا يساكنان روستاها تيدارد. او درخصوص وضع ديتأك ترشيب

 است. داريپاو  تيفيبه آب سالم، باك يها دسترسحاضر تنها مطالبه آنندارند؛ درحال ياديخواسته ز

موجود در  ياهيبا آب سهم ديدر آفتاب سوزان تابستان با هيزانيغ دهيداد: مردم رنج كش حيتوض عدنان

ساعات  يآب انجام شده تنها در برخ يكشكه لوله زيروستاها ن يها روز را به شب برسانند، در برخبشكه

 ساعات قطع است. يدارد و مابق انيآب شرب جر

منطقه محروم هر  نيرا قبول ندارم؛ اما آستانه تحمل مردم ا زيآممسالمت ريچه اعتراض غادامه داد: اگر يو

 ها رفع شود.آن يمشكل تشنگ ديشدن هستند تا شا دهيد يبرا يدنبال راهو به شوديم زيلبر ياز گاه

كت را داد و گفت: شر ندهيآ ماهكيمشكل ظرف دو هفته تا  نيخوزستان وعده حل ا يآبفا رعامليمد

منطقه آغاز كرده بود كه البته  نيبه ا يرسانآب يبرا يطرح شيها پاز سال ييآب و فاضالب  روستا

با  تصاالتهمچون لوله، پمپ و ا يرسانپروژه آب نيا ليتكم يبرا ازيمورد ن زاتيناتمام است، تجه

 شده است. يداريكارخانه خر كيشده از  جاديا يهماهنگ

 يشهر يخوزستان با شركت آبفا ييام شركت آب و فاضالب روستاادغ يروز از اعالم رسم چند
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درخصوص پرداخت مطالبات  ياريبس يهاشاهد تنش زيگذشته ن يهاكه در ماه يشركت گذرد،يم

 هكبود؛ اما بدون آن هيزانيتشنه غ يبه روستاها يرسانو كاركنان بود. شركت آبفار مسئول آب مانكارانيپ

مشكل  ديد ديمحول كرد؛ حاال با يشهر يرا به شركت آبفا فهيوظ نيا ديايب ونريآزمون سربلند ب نياز ا

 شود؟يم ديشدن ساكنان باز هم تمد رابيكه وعده سآن اي شوديحل م هيزانيمردم غ يتشنگ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كننديم دست و پنجه نرم ياستان كشور با كاهش بارندگ 20
10/03/1399 

 

 يماه امسال ودر سال آب نيكشور در سوم يهااز مجموع كل استاناستان  20 - رنايا - تهران

را  يدگپارسال كاهش بارن ي) تا نهم خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال آب98(مهرماهيجار

 .كننديتجربه م

 ،يشرق جانيآذربا يآن است كه استان ها انگريب رانيمنابع آب ا هيگزارش دفتر مطالعات پا نيتر تازه

 ،يخراسان شمال ،يرضو خراسان،ياريچهارمحال و بخت الم،ياصفهان، البرز، ا ل،ياردب ،يغرب جانيآذربا

 ،يگلستان، لرستان، مازندران، مركز راحمد،يو بو هيلويخوزستان، زنجان، كردستان، كرمانشاه، كهگ

 روبرو شده اند. ينسبت به پارسال با كاهش بارندگ زديهمدان و 

از چهل  شيبا بارش كم نسبت به پارسال، كاهش ب يهااستان ريسا نيو خوزستان در ب الميا يهااستان

 .كننديرا تجربه م يدرصد

 نيدارد كه ا يبارندگ متريليم 510,6) تا نهم خردادماه 98(مهرماهيجار يسال آب ياز ابتدا الميا استان

 را تجربه كرده است. يدرصد 43,4بوده و اختالف  متريليم 902,2پارسال  يدرسال آب زانيم

 نيداشته كه پارسال ا يبارندگ متريليم 345 يو تا نهم خردادماه درحال يجار يدر سال آب زين خوزستان

 درصد شده است. 40,4دوسال  نيشده بوده و اختالف ابالغ  متريليم 579به رقم  زانيم

و مازندران هستند  النيامسال و پارسال را دارند هم گ يهادرصد اختالف بارش نيكه كمتر ييهااستان

 975,2است كه پارسال  متريليم 991,7و تا نهم خردادماه  يجار يدر سال آب النيگ يهابارش زانيكه م

 .دهديرا نشان م يو هفت دهم درصد كيبوده و اختالف  متريليم

كه پارسال  يتا نهم خردادماه گزارش شده درحال متريليم 615,2امسال مازندران هم  يبارش ها تيوضع
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 را دارد. يدرصد 1,9 يداشته كه اختالف يبارندگ متريليم 627,4

استان  آنها نسبت به پارسال رشد مثبت دارد دو يهابارش تيكه وضع ييهااستان نيدر ب اما

 ها را داشته اند.رشد بارش نيو هرمزگان باالتر وبلوچستانستانيس

در سال  زانيم نيكه ا ياست درحال متريليم 185و بلوچستان تا نهم خردادماه  ستانيها درسبارش زانيم

 را تجربه كرده است. يدرصد 56,8 زانيبوده و رشد بارش به م متريليم 118گذشته 

عدد پارسال  نيبارش دارد كه ا متريليم 370,1و تا نهم خردادماه  يجار يسال آب ياهرمزگان از ابتد استان

 .دهديرا نشان م يدرصد51,7 زانيها به مبوده و رشد بارش متريليم 224

سال  يكه از ابتدا يكشورهم امسال نسبت به پارسال با كاهش همراه است به گونه ا يهابارش يكل زانيم

كه پارسال رقم  يبارش اتفاق افتاده درحال متريليم 305,3ادماه در كل كشور و تا نهم خرد يجار يآب

 بالغ شده بود. متريليم 330,4بارش ها به عدد 



   

 
 

57 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 11/03/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – رو شدندروبه ياستان با كاهش بارندگ 20
 

) 98(مهرماه يجار يماه امسال و در سال آب نيكشور در سوم يهااز مجموع كل استاناستان  ستي: ب رنايا

 نيتر. تازهكننديرا تجربه م يپارسال كاهش بارندگ يتا نهم خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال آب

 ،يشرقجانيآذربا يهاآن است كه استان انگريب رانيا منابع آب هيگزارش دفتر مطالعات پا

 ،يشمالخراسان ،يرضوخراسان ،ياريچهارمحال و بخت الم،ياصفهان، البرز، ا ل،ياردب ،يغربجانيآذربا

 ،يگلستان، لرستان، مازندران، مركز راحمد،يو بو هيلويخوزستان، زنجان، كردستان، كرمانشاه، كهگ

 ريسا نيو خوزستان در ب الميا يها. استانندارو شدهروبه يسال با كاهش بارندگنسبت به پار زديهمدان و 

 .كننديرا تجربه م يدرصد 40از  شيبا بارش كم نسبت به پارسال، كاهش ب يهااستان
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 12/03/1399روزنامه دنياي اقتصاد  – كشور يآب سدها ريذخا يدرصد 4كاهش 
 

 39) تا نهم خرداد به 98(مهرماه يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب مخازن سدها ي: موجود رنايا

مواجه شده  يدرصد 4كه نسبت به مدت مشابه پارسال با كاهش  ديمتر مكعب رس ونيليم 67و  ارديليم

 آب يموجود ران،يمنابع آب ا تيريمنابع آب شركت مد هيات پااست. براساس گزارش دفتر مطالع

متر مكعب بوده است  ونيليم 15و  ارديليم 41پارسال و تا نهم خردادماه  يكشور در سال آب يمخازن سدها

 آب در سدها است. يموجود زانيدهنده كاهش مكه نشان

 نيو ا ديمتر مكعب رس ونيليم 86و  ارديليم 47كشور تا نهم خرداد به رقم  يآب به سدها يورود زانيم

به سدها گزارش شده كه نشان از  يمتر مكعب ورود ونيليم 53و  ارديليم 77است كه پارسال  يدر حال

و  ارديليم 36تا نهم خردادماه به عدد  زيآب از سدها ن يدارد. حجم خروج يورود يدرصد 38كاهش 

 35مترمكعب بود كه باز كاهش  ونيليم 31و  ارديليم 56حجم  ني. پارسال اديمتر مكعب رس ونيليم 77

كه پارسال و  يدرحال ديدرصد رس 79سدها هم تا نهم خرداد به  يپرشدگ زاني. مدهديرا نشان م يدرصد

 درصد بود. 82سدها  يدرصد پرشدگ ،يبازه زمان نيدر هم
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 - دخردا 17از  كاهش گرما در شمالدرصد كمتر از پارسال شد/ 8امسال  يهابارش
 14/03/1399خبرگزاري فارس مورخ 

 

كشور  يخرداد كاهش دما در نوار شمال 17گفت: روز شنبه  يو هشدار سازمان هواشناس ينيبشيپ ريمد

كشور  يدر نوار شمال ندهيخنك تا اواسط هفته آ يو هوا دهديرخ م يشمال يخنك اناتينفوذ جر ليبه دل

 ماندگار است.

 
 خرداد 17از  كاهش گرما در شمالدرصد كمتر از پارسال شد/ 8امسال  يهابارش

ر در كشو يجو تيوضع حيفارس، در تشر يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاددر گفت انيائيض صادق

البرز  ن،يتهران، قزو يهاكرد: بعد از ظهر امروز در ارتفاعات البرز شامل استان انيو امروز ب يآت يروزها

 يهاارتفاعات استان ،يو خراسان شمال يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يهادر استان نيو سمنان همچن

و بلوچستان رگبار  ستانيجنوب س فارس، هرمزگان، اصفهان و جنوب كرمان و يهاسواحل خزر و استان

 .ميرعد و برق و وزش باد دار يپراكنده باران، گاه
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 ،يرضوخزر و ارتفاعات خراسان يساحل يهاخرداد در ارتفاعات استان 15شنبه ادامه داد: روز پنج يو

 .شوديم ينيبشيرعد و برق پ يفارس و هرمزگان رگبار پراكنده باران و گاه ،يخراسان شمال

شمال  ،يغرب جانيخرداد در آذربا 16ادامه داد: روز جمعه  يو هشدار سازمان هواشناس ينيبشيپ ريمد

فارس، سمنان، البرز، تهران،  يهاخزر و ارتفاعات استان يساحل يهاارتفاعات استان ،يشرق جانيآذربا

 ميو برق خواه رگبار پراكنده و رعد راحمديو بو هيلويو بلوچستان و كهگ ستانيهرمزگان، اصفهان، س

 داشت. 

 يخنك اناتينفوذ جر ليكشور به دل يخرداد كاهش دما در نوار شمال 17ادامه داد: روز شنبه  انيائيض

 كشور ماندگار است.  يدر نوار شمال ندهيخنك تا اواسط هفته آ يو هوا دهديرخ م يشمال

 ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانياآذرب ريها نظاستان يدر برخ روشيپ كشنبهيشنبه و  يافزود: روزها يو

مازندران، سمنان و شرق استان تهران رگبار و رعد و برق و وزش باد  ل،ياردب گلستان،،يخراسان شمال

 .شوديم ينيبشيموقت پ ديشد

در اغلب مناطق كشور وزش باد  ندهيروز آ 5ادامه داد: در  يو هشدار سازمان هواشناس ينيبشيپ ريمد

 يالبرز مركز يجنوب يهادامنه زيو ن الميخوزستان و ا يهادر زابل و استان نيمچنه شود،يم ينيبشيپ

 .شوديم ينيبشيساعات پ يگرد و خاك در برخ زشيخ

شنبه و  نيمواج خواهد بود، همچن فارسجيجمعه و شنبه خل ياضافه كرد: بعدازظهر فردا و روزها انيائيض

 خزر مواج است. يايدر كشنبهي

 نهيمركز استان و شهركرد با كم نيصفر گرمتر يدرجه باال 48 يدما نهيشياهواز با ب ندهيگفت: روز آ يو

 مركز استان خواهد بود. نيتردرجه خنك 8 يدما

كرد: آسمان تهران فردا  انيب تختيپا يجو تيوضع حيدر تشر يو هشدار سازمان هواشناس ينيبشيپ ريمد

آسمان تهران صاف  زيروز جمعه ن شود،يم ينيبشيباد پ شيبا وزش باد و در بعدازظهر افزا يصاف، گاه
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 درجه خواهد بود. 25و  38 تختيدما فردا در پا نهيو كم نهيشياست؛ ب

بر ساعت  لومتريك 11و سرعت باد  يجهت باد جنوب ،يابرمهيكرد: امروز در تهران آسمان ن انيب انيائيض

 درصد است.  9 يو نم نسب لومتريك10از  شيب تختيامروز در پا يافق دياست؛ د

كل  يبارندگ نيانگيداد: م حيتوض زيها نبارش  تيدرباره وضع يو هشدار سازمان هواشناس ينيبشيپ ريمد

بارش سال  زانيثبت شد، م متريليم 284,4خرداد امسال   12)  تا 98(مهر  يسال زراع يكشور از ابتدا

 از سال گذشته است.  كمتردرصد  7,9امسال  يهاارشبود كه ب متريليم 308,8 يبازه زمان نيگذشته در ا

بوده است كه بارش  متريليم 281,5مذكور  يكشور در بازه  زمان يبلندمدت بارندگ نيانگيافزود: م يو

 از سال بلندمدت است.  شيدرصد ب 30,2 يسال جار
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 يايحا يمتر مكعب آب برا ارديليم 2از  شيب يساز رها :روين ريوز يمعاون آب و آبفا
 03/1399//15مورخ  –خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيدر

 

 يايكه سال شروع طرح اح 94و از سال گفت: تاكنون  روين ريوز يمعاون آب و آبفا -رنايا -تهران

 شده است. يرهاساز اچهيدر نيا يمتر مكعب آب برا ارديليم 2از  شياست، ب هياروم اچهيدر

آب و برق با حضور  يطرح ها يكنفرانس ويديروز پنجشنبه در مراسم افتتاح و "يزاده خامس يقاسم تق"

 يبرا هياروم اچهيدر يايطرح اح يآب از ابتدامتر مكعب  ونيليم 400و  ارديليم 2افزود:  يجمهور سيير

 صورت گرفته است. يرهاساز اچهيدر نيا

 اچهيدر زيمتر مكعب آب با توجه به كاهش بارش ها در حوضه آبر ونيليم 44 زيادامه داد: امسال ن يو

 شده است. يآن رها ساز ياياح يبرا هياروم

 رانيا_ب_الف_هرهفته شيهفته از پو نيباد) در ششم(چپرآ هيبا اشاره به افتتاح سد اشنو يزاده خامسيتق

تومان اعتبار  ارديليم 244است كه با  يبا هسته رس يمتر مكعب از نوع خاك ونيليم 46 تيسد با ظرف نيافزود: ا

 احداث شده است. ميرمستقيبه طور غ گريهزار نفر د 2و  مينفر به طور مستق 800 يبرا ييبا اشتغالزا يدولت

آب  نياز اهداف تام يكيسد را با چهار هدف برشمرد و گفت:  نيافتتاح ا روين ريوز يآبفامعاون آب و  

رودخانه  ابيآب كشاورزان پا نيبا هدف تام يطيمح ستيو ز يمصارف شرب، كشاورز يبرا

 هكتار  است. 1053 زانيبه م »رشيكان«

 12 زانيبه م ارينقده و محمد نالوس، ه،ياشنو يآب شرب شهرها نيادامه داد: سد مذكور امكان تام يو

 كي زانيمنطقه به م يكشاورز ياراض ازيهزار متر مكعب را خواهد داشت و آب مورد ن 300و  ونيليم

 .كنديم نيتام زيهكتار را ن كصديهزار و 

 برشمرد. هياروم اچهيدر يآب برا نيسد را تام نيهدف ا نيمهم تر يزاده خامس يتق



   

 
 

63 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 100و  ارديليم 6 ي/ رهاساز شوديدنبال م تيبا جد هياروم اچهيدر ياي: احروين ريوز
 15/03/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – اچهيمتر مكعب آب سدها به در ونيليم
 

دولت  يهاو برنامه هااستيس نيترياز اصل هياروم اچهيدر ياياحكه  نيا انيبا ب روين ريوز-هااستان گروه

 منظور تاكنون خبر داد. نيمتر مكعب آب سدها به ا ونيليم 100و  ارديليم 6 يبود، از رهاساز ديو ام ريتدب

چپرآباد  يسد مخزن ران،يا-ب-الف يسراسر شيپو يدر راستا ه،ياز اروم ميتسن يگزارش خبرگزار به

 افتتاح شد. جمهورسيامروز توسط رئ هيدر شهرستان اشنو

تومان  ارديليم 200احداث سدچپرآباد، اعتبار  يمترمكعب است و برا ونيليم 38,44آن  يحجم سد مخزن 

 نيو شهر نالوس و تام هينقده، اشنو يهانآب شرب شهرستا نيتام زيصرف شده و هدف از احداث آن ن

 هكتار از باغات و مزارع منطقه است. 53هزار و  كيحقابه 

به  رشيو كان نيالو يهاانتقال آب از رودخانه ه،يچپرآباد اشنو ياز اهداف احداث سد مخزن نيهمچن 

راندمان انتقال آب،  شياو گدار، عالوه بر افز رشيبستر رودخانه كان يروبياست و با ال هياروم اچهيدر

 شده ليتسه اچهيرودخانه تا در ريگذر آب در مس

و  488بوده كه طول تاج آن  يبا هسته رس ياز نوع خاك هيشهرستان اشنو يلومتريك 10چپرآباد در  سد

 يهزار مترمكعب خاكبردار 890و  ونيليم كياز  شيساخت سد ب اتيمتر است و در عمل 10عرض تاج 

 بتنهزار مترمكعب  23 ،يهزار تن آرماتور بند كياز  شيب نيرت گرفته و همچنصو يبردارو سنگ

 انجام شده است. قيو تزر يحفار لومتريك 115و  يزير

و  نيترياز اصل هياروم اچهيدر يايكه موضوع اح نيا انيبا ب هياز سد اشنو يبرداربهره نييدر آ روين ريوز

متر مكعب  ونيليم 100و  ارديليم 6 يبود، از رهاساز ديو ام ريبدولت تد يهاو برنامه هااستيس يهانياول

 منظور تاكنون خبر داد. نيآب سدها به ا
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كه  94است كه نسبت به سال  متريسانت 88متر و  1271 ه،ياروم اچهيافزود: امروز تراز در انياردكان رضا

 ارديليپنج م اچهيآب در يحجم فعل كرده و دايپ شيافزا متريسانت 32متر و  كيها بوده، سال شروع اقدام

 .ستمربع ا لومتريك 3240آب افزون بر  يمتر مكعب و سطح فعل ونيليم 250و 

در دولت  دهيرس يبردارسد به بهره نيچهل و دوم يغرب جانيدر استان آذربا هيگفت: سد اشنو انياردكان

 خواهد كرد. دايپ شيافزا 58رقم به  نيا ندهيسال آ مهياست و تا ن ديو ام ريتدب

 

 شده است يرهاساز هياروم اچهيدر يمتر مكعب آب برا ونيليم 400و  ارديليم 2 تاكنون

 2تاكنون  نكهيبا اشاره به ا هياز سد اشنو يبرداربهره نييدر آ روين ريوز يادامه معاون آب و آبفا در

 تيار كرد: چهار مامورشده است اظه يرهاساز هياروم اچهيدر يمتر مكعب آب برا ونيليم 400و  ارديليم

 شده است فيتعر هيسد اشنو يبرا

متر و  488با طول تاج حدود  يبا هسته رس يسد، از نوع خاك نيكرد: ا حيتصر يخامس زادهيتق قاسم

 كند. ميمتر مكعب آب را تنظ ونيليم 70 توانديهزار متر مكعب است كه م 400و  ونيليم 38مخزن حدود 

 قياز طر  "لوهيس"سد  زيو سرر "گدار"و  "رشيكان" يهارا از رودخانهسد، آب  نياضافه كرد: ا يو

 .كنديم تيهدا "انيجلد" لومتريك 22از  شيكانال ب

سد، آب  نيشده است و ا فيتعر هيسد اشنو يبرا تيخاطرنشان كرد: چهار مامور يخامس زادهيتق

 .كنديم نيمتر مكعب تام ونيليم 12,5و نالوس را با  ارينقده، محمد  ه،يمردم اشنو يدنيآشام

 اچهيدر ياياح يمتر مكعب برا ونيليم 44 نيو تام رشيرودخانه كان يطيمح ستيآبه زحق نيتام يو

 سد عنوان كرد. نيا يهاتيمامور گريرا د هياروم

 

 رسديم يامسال به بهره بردار وريشهر انيتاپا زين رانشهريپ بيس يكان سد
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تومان در بخش آب  ارديليم 500هزار و  6 ديو ام ريگفت: در دولت تدب زين يغرب جانيآذربا استاندار

 شده است. يگذار هياستان سرما

 اچهيكشاورزان، در يرا در بهره مند ميعظ يگذار هيسرما نيا يافزود: دستاوردها ياريشهر يمحمدمهد

 ياريآب ستميبه س ياورزكش يهزار هكتار از اراض 60و تا امروز  مياستان شاهد هست داريو توسعه پا هياروم

 به همراه دارد. رادر اقتصاد استان  ژهيامر منشا اتفاقات و نيمجهز شده اند و ا يو فرع ياصل

آب شرب و  ،يطيمح ستيز ،يسد در كشاورز نيو نقش ا هياشنو يبا اشاره به افتتاح سد مخزن يو

هرسال  نيانگيبطور م رير چهار سال اختومان گفت: د ارديليم 300بالغ بر  يبا اعتبار هياروم اچهيدر ياياح

 قرار گرفته است. يسد در استان افتتاح و مورد بهره بردار كي

 يامسال به بهره بردار وريشهر انيتاپا زين رانشهريپ بيس ياظهار كرد: سد كان يغرب جانيآذربا استاندار

 .ديخواهد رس

 ييآب روستا يدر بخش بهره مندبه بخش آب، خاطر نشان كرد:  ژهيبا اشاره به توجه و ياريشهر

 است. يكشور نيانگيدرصد باالتر از م 3شاخص استان 

 در توسعه استان رخ خواهد داد. يدرست اجرا تحوالت خوب يافزود: با افتتاح پروژه ها يو
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 ياياح يمتر مكعب آب برا ارديليم 2از  شيب يساز رها:روين ريوز يمعاون آب و آبفا
 15/03/1399ي ايرنا مورخ خبرگزار – هياروم اچهيدر

 
 يايكه سال شروع طرح اح 94گفت: تاكنون و از سال  روين ريوز يمعاون آب و آبفا -رنايا -تهران

 شده است. يرهاساز اچهيدر نيا يمتر مكعب آب برا ارديليم 2از  شياست، ب هياروم اچهيرد
آب و برق با حضور  يطرح ها يكنفرانس ويديروز پنجشنبه در مراسم افتتاح و "يزاده خامس يقاسم تق"
 يبرا هياروم اچهيدر يايطرح اح يمتر مكعب آب از ابتدا ونيليم 400و  ارديليم 2افزود:  يجمهور سيير
 صورت گرفته است. يرهاساز اچهيدر نيا
 اچهيدر زيمتر مكعب آب با توجه به كاهش بارش ها در حوضه آبر ونيليم 44 زيادامه داد: امسال ن يو

 شده است. يآن رها ساز ياياح يبرا هياروم
 هر# شيهفته از پو ني(چپرآباد) در ششم هيبا اشاره به افتتاح سد اشنو يزاده خامس يتق

است كه  يبا هسته رس يمتر مكعب از نوع خاك ونيليم 46 تيسد با ظرف نيافزود: ا رانيا_ب_الف_هفته
به طور  گريهزار نفر د 2و  مينفر به طور مستق 800 يبرا ييبا اشتغالزا يتومان اعتبار دولت ارديليم 244با 
 احداث شده است. ميرمستقيغ
آب  نياز اهداف تام يكيبا چهار هدف برشمرد و گفت: سد را  نيافتتاح ا روين ريوز يمعاون آب و آبفا 

رودخانه  ابيآب كشاورزان پا نيبا هدف تام يطيمح ستيو ز يمصارف شرب، كشاورز يبرا
 هكتار  است. 1053 زانيبه م »رشيكان«
 12 زانيبه م ارينالوس، نقده و محمد ه،ياشنو يآب شرب شهرها نيادامه داد: سد مذكور امكان تام يو
 كي زانيمنطقه به م يكشاورز ياراض ازيهزار متر مكعب را خواهد داشت و آب مورد ن 300و  نويليم

 .كنديم نيتام زيهكتار را ن كصديهزار و 
 برشمرد. هياروم اچهيدر يآب برا نيسد را تام نيهدف ا نيمهم تر يزاده خامس يتق
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خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  – هياروم اچهيدر تياز وضع ريتصاو نيدتريجد
16/03/1399 

 

 يجد ديعنوان تهددر آستانه خشك شدن كامل قرار داشت و به شيكه تا چند سال پ هياروم اچهيدر

 ياها جان تازهبارش شيبا افزا ريسال اخ 2ح بود، حاال در شمال غرب كشور مطر يهااستان ستيز طيمح

 گرفته است.

پس از  ايآرتم يباال رفته كه موجب شناور شدن كشت يتا حد هياروم اچهيگزارش مشرق، سطح آب در به

 يكشت نيا يموتورها اچه،يارتفاع آب در شيشده است. سال گذشته بود كه با افزا اچهيدر نيها در اسال

حجم آب و با مواج  شيازمان با افزروزها هم نيدر ا زيبه غرش درآمد و امسال ن گريها بار دالپس از س

 شناور شده است. گريبار د ايآرتم يكشت ران،يغرب اشمال ياروزهيف نيشدن نگ
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روزها حال  نيا هياروم اچهيبرگشت / در جانيآذربا يآب نيبه نگ اتيح ديام |گزارش
 16/03/1399رگزاري تسنيم مورخ خب – دارد يخوش

 

 آن، يو اجرا بيدر حال انجام است تا با تصو هياروم اچهيدر ياكنون مطالعات طرح جامع گردشگر هم

 استان كمك كند. يمختلف، به توسعه اقتصاد يهااز اقدامات پراكنده سازمان يريضمن جلوگ

از  شيبرخوردار است و ب ياز حال خوش هياروم اچهيروزها در نيا ه،ياز اروم ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يآب نين نگبه زنده شد دهايوجود دارد و در واقع ام اچهيدر كرهيمترمكعب آب در داخل پ ارديليپنج م

 شده است. اءياح جان،يآذربا

 هياروم اچهيدر نكهيو با توجه به ا رسديم انيامسال به پا هياروم اچهيدر ياياح يهاپروژه يتمام

از هم  ديدارد، با يياشتغال و درآمدزا ديگردشگر در استان و تول زانيم شيافزا يبرا يفراوان يهاتيظرف

بتوانند از آن استفاده  نبود تا مسافران و مهمانا اچهيدر يردشگرگ يهارساختيز نياكنون به فكر تام

 داشته باشند. تيكرده و رضا

برخوردار  يمطلوب اريبس تياز وضع هياروم اچهيگذشته كه در انيدر سال ،يبار يو اقامت يگردشگر مجتمع

 از مسافران و گردشگران بود. يميعظ ليخ يرايبود در جوار آن احداث شد و پذ

و  دهيبخش هياروم اچهيدر يبه صنعت گردشگر يرونق فراوان ه،ياروم اچهيدر يسالها، نعمت پرآبآن  در

از گردشگران به سمت  ياريبس لينقاط كشورمان، خ ياز اقص ،يتابستان التيتعط امينوروز و ا ديع اميدر ا

 .شديروانه م هيو شهر اروم يغربجانيآذربا

 -يحيتفر خاطر، مجتمع نيبوده و به هم هياروم اچهيدر يوند خشكشاهد ر جيسال گذشته به تدر 10از  اما

 شد و از رونق افتاد. لياحداث شده بود تعط يبخش خصوص يگذارهيكه با سرما يبار يگردشگر

 انيرو به پا زين اچهيدر ياياح يهاجان دوباره گرفته است و پروژه گريبار د هياروم اچهيروزها در نيا اما
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 هياروم اچهيمترمكعب آب از سدها به در ارديليم كياز  شيماه گذشته، ب ياز د گريد يهستند و از سو

 شده است. يرهاساز

توجه به  جيقرار گرفته است، به تدر يدر حال زنده شدن و در حالت پرآب هياروم اچهيدر نكهيتوجه به ا با

 است. ير حال بررسد يو هم اكنون طرح جامع گردشگر افتهي شيافزا هياروم اچهيدر يبعد گردشگر

 

 است يدر حال بررس هياروم اچهيدر يجامع گردشگر طرح

 اچهيمطلوب در تيبا اشاره به وضع نهيزم نيدر ا يغربجانياستاندار آذربا يامور عمران يهماهنگ معاون

با حضور مشاوران توانمند  هياروم اچهيدر ينسبت به چند سال گذشته افزود: طرح جامع گردشگر هياروم

 است. يدر حال مطالعه و بررس يو گردشگر يفرهنگ راثياداره كل م ياز سو

در  يو هنر يفرهنگ يهابرنامه يبرا ييتاالرها اچه،يشنا، موزه در يبرا يكرد: هم اكنون محل حيتصر يو

است  ياز موارد يحيتفر يو كشت يسازاسكله ،يسازقيقا اچه،يدر ريدر جزا يگردشگر اچه،يجوار در

شدن آن در  ييو اجرا ياتيگنجانده شده تا با عمل هياروم اچهيدر يح جامع گردشگركه در قالب طر

 داشته باشد. ييبسزا رياشتغال استان تاث دياقتصاد و تول

كه  يو اقدامات مناسب ديو ام ريمطلوب دولت تدب ريبا تداب نكهياز ا يبا ابراز خرسند يرحمان نيديآ

 شكيكرد: ب حيتصر رسديخود م يكيبه تراز اكولوژ هاچيآب در ندهيآ يهاصورت گرفته، در سال

 يندمبهره نهياستان، زم ييربنايز يآن در شورا بيو تصو هياروم اچهيدر يطرح جامع گردشگر

 .كنديرا فراهم م هياروم اچهياز در يحداكثر

سرعت،  است تا به ازين نهيزم نيگفت: در ا هياروم اچهيدر ينقاط گردشگر يبا اشاره به سامانده يو

گذار برنامه  هيجذب سرما يالزم برا يهانهيفراهم كردن زم يالزم صورت گرفته و برا يهايريگميتصم

 .رديو اقدامات الزم صورت گ يزير
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لزوم انجام  نكهيبا اشاره به ا زين يغربجانيآذربا يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليمد

قرار  ديو مورد تاك دهيرس بيبه تصو اچهيدر ير ستاد ساماندهد هياروم اچهيدر يمطالعات جامع گردشگر

 از،يموردن يهارساختيز ،يطيمحستيار نظر مسائل ز اچهيمطالعات جامع، در نيگرفته است افزود: در ا

تعامل و  ه،ياروم اچهيدر يگردشگر يهاتيو قابل هاتيظرف يمعرف اء،يمسائل مربوطه به اح يداريپا

 .رديگيمورد توجه قرار م يگذارهيسرما يهابسته هيو ته اچهيمسئول در حوزه در يهادستگاه يهمكار

 كنديم يريها جلوگها و دستگاهاز اقدامات پراكنده ارگان هياروم اچهيدر يبسته جامع گردشگر هيته

سط از اقدامات پراكنده تو هياروم اچهيدر يبسته جامع گردشگر هيبا ته نكهيبر ا ديبا تاك يجبار ليجل

 مدتانيافق م كيو  ياتيبرنامه عمل كيكرد: در آن صورت  انيب شوديم يريها جلوگها و دستگاهارگان

و  ييساالنه اجرا يهاشده، برنامه نييآن مشخص شده و براساس چهارچوب و افق تع يو بلندمدت برا

 .شوديم ياتيعمل

مطرح است و رونق  يغربجانيآذربا يبه عنوان محرك توسعه گردشگر هياروم اچهياظهار كرد: در يو

 است. هياروم اچهيدر ياياستان در گرو اح يگردشگر

طرح  يگفت: در پروژه مطالعات يغربجانيآذربا يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ركليمد

و  يرفاه يهااست و چه اسكله ازين ييهارساختيمشخص شده كه چه ز هياروم اچهيدر يجامع گردشگر

 .رديمورد توجه قرار گ ديسالمت با يدر حوزه گردشگر يدرمان يهانمارستايب

 

 هياروم اچهيو عمران سواحل در رساختهايو توسعه ز تيامن نيتام ضرورت

 نكهيبا اشاره به ا زين يغربجانياستاندار آذربا يتيو امن ياجتماع ،ياسيمعاون س يمصطفو يادامه عل در

 يهابرنامه جاديا يبرا يزيركاهش حوادث و تلفات، برنامه يبرا يريگميها و تصمحفظ جان انسان

 اچهيدر ساحل در انمردان و زن يجداكردن محل شنا برا يبرا يريگميدر ساحل و تصم يورزش ،يفرهنگ
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در خصوص  ينكات بهداشت تيرعا يالزم برا داتيكرد: اتخاذ تمه انيدر دستور كار قرار دارد ب هياروم

و  ياز اهداف برگزار هياروم اچهيو عمران سواحل در رساختهايو توسعه ز تيمنا نيكرونا، تام يماريب

 استان است. يهاو نظارت بر سواحل و تفرجگاه يو هماهنگ يستاد سامانده ليتشك

در كنار  يگردشگر يهارساختيز جاديبر لزوم ا ديبا تاك ياهياز شهروندان اروم يكي »يمهران عابد «

 هياروم اچهيبه ساحل در ياهيخود شهروندان اروم ايو  يكه مهمانان نوروز يگفت: زمان هياروم اچهيدر

در كنار ساحل دارند كه  او حمام ر يبهداشت سيمانند سرو يامكانات حداقل نيانتظار تام كننديمراجعه م

 .رديمورد توجه قرار گ ديبا

 يمتعدد گردشگر يهارساختيز جادياظهار كرد: ا زين ياهياز شهروندان اروم گريد يكي »يرعنا محمد «

را وارد  هيرونق داده و اشغال و سرما يبه شهر و استان از لحاظ اقتصاد توانديم هياروم اچهيدر در

 كند. يغربجانيآذربا

 يقوشچ كزادين بهياز نص گزارش



   

 
 

73 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تسنيم  – كنديم ديشدت تهدرا به نياستان قزو يهادشت ن،يفرونشست زم
 16/03/1399مورخ 

 

 ژهيوبه نياستان قزو يهادشت ن،يفرونشست زم گفت: نيقزو يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 يشياندبحران چاره نيتوقف ا يبرا دينشده با ريو تا د كنديم ديشدت تهدرا به يكشاورز يهانيزم

 كرد.

آب از  هيروياظهار داشت: برداشت ب نيدر قزو ميوگو با خبرنگار تسندر گفت يخانيمهد اهللاقدرت

در  ميعظ يهافروچاله جاديكشت و مصرف آب سبب ا يالگو تيو عدم رعا ينيرزميز يهاسفره

نشده  ريد ات نيقرار داده است؛ بنابرا يتانه نابودها را در آسآن يآباد شده و حتو فتح نيقزو يهادشت

 .ميدو دشت برس نيبه داد ا ديبا

با  نياستان قزو يروستا 138و  يمربع از اراض لومتريك 2410 نيبحران فرونشست زم كهنيا انيبا ب يو

دشت  يكشاورز يهانيهكتار از زم 470خود كرده است گفت: در  ريهزار نفر را درگ 87 تيجمع

 10آنها به  قو عم لومتريك 2وجود دارد كه طول آنها به  يقيعم يهاشكاف زهرانييآباد شهرستان بوفتح

 .رسديمتر م

فاصله دارند، اگر  يمتر با جاده اصل 100كه كمتر از  قيعم يهاترك نياضافه كرد: متاسفانه ا يخانيمهد

 يرا بر جا يريجبران ناپذ يهاكنند، خسارت يشروياطراف پ يو روستاها هارساختيبه سمت ز

 .گذارنديم

 

 ميدر استان دار نيمتر فرونشست زم 17 ساالنه

در سال را بحران اعالم  نيفرونشست زم متريليم 5/4 يياروپا يدر كشورها نكهيمقام مسئول با ذكر ا نيا
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ر استان د نيفرونشست زم متريسانت 17 نيانگياست كه ساالنه به طور م يدر حال نيگفت: ا كنند،يم

 .ميدار نيقزو

متر مكعب آب  ونيليم 870استان را  يآب در بخش كشاورز انهيمجاز برداشت سال زانيم يخانيمهد

فرونشست  اشجهيكه نت ميمتر مكعب برداشت آب در سال دار ارديليم 1حال  نيعنوان كرد و افزود: با ا

 نيدر ا يمتر 15تا  12در عمق  شيپ سال 50 كهيطورآباد است؛ بهدشت فتح يدر اراض نيوحشتناك زم

 .ميرسيبه آب م يمتر 80ها در اما امروزه در عمده چاه م،يديرسيمنطقه به آب م

دانست و ادامه  نياستان قزو ياساس يهارساختيز يبرا يجد يديبزرگ را تهد يهافروچاله جاديا يو

 ديآهن ما را تهدخط راه لومتريك 77و خط انتقال گاز  لومتريك 375ها فرونشست نيدر حال حاضر ا داد:

 ببرند. نيرا از ب نيدر استان قزو يگذارهيسرما تيدر درجه اول امن تواننديو م كننديم

استان گفت: چاره  يكشاورز يهادشت رفت از بحران فرونشستبرون يدرباره راهكارها يخانيمهد

 يشروياز پ توانديور هوشمند است كه مو نصب كنت رمجازيغ يهامصرف آب، پلمپ چاه تيريكار مد

 لمث يآبكشت و توسعه كشت محصوالت كم يالگو يسازادهيبه پ نيكند. همچن يريها جلوگفرونشست

 .ميدار يجد ازين نهيزم نيپسته و پنبه در ا
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 17/03/1399خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  - قرمز رودخانه تاالر قائمشهر تيعكس/ وضع
 

البرز در سوادكوه  يهاجنوب قائم شهر و رشته كوه يمتر 2500تالر مازندران از ارتفاعات  رودخانه

 ودشيم ريكه از ارتفاعات دهستان چاشم سراز ريو در منطقه دوآب با رودخانه كب رديگيسرچشمه م

پسماند و  دهي. پدكنديم دايخزر راه پ يايو در انتها به در دهديم ليشده و رودخانه تالر را تشك بيترك

شهرستان  انيم نياست كه در ا يشمال يهااستان يدفن و امحاء زباله از مشكالت اساس ،يآورجمع

در  يطيمحستيمشكالت ز يلاص يهااز كانون يكيبه محل دپو و انباشت زباله  يكينزد ليشهر به دلقائم

 .ديآياستان مازندران به شمار م
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خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  -كوهستان يهادره انيدرم بايز اچهيعكس/ در
17/03/1399 

 

كوهستان باغرو و  يهااز دره يكيطرف خلخال در به لياردب يجنوب شرق يلومتريك 48نئور در  اچهيدر

كوچك و بزرگ  اچهيهكتار مشتمل بر دو در 210بالغ بر  يبا مساحت اياز سطح در يمتر 2500در ارتفاع 

متر  5متوسط آن  قو عم آورنديواحد را به وجود م اچهيو در وندنديپياست كه در فصل بهار به هم م

 ست.ا

 
 

 



   

 
 

78 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري فارس  – شد نيتدو يوآبخواندار يزداريآبخ يطرح ها ميضوابط حر
 17/03/1399مورخ 

 

 نيكشور، از تدو يزداريبخسازمان جنگل ها، مراتع و آ يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

حفاظت  يدر راستا يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها و پروژه ها ميحر نييتع يضوابط و استانداردها

 مذكور در سطح كشور خبر داد. ياز طرح ها

 
 شد نيتدو يوآبخواندار يزداريآبخ يطرح ها ميحر ضوابط

خبر گفت: به  نيپور با اعالم ا نيقاسم حسابوال ،يوزارت جهادكشاورز ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

 يطرح ها يو اجرا يگذار هيدر حفاظت از محدوده سرما هيوحدت رو جاديا ،يمنظور استانداردساز

موصوف  ياز هر گونه اختالل در عملكرد طرح ها يريو جلوگ ييحفظ كارآ ،يو آبخواندار يزداريآبخ

 رامونيمنطقه حائل (بافر زون) و محدوده امن در پ جاديا نيها و همچن يها و كاربر تيفعال رياز سا يناش

 نيتدو يو آبخواندار يزداريآبخ ميكشور، ضوابط حر زيآبخ يمذكور در سطح حوزه ها يها تيسا

 شده است.
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و  يزداريآبخ يطرح ها و پروژه ها ميكرد: حر حيموضوع تصر نييو تب فيپور در تعر نيحس

است كه بر حفظ  يو آبخواندار يزداريپروژه آبخ ايهر طرح  نرامويعبارت از محدوده پ ،يآبخواندار

بالفصل و متصل  ،يبخش از اراض نيباشد. ا يموصوف اثرگذار م يو عملكرد طرح ها ييكارآ ،يداريپا

اختالل در  اي بيدر آن باعث آس رمجازيمذكور بوده و دخل و تصرف غ يساختار طرح ها و پروژه ها به

مناطق همجوار  يمنيو ا يكاركرد ،ييفضا - يا حفظ آن از لحاظ كالبدگردد. لذ يطرح م ياثربخش

 است. يضرور

 رييكرد: هر گونه دخل و تصرف، تغ ديسازمان جنگل ها تاك يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

ممنوع  ،يو آبخواندار يزداريآبخ يو محدوده طرح ها و پروژه ها ميو ساخت و ساز در حر يكاربر

 است.

و  يزداريآبخ يطرح ها و پروژه ها ميحر نييتع يفن يارهاينخست ضوابط و مع شيرايپور افزود: و نيحس

 يزداريكشور با مشاركت پژوهشكده آبخ يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ ياز سو ،يآبخواندار

ودجه، ب وسازمان برنامه  يياجرا يتوسط امور نظام فن بيمراحل تصو يشده است كه پس از ط نيتدو

 .ابدي يدر كشور انتشار م يابالغ و در قالب ضوابط رسم
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – است يسوزبزرگتر از آتش يآب و خاك مشكل بيتخر
17/03/1399 

 

 يالبته بعض ميهكتارجنگل و مراتع در كشور دار ونيليم 100گفت:  ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 بي، تخر يتر از آتش سوزمشكل بزرگ يآورد ول يرا به وجود م يها اهمال هموطنان مشكالتوقت

 خاك و آب است.

خوب امسال، مراتع  اريبس يگفت: با بارش ها ييويبرنامه راد كيدر  يكالنتر يسيع سنايگزارش ا به

خشك شوند و آماده آتش گرفتن  هانياز ا يلياست كه در تابستان خ يعيداشتند و طب يخوب اريبسرشد 

 باشند.

چون  كنند،يم تيرا رعا يمنينكات ا عت،يكنم كه در هنگام حضور در طب يافزود: از مردم تشكر م يو

 اديز يليهم خ يهكتار آتش سوز كيها صد برابر امروز بود البته  يآتش سوز كردندينم تياگر رعا

 هكتار تا به امروز بوده است. 1500حدود كمتر  ميكه از اول سال داشت ياست اما كل آتش سوز

است و  يعيدر مراتع طب يبخش از آتش سوز نكهيبا اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

شان كشت ماندهيكشت دوم، باق يهم به خاطر اهمال مردم و شبه عمد است، گفت: كشاورزان برا يبخش

 . كنديم تيها و مراتع سراآتش را مهار كنند و آتش به جنگل تواننديو نم زننديرا آتش م

 ها سوخت.هكتار  از جنگل 600 ايفرنيهكتار و در كال 400و   ونيليدو م ايادامه داد: در استرال يو

. مردم ميمنصف باش ديبا يلدارد و تياهم يعيو منابع طب ستيز طيكرد: مح ديتاك يجمهور سيير معاون

 .ميرا از دست بده يعيصدها هزار هكتار از منابع طب ديو گرنه با كننديم تيرعا يليهم  خ

ها وقت يالبته برخ كنند،يم تياز مسائل را رعا يليخ ستيز طيحفاظت از مح يادامه داد : مردم برا يو

 يعمل م نيمثل ذره ب هاكيكنند كه پالست يا مرا در جنگل  ره هاكي. به عنوان مثال پالستشودياشتباه م
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 .شونديم يكنند و باعث آتش سوز

دارد و  ياستگذاريس فهياساساً وظ ستيز طيمح نكهيبر ا ديبا تاك ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

كننده  نييتع ست،يز طيدارد، اظهاركرد: سازمان حفاظت مح يياجرا فيفقط در مناطق چهارگانه وظا

ها ضوابط كنند كه طرح يبررس ديطبق قانون با ستيز طيو مح ستيوسعه كشور نت يهاطرح

 ر؟يخ اياجرا دارد  يرا برا يطيمحستيز

 يطيمح ستيكه ضوابط ز يااجازه ساخت جاده ستيز طيسازمان حفاظت مح نكهيبا اعالم ا يكالنتر

 برخورد خواهد شد. يطيمح ستيضوابط ز يدهد، گفت: با هرگونه تخلف در اجرا ينداشته باشد، را نم

 رويدر حوزه آب كشور، وزارت ن يريگميادامه داد: مسئول تصم ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 آن اجرا شود.  يطيمح ستيضوابط ز ديانتقال آب ضوابط دارد و با ياست ول

است، گفت:  يبر عهده  وزارت جهاد كشاورز  ياراض يكاربر رييتغ نكهيبر ا ديدر ادامه با تاك يكالنتر

سازمان  تيريدر مناطق تحت مد يساز الياجازه ساخت و ساز و و ،يقانون فيبر اساس وظا ستيز طيمح

 را نخواهد داد.

و   تيرياست و مد ستيز طيكشور در مناطق چهارگانه مح يدر صد از اراض 11ادامه داد : فقط  يو

مناطق حفاظت  اتيز فقط در مستثنهاست. ساخت و ساكشور با سازمان جنگل ياراض يحفاظت از مابق

 ملبر اساس قانون، ع  ستيز طيشده كه مالك آن مردم هستند، تابع قانون است و سازمان حفاظت مح

 كند. يخواهد م

تشكر كرد و گفت:  ستيز طيحفظ مح يبرا يستيز طيمح يهااز مردم و سمن يجمهور سيير معاون

سازمان حفاظت  فيدر شرح وظا يمردم حت يه از سورا ك ييامانت مردم است و ما فشارها ستيز طيمح

 . ميريپذيم ست،ين ستيز طيمح

و  يبرخورد قانون يطيمح ستيهم خوشبختانه در خصوص برخورد با تخلفات ز هييادامه داد: قوه قضا يو
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 .كننديحوزه خوب عمل م نيدر ا

 طيزمان حفاظت محگفت: سا يافراد خارج يدر خصوص صدور مجوز شكار برا يجمهور سيير معاون

مجوز شكار صادر  150كند و تنها در طول سال حداكثر  يمجوز شكار طبق قانون عمل م يبرا ستيز

  يادار اني. ضمن آنكه شكارچگذراننديرا م يريپ نياست كه سن 9 ينر و باال يگونه ها يكه برا كنديم

 .شونديبان وارد مناطق حفاظت شده م طيمجوز همراه با دو مح

درصد از درآمد حاصل از  30داد كه  حيتوض زيشكار ن يخصوص درآمد حاصل از مجوزها در يو

 ستيز طيحفظ و حراست از مناطق چهارگانه مح يبرا يو مابق رسديمناطق  م انيشكار به بوم يمجوزها

 خواهد شد. نهيهز

ود است و محد اريبس ستيز طيبودجه سازمان مح نكهيبا اعالم ا ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

بان و جنگل بان  طيهزار مح 6شود، گفت: فقط  يبودجه، صرف حقوق پرسنل م نيدرصد از ا 93حدود 

 و مناطق حفاظت شده حراست كنند. يهكتار از اراض ونيليم 130از  ديكه با ميدار

ر هزا 100از  شياظهاركرد: ب انيدر پا يو ست،يز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

حفظ منابع  يبان و جنگل بان  برا طيمح 6000كه فقط  يدر حال م،يدر كشور  دار ينفر مامور آتش نشان

 .كننديم تيكشور فعال يعيطب
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 17/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها نسبت به پارسالبارش يدرصد 8كاهش 
 

كه  ديرس متريليم 305,3تا شانزدهم خردادماه به  يجار يسال آب يها از ابتدابارش زانيم -رنايا -تهران

 .دهديرا نسبت به مدت مشابه پارسال نشان م يكاهش هشت درصد

) 98تا شانزدهم خرداد 97پارسال(مهرماه يآبامسال نسبت به سال يهابارش يهشت درصد كاهش

نسبت به دوره  زانيم نيا ران،يمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيكه بر اساس تازه تراست يدرحال

 .كنديرا تجربه م يدرصد 31ساله رشد  51درازمدت 

است كه در چهار حوضه با كاهش بارش  گونهنيكشور به ا زيآبر يحوضه اصل 6ها در بارش تيوضع

 ها را تجربه كرده اند.رسال رشد بارشنسبت به پا زيروبروشده و دو حوضه ن

 يسال آب يكه از ابتدا ياكاهش بارش است به گونه يدارا يهاخزر جزو حوضه يايدر زيآبر حوضه

رقم در سال  نيكه ا يرا تجربه كرده در حال يبارندگ متريليم 427) تا شانزدهم خردادماه 98(مهرماه يجار

 دارد. يدرصد 16از كاهش بوده و نشان  متريليم 506,5پارسال  يآب

 يبارندگ متريليم 440,7تا شانزدهم خرداد  زيعمان ن يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر يهابارش تيوضع

بوده و  متريليم 531,5آن  يهابارش زانيم يبازه زمان نيكه پارسال و در هم يدر حال دهيرا به خود د

 .دهديرا نشان م يدرصد17كاهش 

 تيبارش نسبت به پارسال روبرو شده است وضع يدرصد29هم با كاهش  هيروما اچهيدر زيآبر حوضه

 يبارندگ متريليم 483,1 زياست و پارسال ن متريليم 344,3آن تا شانزدهم خردادماه امسال  يهابارش

 است.داشته

 286,5نسبت به پارسال است، امسال  يكاهش بارندگ يدارا يهاقره قوم هم جزو حوضه زيآبر حوضه

 دارد. يبارش داشته كه اختالف هفت درصد متريليم 307,1و پارسال  متريليم



   

 
 

84 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 يامسال در فالت مركز يهابارش زانيقرار است كه م نيبا رشد بارش هم از ا زيدو حوضه آبر تيوضع

 دهيبه خود د يبارندگ متريليم 211,2 زيحوضه آبر نيكه پارسال ا يگزارش شده در حال متريليم 228,3

 هشت درصد است. زانين از رشد مثبت به مبوده كه نشا

 متريليم 146,6) تا شانزدهم خرداد 98(مهرماهيجار يشرق هم درسال آب يمرز زيحوضه آبر يهابارش

رشد را تجربه كرده و  نيباالتر يعني يدرصد30بوده كه رشد مثبت  متريليم 112,9است كه پارسال 

 از نظر بارش هست. زيآبر يسرآمد حوضه ها
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 يهارودخانه؛ همراه دارد ها را به رودخانه يجيشن و ماسه مرگ تدر هيرويت برداشب
 18/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – رمجازيغ يهابرداشت يزخم النيگ
 

 شوند،يمحسوب م عتيطب ياتيمنابع ح نيترعنوان مهمكه به النيگ دفاعيو پر آب، اما ب بايز يهارودخانه

است كه برداشت شن و ماسه از  يدرحال نيشن و ماسه قرار دارند. ا هيرويهمواره در معرض برداشت ب

از شمال كشور را  خطه نيا يطيمحستيو ز يكيزيارد كه مشخصات فد يها اثرات مخرب متعددرودخانه

 .اندازديبه مخاطره م

شن و ماسه  رمجازيدر برداشت غ يكيمكان يهاليشبانگاهان با خشونت ب النيگ يهارودخانه يگلو

 ها رادهكده يدل اهال شهيتر از همرمق تر و كمزالل خاموش يهايجار نيا اديفر يو صدا خراشديم

 .نوازديم

داخل و خارج  يطيمحستيو ز ياسيو اخبار ناگوار س مييگويسخن م يروزها همه ما از جنگ و ناامن نيا

مختلف در  يهاليخود و ارائه تحل يهاها و اضطراب. همه درحال ابراز ترسميدهيو انتشار م گرفتهيرا پ

 ديكرده كه شا ايرا مه انامك نيا يازمج يو البته فضا ميروابط رو در رو هست اي ياجتماع يهاشبكه

هستند كه  ياديكه افراد زها فاصله دارد. چنانما فرسنگ يكه با چهره واقع مياز خود ارائه كن ياچهره

اما در عمل  كنند،يهوا و كمبود آب شكوه م يآلودگ ك،يتراف ست،يزطيصبح تا شب از حفاظت مح

با  هدفيب يهايزناز پرسه يحت ايكنند  يط يونقل عموملحم ليكوتاه را با وسا ريمس كي ستنديحاضر ن

 .ميها هستاز آن يكيخود  ديدر سطح شهر دست بردارند و شا شانيخودروها

 يدارد و مفر ياريتفاوت بس يبا منِ واقع شوديگذاشته م شيبه نما يمجاز يكه در فضا يمنِ آرمان نيا

 .ميرا در مقام متهم بنشان گرانيو د ميكن يه خالخود شان ياجتماع تياز مسئول كهنيا ياست برا

شن و ماسه  نيبه چند ماش اجياثناء احت نيوساز است و در همساخت يهاهيمااز بن يكيو ماسه امروز  شن
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اكنون امكانش  ميديشد و جواب شن ييبا آشنا يتلفن يمنجر به تماس ،يادر دهكده يپوش باغكف يبرا

مستقرند  ستيزطيحفاظت مح گاني يروهايپاسخ آمد كه ن م،يشد ايرا جو لي. دلديشب منتظر باش ست،ين

 و نرخ هم دو برابر شده است. ميشبانه برداشت كن ديبا شود،يو اكنون نم

 ي: براديگويدارد؟ م گاني يروهاين شيبه پا ي: شن و ماسه چه ربطميگوياست، به او م يمجتب نامش

به  ستيزطيحفاظت مح گانيمأموران  م؛يمجوز داشته باش ديابرداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ب

و  ريرا دستگ داماق نيح مانكاريدو پ ف،يدرحال برداشت از بستر رودخانه را توق نيدو خودرو سنگ يتازگ

 كردند. يمعرف ييبه مراجع قضا يمراحل قانون يط يبرا يپس از مستندساز

 اديز د؟يشد ديدچار ترد چ،ي: هديگويبا خنده م كند؟يم جاديا ي: برداشت شن و ماسه چه مشكلپرسميم

و  دهديم رييرا تغ رودخانه ريبرداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مس نديگوياما م دانم،ياش نمدرباره

 .دهنديم ريگ يزي: هر بار به چكنديو اضافه م شوديم البيموجب بروز س

 

 ييمتخلفان به مقامات قضا يمعرف 

حفاظت  گانيفرمانده  پور،يموضوع با ساسان اكبر يريگيو در پ گذارديآرامم نم يگارخبرن تيهو

 رمجازي: كامالً درست است. متخلفان برداشت غدهديم حيتوض ي. ورميگيتماس م الن،يگ ستيزطيمح

 .شونديم يمعرف ييبستر رودخانه به مقامات قضا بيشن و ماسه و تخر

موفق به اخذ مجوز برداشت از  يمراحل قانون يكه پس از ط كارانماني: تمام پديگويم رنايا يو

 ستيزطيمجوز درخصوص حفظ مح يتمام بندها قيدق تيمكلف به رعا شوند،ياستان م يهارودخانه

اداره  نيا گانياداره  شيمورد پا ژهيصورت وپروژه به يبا سابقه تخلف در زمان اجرا مانكارانيهستند. پ

 يهانكردن حجم، ارتفاع، عمق و برداشت در تقاضا تيصورت تكرار تخلف و رعاكل خواهند بود و در

 .شوديم دنظريها تجدآن يبعد



   

 
 

87 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

بستر  بياز تخر يرياستان و جلوگ يهارودخانه شيو پا يريشگيپ ي: در راستاكنديم حيتصر پورياكبر

 ،يطيمحستيز ديشدنوع تخلفات كه باعث صدمات  نيمورد از ا 60از  شيرودخانه در سال گذشته ب

افراد  نيا دهپرون ت،ياز فعال يريها شده، برخورد و ضمن جلوگرودخانه ستمياكوس رييبستر و تغ بيتخر

 ارجاع شده است. ييبه مقامات قضا مانكارانيپ نيوارده و ثبت در سوابق ا انياخذ ضرر و ز يبرا

 ستيزطيحفاظت مح گاني يروهاين شيها مورد پا. رودخانهگفتيآورنده شن و ماسه، درست م ،يمجتب

پوش همچنان كف ينداشت و ما هم برا يبود كه و ازيبرداشت شن و ماسه به مجوز ن يهستند و برا

 مانميمنتظر م ميبگو خواستيدلم م ترشيشده بودم، اما ب ديشن و ماسه. دچار ترد نيبه چند ماش ازمندين

كه انسان را گرگ  ،يسيانگل لسوفيهابز، ف توماسكه صحبت  اورنديشن و ماسه را ب نيشبانه دو ماش

انسان امروز در مواجهه با  ايبه خود گفتم، گو ميتصم نيدر ذهنم خطور كرد. با شرم از ا خوانديانسان م

 است. هشد ليتبد زين ستيزطينه تنها گرگ انسان كه به گرگ مح عتيطب

 

 شوديم يآب ميدر رژ رييشن و ماسه باعث تغ رمجازيغ برداشت 

: برداشت شن و ماسه ديگويگزارش م نيدر ارتباط با موضوع ا النيدانشگاه گ يدارگروه جنگل اريدانش

 نياست. ا زيحوضه آبخ ستمياكوس كيدر  تيماه رييمنطقه و تغ ستميها دخالت در اكوساز رودخانه

 نياز ا يكيدر  يتمنطقه است كه وق مياز جنگل، مرتع، رودخانه، خاك و اقل يامجموعه زيحوضه آبخ

 .دهديقرار م ريتأثتحت زيفاكتورها را ن گريد شود،يم جاديا رييفاكتورها تغ

قرار  ريتأثتحت زيپارامترها را ن گريد م،يدهيم رييپارامتر را تغ كي ي: وقتديافزايم آبكناريطاهر زيكامب

صورت اند، برداشت شن و ماسه بهكرده دايپ ريها در چند سال اخكه رودخانه ياز مشكالت يكي. ميدهيم

 بدهد. دستخود را از  يبستر رودخانه حالت عاد شودياست كه باعث م رمجازيغ

 ازيخاص ن ياكولوژ طيدر بستر رودخانه به شرا يزيرو تخم دنسليدر تجد انياز ماه ياريگفت: بس يو
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باعث  رمجازيبرداشت غ نيمچن. هكنديم رييتغ هاينسل ماه شود،يمنطقه عوض م ياكولوژ يدارند؛ وقت

 شود. نهدر اطراف رودخا يباعث آبگرفتگ توانديم هاليو در س شوديم يآب ميدر رژ رييتغ

 

 شوديم يريگميتصم يارهيجز ستمياكوس تيريمد در

 م،يدار ستمياكوس تيريكه در مد ي: مشكل بزرگكندياضافه م النيدانشگاه گ يدارگروه جنگل اريدانش

باعث سوءاستفاده  نيو ا شوديم يريگميتصم يارهيو جز ستين كپارچهي تيريمدآن است كه 

 .شوديها ماز بستر رودخانه انيسودجو

رخ داده، نشان  يشمال يهاو استان النيدر گ ريكه در چند سال اخ ي: اتفاقاتديگويم آبكناريطاهر

مختلف  يواحدها نيب ديبا ايقضا ني. معتقدم در اميهماهنگ بپرداز تيريبه بحث مد ديكه با دهديم

كار به  چراكه ست؛يارگان ن كي يريگميكار منوط به تصم ني. اديوجود آبه يهماهنگ رندهيگميتصم

 يبرا ييبتواند اتاق فكرها ديدارد و با ياساس يمقوله نقش نيدر ا ي. معتقدم استاندارانجامديم يچند پارگ

قانون كم  نهيزم نيمسئول را هماهنگ كند. در ا يهاسازمان و نهادها و اورديوجود ببه يسازميتصم

تخلف از قانون  م،يقانون را دار ياگر اجرا كهن. ضمن آشوديانجام نم يدرستقانون به ياما اجرا م،يندار

 .مينيبيرا هم م

 تا اتفاقات ديوجود آمختلف به يواحدها نيب يشود و هماهنگ يريگميتصم دي: باكنديم حيتصر يو

 تكرار نشود. النيمختلف گ يدر شهرها 98 ليس نديناخوشا

شود، اظهار  يندياتفاقات ناخوشا سازنهيزم توانديبستر رودخانه م رييمقوله تغ كهنيا انيبا ب آبكناريطاهر

دولت و مردم  ياز سو ياريبس يهانهيكه هز ميها شاهد بودسال نيرا در ا يندي: اتفاقات ناخوشاكنديم

 ها پرداخت شد.آن يبرا

. در ر ميداشت النيماسوله و... را در استان گ ليچون س يبزرگ يهالي: سدهدياستاد دانشگاه ادامه م نيا
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موجب شسته شدن خاك شود و  توانديحاكم است و قاچاق چوب م تيوضع نيها هم همابطه با جنگل

 يكه در مناطق كوهستان ييهاليس ترشياثر مخرب را دارد. ب نيشدن مناطق مختلف مرتع هم هم يالبيس

 خاك است. شيمراتع و فرسا بيتخر ليدلبه دهد،يم يرو

 

 شود شيمناسب برداشت شن و ماسه آما يهامكان 

 نيزم يكه رو يباران يعني ليس كهنيا انيبا ب زين النيخزر دانشگاه گ يايدر يپژوهشكده حوضه آب ريمد

سطح  يهست، هم رو نينفوذ زم تيكه مازاد بر ظرف يو بخش شودياز آن جذب م يو بخش بارديم

حركت  ليسرعت تبد اينفوذ را كم  زانيكه م ميانجام ده ي: اگر اقداماتديگويم افتد،يراه م ياراض

اتفاق باال آمدن سطح آب رودخانه است كه نسبت به گذشته همان  نيا جهينت م،يكن اديها را زرواناب

 .كنديم جاديا البيشده و س جاديا يتريانيطغ طيبا شرا يبارندگ

 افتد،يكه اكنون اتفاق م ي: بارندگكنديرودخانه، اظهار م يمتخصص مهندس ،يوركيلياسماع يمهد

و نحوه  يورزخاك اتيعمل ،ييو روستا يتوسعه شهر شيو افزا يوسعت مناطق مسكون ليدلبه

م يشاهد جهيدر نت شود؛يم ليتبد ينايطغ طيشدن مراتع به شراها و كمدام يچرا شيوكار، افزاكشت

ها در رودخانه تشيوضع طياكنون در همان شرا م،يداشت شيسال پ 30كه  يبر ساعت متريليم 100باران

 شده است. تريانيطغ

از  ياكنون موج زد،يرقم نم ياتفاق خاص آمد،يدر رودخانه م شيسال پ 30كه  يالبي: سديگويم يو

دست را رقم  نياز ا يها و موضوعاتسازه يپ دنيدبيتا آس هيحاش يضارا بيها اعم از تخرخسارت

 زند؟يم

كه شما بستر  شوديآن م جهينت افتد،يبرداشت شن و ماسه اتفاق م ي: وقتدهديادامه م يوركيلياسماع

در دشت با  ستيمثل گذشته قادر ن گريد ،يالبيس انيجر جهيو در نت ديكنيفعال رودخانه را گودتر م
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بستر فعالش محدود  رد انيكه جر شوديم نيا جهيبرود و نت دستنييبه پا يترتر و خسارت كمت كمسرع

 .كنديم جاديا شيشده و فرسا

كه برداشت  ييهابستر در بازه بي: در اثر برداشت شن و ماسه، بستر رودخانه گود شده و شديگويم يو

 جاديرا ا ياو محدوده ابدييم شيافزا يمقدارنسبت به بازه باالدست آن  شود،يشن و ماسه انجام م

 شوند.يم روندهشيپ يشيفرسا بيش كيبستر رودخانه در محدوده برداشت،  بيكه ش كنديم

با  روندهشيپ يشيفرسا بيش ني: ادهديادامه م النيخزر دانشگاه گ يايدر يپژوهشكده حوضه آب ريمد

آن كه  جهيو نت ابدييسمت باالدست توسعه مو بهوقوع فعل و انفعال در آن بستر فعال محدود شده 

كه  يكند و بستريم زشيرفتن بسترش نامتعادل شده و شروع به ر ترنييپا ليدلرودخانه به يهاوارهيد

 يها شده و اجزانشست آن اي هايپ ريشدن ز يها و منجر به خالپل يبه پ رسديكرده م يروشروع به پس

 .شوديپل از هم جدا م

زادوولد  يبرا طيمح كيو  يعيطب يمجرا كيها : رودخانهديگويرودخانه م يمتخصص مهندس نيا

 تواندينم يشن و ماسه ماه رمجازياست؛ اما امروز با برداشت غ يجانور ستمياكوس كيعنوان به انيآبز

 يپروريآبز بهرودخانه از چرخه مربوط  نيكند؛ بنابرا دايپ ريتكث يبرا يرودخانه مكان مناسب ريدر مس

 .شوديخارج م

انجام نشود، عمالً در موضوع  هايبچه ماه يدر بحث رهاساز التي: اگر اقدامات شدهديادامه م يو

برداشت شن و ماسه در بحث مربوط به  جهيبود كه نت ميمواجه خواه يبا مشكل بزرگ ياديمربوط به ص

 است. ريكثت يمناسب برا يهابردن فضا و مكان نياز ب يجانور ستمياكوس

 يمناسب برا يهامكان دي: باكنديم حيرابطه تصر نيدر ارتباط با ارائه راهكار در ا يوركيلياسماع

رودخانه است و شاخه  يكه امروز عمده تمركز در بخش اصلشود، ضمن آن شيبرداشت شن و ماسه آما

كرد كه  دايرا پ ييهامكان در قدم اول ديبا رونياز ا ند؛يبيها را مخسارت نيترشيرودخانه ب ياصل



   

 
 

91 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 .كننديم جاديرا ا يطيمحستياثرات ز نيتركم

به برداشت شن و ماسه  هيها، توصكالم كارشناسان با توجه به موضوع گزارش برداشت از رودخانه نديبرآ 

و مطالعه مدون و  يزيربا برنامه ديبا كهنياست و ا يانيشر يهاتر و رودخانهبزرگ يهااز رودخانه

ها و نگرش رودخانه سترو ب ميموضوع حفظ حر تياهم رفتنيسمت پذامر را به انيهدفمند، مردم و متول

 در سطوح مختلف رهنمون ساخت. يعلم

رود، شفارود، پل درود،يسف يهانامرودخانه به 18است كه تعداد  يرشته رودخانه دائم 54 يدارا النيگ

 ناچال،يماسوله رودخان، مرغك، د شان،يدرواهيس خان،يپس ربازار،يشلمان رود، زرجوب، گوهررود، پ

از  يطيمحستيو ز يكيژاكولو ،يكيولوژياز لحاظ ب روديو آچ يآستاراچا ل،يلوندو ق،يحو ر،يلم سار،يل

 برخوردارند. ياژهيو تياهم

 يهاشنامهها و بخاستان هر ساله براساس دستورالعمل يهابه بعد رودخانه 1395 ژهيوو به 1390سال  از

و  يبرداراداره كل مورد نمونه نيا شگاهيتوسط آزما يصورت فصلبه ستيزطيسازمان حفاظت مح

سال  انيدر پا هاخانهرود تيفيافزار شاخص كو با استفاده از نرم زيآن آنال ييايميشوكيزيف يپارامترها

اعالم  ربطيذ يهاور و دستگاههر رودخانه به سازمان مذك كيبه تفك جيشده و نتا هيآن ته يفيگزارش ك

 .شوديم

 يرهاساز يرشته رودخانه مهم برا 10است كه  لومتريك 200حدود دو هزار و  النيگ يهاطول رودخانه 

ازجمله  ياستخوان انيها امكان مهاجرت انبوه ماهدر استان وجود دارد كه در آن النيگ التيش داتيتول

 است. ديسف يماه
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 - يسوزنسبت به وقوع آتش يه را شكست/ هشدار هواشناسسال 70ها ركورد بارش
 18/03/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

 شيامسال خبر و با اشاره به افزا يسال زراع يط كشور يكل منابع آب نياز تام يراه و شهرساز ريوز معاون

 در كشور هشدار داد. يسوزقابل مالحظه دما نسبت به وقوع آتش

در  كهنيبا اشاره به ا يسحر تاجبخش در نشست خبر م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ظه بوده است، اظهار كرد: كشور قابل مالح يهاتا امروز) بارش 98امسال (ار اول مهرماه  يسال زراع

 شده است. نيتامكشور  يامسال كل منابع آب يكشور باالتر از نرمال بوده در سال زراع يهامقدار بارش

 ليبه دل، ادامه داد:99 نيو فرورد 98اسفند  آساليس يهاكرونا و بارش روسيو وعيبا اشاره به ش يو

 24 يبود كه كار هواشناس يدر حال نيشدند ا دوركار يسازمان هواشناس يروهايسوم ن كي 19 ديكوو

 .افتيكار كاهش  يروياما ن افتيكاهش ن يساعته است؛ در واقع حجم كار سازمان هواشناس

 80روز  60حدود  يط يعني 99 نيو فرورد 98در اسفند  كهنيا يادآوريبا  يسازمان هواشناس سيرئ

شده ثبت ياقابل مالحظه يهاكشور بارش ياهاستان يداد، گفت: در برخ يدر كشور رو البيرخداد س

باالتر و جنوب  رصدد 50و بلوچستان  ستانيباالتر از نرمال، س 100ها كه به عنوان نمونه در هرمزگان بارش

 درصد باالتر از نرمال بوده است. 50ها بارش زيكرمان ن

ساله  70دوره بازگشت حدود با  يدرصد 60مهرآباد بارش باالتر از نرمال  ستگاهيافزود: در ا تاجبخش

ساله ثبت شده  81درصد باالتر از نرمال با دوره بازگشت  43ساله) و در شرق سمنان (گرمسار) بارش  69(

 است.

 يهااست، اضافه كرد: در رده النيمربوط به گ متريليم 825كشور با  يهابارش نيشتريب كهنيبا اعالم ا يو

 يبرا زيبارش ن زانيم نيقرار دارند. كمتر متريليم 580لرستان با  و متريليم 680مازندران با  زين يبعد
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 بوده است. متريليم 160تا  120 نيو اصفهان ثبت شده كه ب يخراسان جنوب زد،ي يهااستان

و كرمانشاه  راحمديو بو هيلويكهگ ،ياريچهارمحال و بخت يهاها در استانبارش زانيم كهنيا انيبا ب يو

 كهنيحاكم خواهد بود، گفت: با توجه به ا يامسال خشكسال يها طاستان نيدر ا نيبنابرانرمال بوده و  ريز

خشك شدن علفزارها، كاهش  اعثموضوع ب نيا شود،يدما در كشور آغاز م شيروند افزا ندهياز هفته آ

رو  نياز ا .كنديفراهم م يرانسانيو غ يبا عامل انسان يهاقيحر يرا برا طيدما و گرم شدن هواشده و شرا

 نشان دهند. يشتريب تيخود حساس يهادر گشت ميكنياز هموطنان خواهش م

شود،  ياز نرمال آغاز م رتريامسال د زييپا يهابارش كهنيا انيبا ب نيهمچن يراه و شهرساز ريوز معاون

آغاز  رتريد امسال زييپا يهاهندوستان، بارش يآرام و اثرات موسم انوسينوسانات اق ليبه دلاظهار كرد:

 خواهد شد.

دما  شيافزا ندهياما از هفته آ م،ياكرده ينيب شيكرد: تا روز سه شنبه روند كاهش دما را پ انيب تاجبخش

 .افتيخواهد  شيدرجه افزا 39تا  38هوا در تهران به  يو دما شوديدر كشور آغاز م

 زاتياز تجه يشد: برخ ادآوري ،يالملل نيبا اشاره به كم شدن تعداد پروازها در سطح ب نيهمچن يو

. شوديم افتيدر مايهواپ نيار ا يهواشناس يهانصب هستند و داده يماسفر يماهايهواپ يرو يهواشناس

است.  افتهيكاهش  2000هزار به  20000از روزانه  يهواشناس يباندهيكرونا تعداد د روسيو وهيش ليبه دل

 نيزودتر ا ميدواري. امرانيخصوص در ابه ابدييم شيافزا يهواشناس يهامدل يخروج يخطا نيبنابرا

 .ميداشته باش ياستفاده بهتر يمسافر يماهايهواپ يهواشناس يهااز داده ميشود تا بتوان تيريمسئله مد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – شوديم اياح 1406در سال  هياروم اچهي: دريكالنتر
19/03/1399 

 

 يتومان ارديليم 300كشور با اشاره به اختصاص بودجه  ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير - رنايا - زيتبر

طرح،  نيا ليگفت: با تكم يجمهور سييبا دستور ر هياروم اچهيبه طرح انتقال آب از رودخانه زاب به در

 .شوديم ايبه طور كامل اح 1406در سال  اچهيدر

در  هياروم اچهيافزود: تونل انتقال آب زاب به در زيروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبر يكالنتر يسيع

 ارديليم 14در هفت سال بعد به  اچهياز آن، حجم آب در يشود و با بهره بردار يم ليتكم ندهيشش ماه آ

 شود.  يم ايپس از سال ها اح يپهنه آب نيو ا هديمترمكعب رس ونيليم 700و 

 كيساالنه حدود  ز،يو تبر هياروم يخانه ها هياظهار كرد: با انتقال آب از زاب، سد پسوه و تصف يو

 خواهد شد. اچهيمتر مكعب آب به صورت دائم وارد در ارديليم

شامل  هياروم اچهيدر ياياح يطرح ها يعمران ياضافه كرد: كارها ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 به اتمام برسد. ديامسال با زيو تبر هياروم يخانه ها هيانتقال آب از پسوه، زاب و تصف

مصرف آب در بخش  يدرصد 40كاهش  ه،ياروم اچهيدر يايعوامل اح نياز مهمتر يكيادامه داد:  يو

شد كاهش  يگمان مكه  هيو بر خالف تصورات اول افتهيدرصد آن تحقق  36است كه تاكنون  يكشاورز

درصد  17حدود  ،يمحصول خواهد شد، طبق اعالم وزارت جهاد كشاورز ديآب منجر به كاهش تول

 اتفاق افتاده است. اچهيدر زيدر حوضه آبر يمحصوالت كشاورز ديتول شيافزا

 زيحوضه آبر يدهد كه هدر رفت آب در بخش كشاورز ينشان م شيافزا نيكرد: ا يادآوري يكالنتر

 باال بوده است. يليخ  هياروم اچهيدر

موثر  هياروم اچهيمصرف حق آبه در يمردم و رسانه ها  را در كاهش حداكثر يهمكار نيهمچن يو
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قول داده بودند، با وجود تمام  92هم همان طور كه در سال  يجمهور سييدانست و گفت: شخص ر

 كردند. نيتامرا  اچهيدر يايتا حد امكان منابع اح ،يمال يها تيمشكالت و محدود

ماه از برنامه  14تا  12 يمال يها تيممشكالتت و محدود ليبه دل رياضافه كرد: در هفت سال اخ يكالنتر

 ايبه طور كامل اح 1406در سال  تيدر نها اچهيدر يول م،يعقب افتاد هياروم اچهيدر ياياح يبرا يزمابند

 خواهد شد. 

به تراز  1394سال از سال  10ر است ظرف مدت قرا ايستاد اح يهادر قالب طرح هياروم اچهيدر

 يالمللنيشروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمار ب 1380از اواسط دهه  اچهيدر نيخود برسد. ا كياكولوژ

 درصد از مساحت آن خشك شد. 80حدود  يالديم 2015تا سال 
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – گذشته يها نسبت به سال آببارش يدرصد 8كاهش 
20/03/1399 

 

 305,4خرداد به  19مهرماه) تا  ي(ابتدايجار يسال آب يكشور از ابتدا يهايبارندگ زانيم -رنايا-تهران

ها نشان بارش يگذشته دارد. بررس يبنسبت به سال آ يدرصد 8از كاهش  تيكه حكا دهيرس متريليم

 يهاحوضه نيرتبارشكم هياروم اچهيدر زيو حوضه آبر نيترشرق پربارش يمرز زيآبر دهدحوضهيم

 و تاكنون هستند. يسال آب نيدر ا زيآبر

 يخرداد ماه درحال 19امسال و تا  يهابارش زانيم رو،يوزارت ن يرساناطالع گاهيشنبه پاروز سه  گزارشبه

و  يدرصد 8مدت مشابه سال گذشته كاهش  يهابا بارش سهيرقم در مقا نيكه ا دهيمتررسيليم 305,4به 

 داشته است. يدرصد 30 شيساله افزا 51 نيانگيبا م سهيدر مقا

 متر،يليم 440,7عمان  يايفارس و در جيخل متر،يليم 427,3خزر  يايها در حوضه درمتوسط بارش زانيم

و قره قوم  متريليم 146,6شرق  يمرز متر،يليم 228,3 يفالت مركز متر،يليم 344,5 هياروم اچهيدر

سال گذشته در  ابهمدت مش يمتريليم 331,9بوده است كه در مجموع نسبت به متوسط  متريليم 286,8

 .دهديكل كشور كاهش نشان م

درصد كاهش نشان  8گذشته  تاكنون اگر چه نسبت به مدت مشابه 98 يسال آب يها از ابتدابارش زانيم

 235,8ساله( 51درصد و متوسط  39)، متريليم 219,3ساله( 11بارش  نيانگياما نسبت به م دهد،يم

 درصد رشد دارد. 30)، متريليم

 اچهيدرصد مربوط به حوضه در 29تاكنون با  يجار يسال آب يكاهش بارش از ابتدا زانيم نيشتريب 

 شرق است. يدرصد رشد مربوط به حوضه مرز 30با  بارش هم شيو عمده افزا هياروم
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 20/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – كه محقق شد ياوعده

 
 1392در مرداد سال  رانيا ياسالم يجمهور سيير يروحان وعده دكتر حسن نياول -رنايا -هياروم

تحقق  يدولت برا يهاگام نيبود كه امروز پس از حدود هفت سال، آخر هياروم اچهيدر يايموضوع اح

دولت  يسو از يبا وجود مشكالت اعتبار الير ارديليهزار م 100از  شيراستا ب نيآن برداشته شد كه در ا

 شده است. نهيهز ديو ام ريتدب

بود كه  1392در مرداد سال  يدكتر حسن روحان تاسيدولت به ر اتيجلسه ه نينخست رنا،يگزارش ا به

 ياريبس يمهم، سبب شگفت نيرا مطرح كرد كه طرح ا هياروم اچهيدر يايموضوع اح ازدهميدولت  سيير

 شد. اچهيدر يا هيو مناطق حاش يغرب جانيمردم آذربا ژهياز مردم به و

دولت، به  اتيه رينظ يسه مهمدر جل يمسوول كشور چيه ،ياز دكتر حسن روحان شيكه تا پ ييآنجا از

همه مردم منطقه  يجلسه برا نيموضوع آن هم در نخست نينپرداخته بود، طرح ا هياروم اچهيموضوع در

و آن را  ودندنب نيخوش ب اديموضوع، ز نيبه طرح ا زياز مردم ن يدر كنار آن، عده ا يداشت ول يتازگ
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 دانستند. يگذشته م يدولت ها ريسرانجام نظ يب يدر جمع وعده ها

 اچهيدر يايستاد اح يراه انداز يبرا يزيكارها طرح ر نياز نخست يكي ازدهم،يبا شروع كار دولت  اما

 نيبود كه با تحقق ا ييمختلف اجرا يدستگاه ها رانيحوزه و مد نيدر ا ليدخ يبا حضور وزرا هياروم

 برداشته شد. اشت،ند يمناسب تيكه در آن زمان، وضع هياروم اچهيدر ياياح يگام ها برا نيامر، نخست

گام  ه،ياروم اچهيدر هيحاش يزگردهايو حل مشكل ر اياح ت،يطرح در حوزه تثب 27 دياز آن با تمه پس

 رفت. شيروند با سرعت پ ني، ا1393برداشته شد و از اواخر سال  اچهيدر يايبهبود روند اح يبرا ياتيعمل

در  ژهيمصرف آب به و يجيه به حوضه، كاهش تدرآنها انتقال آب حوض ياصل هيكه بن ما ييها طرح

پساب البته با  تياستفاده از ظرف يو حت ياقمار يآب از رودخانه ها يورود شيو افزا يبخش كشاورز

 بود. يطيمح ستيز ياستانداردها تيرعا

م به اتما ايطرح ها  نياز ا يبخش قابل توجه ،يياياح يبا گذشت حدود هفت سال از آغاز طرح ها اكنون

 يرودخانه ا يرهايمس يروبيآنها، ال نياجرا قرار دارند كه از جمله مهمتر يانيدر مراحل پا ايو  دهيرس

و انتقال آب  يورزمصرف آب در بخش كشا زانيم يدرصد 40كاهش  اچه،يانتقال آب به بستر در يبرا

و  يلومتريك 36ونل با احداث ت اچهي( كه آن زمان هنوز احداث نشده بود) به سمت در بيس ياز سد كان

 بود. يلومتريك 11خط انتقال 

دولت  يطرح ها با تالش همه دستگاه ها و البته اختصاص اعتبار مناسب از سو نياز ا يقابل توجه بخش

 در آستانه اتمام و افتتاح است. ايو  دهيهفت سال) به اتمام رس نيمتعدد در ا ي(با وجود مشكالت اعتبار

 دنيبه عنوان مسوول بودجه كشور، رس ياز عوامل حضور و يكيمواره محمدباقر نوبخت كه ه دكتر

 هياروم اچهيدر يايمهم حوزه اح يطرح ها ياجرا يهفته ها نياست، در آخر يانيطرح ها به مراحل پا

و  اچهيدر تيسفر كرد تا در چند و چون وضع يغرب جانيخرداد) به آذربا19روز گذشته دوشنبه( 

 .رديقرار گ كياز نزد يياياح يهاطرح
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 هياروم اچهيآب در شيافزا يدولت برا يالير ارديليهزار م 100 يگذارهيسرما

گفت:  هياروم اچهيرفع دغدغه مردم درباره در يسازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهتمام دولت برا سيير

كرده  يگذارهيسرما الير ارديليهزار م 100 اچه،يدر نيا يياياح يطرح ها ياجرا يبرا ديو ام ريدولت تدب

 است.

و عالقه  رانيبود كه مردم سراسر ا يمل ميطرح عظ كي هياروم اچهيدر ياينوبخت افزود: اح محمدباقر

 نيرفع ا يدر راستا زين ديو ام ريرا در همه نقاط جهان حساس كرده بود و دولت تدب عتيمندان به طب

 شد. هياروم اچهيدر يايدغدغه با همه توان وارد كار اح

امسال را به عنوان  ميتوان يكرد: م انيب 1393از سال  هياروم اچهيدر يياياح يبا اشاره به آغاز طرح ها يو

 ريناپذيبا تالش خستگ ييايطرح اح 12راستا،  نيكه در ا ميكن يطرح ها نامگذار نيا ياجرا يانيسال پا

 .رسديمرتبط به سرانجام م يو همه بخش ها ديو ام ريدولت تدب

به  بيس يطرح ها، انتقال آب از سد كان نيمهم ا ياز قسمت ها يكياضافه كرد:  يجمهور سيير معاون

مترمكعب  ونيليم 600تونل با هدف انتقال ساالنه  لومتريك 36راستا حدود  نيبود كه در ا هياروم اچهيدر

 احداث شده است. اچهيدر نيبه ا

 يكه در اواخر تابستان امسال انتظار بهره بردار يوراست به ط يانيكار در مراحل پا نيادامه داد: ا نوبخت

 .مياز آن را دار

 ايآذر  ميدواريخط انتقال گفت: ام نيافتتاح ا يدر راستا ياقدامات جنب يبا اشاره به لزوم اتمام برخ يو

 .ميباش هياروم اچهيدر يايطرح مهم اح نيامسال شاهد افتتاح كامل ا يد

طرح  نياعتبار ا نيتام يبرا يمشكل ياز نظر مسائل مال نكهيبر ا ديتاك سازمان برنامه و بودجه با سيير

مانده كه به  يطرح انتقال باق نيدر ا قيتزر يبرا الير ارديليم 600وجود ندارد، افزود: حدود پنج هزار و 

 شود. يپرداخت م يصورت نقد
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مربع به  لومتريك 89هزار و  كياز  شيب د،يو ام ريدولت تدب يطرح ها يبا اجرا نكهيبا اشاره به ا يو

 اچهيتراز در يمتر يسانت 127 شيشاهد افزا نيمدت همچن نيافزوده شده، ادامه داد: در ا اچهيمساحت در

 .ميبوده ا هياروم

 لومتريك 36اضافه كرد: از  هياروم اچهيصورت گرفته از تونل انتقال آب به در ديبا اشاره به بازد نوبخت

ام به صورت متقابل  يب يدستگاه ت 2مانده و در حال حاضر،  يمتر باق 800ار و  هز 2تونل،  تنها  نيطول ا

 دهد. يتونل را انجام م يكار حفار

شود كه  يوارد م اچهيدر نيبه ا ديمترمكعب آب جد ونيليم 600تا  500طرح،  نيگفت: با اتمام ا يو

 آن خواهد بود. يايمتضمن اح

انتقال پساب  ياتمام طرح ها يبرا الير ارديليم 150به اختصاص سازمان برنامه و بودجه با اشاره  سيير

 ياياح يدر راستا زيامر ن نيسفر، افزود: ا نيدر ا اچهيدر نيبه ا هياز فاضالب اروم يستيز طياستاندارد مح

 موثر خواهد بود. هياروم اچهيدر

 

 در دولت دوازدهم  هياروم اچهيدر ياياح يافزاراقدامات سخت انيپا

كه روز گذشته به همراه نوبخت به  زين ستيز طيسازمان حفاظت مح سييو ر يجمهور سيير معاون

در  هياروم اچهيدر ياياح يبرا يو مهندس يسفر كرده، گفت: همه اقدامات سخت افزار يغرب جانيآذربا

 داد. ميخواه ليتحو ندهيمناسب، به دولت آ تيو با وضع ابدييم انيپا ديو ام ريدولت تدب

و  زيتبر  ه،ياروم يخانه ها هيتصف ب،يس يآب سد كان د،يو ام ريدولت تدب ريافزود: با تداب ينتركال يسيع

به  يورود شيمترمكعب افزا ارديليم كيوارد شده و ساالنه حدود  هياروم اچهيبه بستر در ياقمار يسدها

 داشت. ميرا خواه اچهيدر

تا  ديرقم با نيوجود دارد كه ا هياروم اچهيمترمكعب آب در در ارديليم 5,1 نكياضافه كرد: هم ا يو
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 مترمكعب برسد. ارديليم 14,7به  گهيهفت سال د

درنظر  1406سال  ه،ياروم اچهيدر يايسال اتمام اح يكرد: برنامه دولت برا انيب يجمهور سيير معاون

 امر محقق شود. نيا ميدواريگرفته شده كه ام

 يبرا الير ارديليهزار م 100خود عمل و حدود  فهيبه وظ يكرد: دولت دكتر حسن روحان ديتاك يكالنتر

 كرده است. نهيهز هياروم اچهيدر ياياح يطرح ها ياجرا

 ازين گرياعتبار د الير ارديليهزار م 10به حدود  زين هياروم اچهيدر ياياح يگفت: اتمام كامل طرح ها يو

 دارد.

 

  هياروم اچهيب به دربه طرح انتقال آ دياعتبار جد الير ارديليم 4500 قيتزر

 اچهيبه در بيس يطرح انتقال آب از سد كان يهم با اشاره به حل مشكل اعتبار يغربجانيآذربا استاندار

 الير ارديليم 500سفر چهار هزار و  نياز ا شيبه استان گفت: پ يجمهور سييدر سفر معاون ر هياروم

 .دپروژه ش نيدر ا ييجراا شتريطرح اختصاص داده شده بود كه سبب تحرك ب نيا يبرا

 يبخش ،يغرب جانيبه آذربا يجمهور سييافزود: در سفر سال گذشته معاون اول ر ياريشهر يمحمدمهد

 شد. ليامر تكم نيا زيسفر ن نياعتبار پروژه حل و در ا نيتام يو كسر نيطرح تام نياز اعتبار ا

 نيتام هياروم اچهينتقال آب به درو تونل ا بيس يگفت: در حال حاضر، بودجه كامل احداث سد كان يو

 رسد. يم يماه امسال به بهره بردار يطرح، د نيشده و ا

 يخانه ها هياز پساب تصف اچه،يعالوه بر تونل انتقال آب به در نكهيبا اشاره به ا يغربجانيآذربا استاندار

خواهد شد، اظهار  نيتام هياروم اچهيدر ياياح يبرا ازياز آب مورد ن يبخش زيفاضالب و سد چپرآباد ن

 يمترمكعب اختصاص م ونيليم 50خانه ها  هيسد چپرآباد و پساب تصف يداشت: از هركدام از طرح ها

 است. يكه رقم قابل توجه ابدي
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مترمكعب آب  ارديليتا سه م 2 نيبا بارش مناسب ب هياروم اچهيدر يادامه داد: با اتمام پروژه ها ياريشهر

 به تراز خوب برسد. اچهيدر ندهيآ يسال ها يرقم ط نيبا ا ميدواريشود كه ام يم اچهيوارد در

از  شيدر پ زانيم نيمترمكعب آب دارد و ا ارديلياز پنج م شيب نكيهم ا هياروم اچهيدر نكهيتوجه به ا با

 10ارقام نشان دهنده  نيبود، ا دهيمترمكعب هم رس ونيليم 500به حدود  يحت يياياح يطرح ها ياجرا

 است. اچهيدر نيآب موجود در ابرابر شدن 

 يبخش عمده آن به اجرا يگردد ول يبرم رياخ يمناسب سال ها يبارش ها لياز آن به دل يالبته بخش 

 نيدر ا ديو ام ريدولت تدب تيو كاهش مصرف آب اختصاص دارد كه نشان از موفق يياياح يطرح ها

 دارد. يو استان ي، كشور يطرح مهم منطقه ا

مردم  يهمراه نيو همچن ياستان يدولت، نهادها اتيه ياعضا ،يجمهور سيير ژهيمام وكه با اهت يامر

 شكل گرفت.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشور يمخازن سدها يموجود يدرصد 4كاهش 
21/03/1399 

 

تا شانزدهم خردادماه به رقم  يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب مخازن سدها يموجود -رنايا -تهران

 دارد. يكه نسبت به دوره مشابه پارسال كاهش چهار درصد ديمتر مكعب رس ونيليم 45و  ارديليم 39

 يابتدا كشور از يآب به سدها يورود زانيم ران،يمنابع آب ا تيرياساس گزارش روز چهارشنبه شركت مد بر

كه در  يدرحال دهيمتر مكعب رس ونيليم 84و  ارديليم 48) تا شانزدهم خردادماه به 98(مهرماه  يجار يسال آب

 .دهديرا نشان م يدرصد38كاهش  كهمتر مكعب بوده  ونيليم 21و  ارديليم 79رقم  نيپارسال ا يبازه زمان

 ونيليم 96و  ارديليم 37شازدهم خردادماه به رقم  و تا يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

 دارد. يدرصد35متر مكعب بود كه كاهش  ونيليم 22و  ارديليم 58عدد   نيپارسال ا   د،يمتر مكعب رس

 درصد بود. 82عدد  نيدرصد اعالم شده كه پارسال ا 78 زيسدها ن يپرشدگ زانيم

 تيدرصد از ظرف 54 بيترت نيدارند كه به ا يجار يدر سال آب يدرصد پرشدگ 100تا  90 نيسد ب 85

 .دهديم ليسدها را تشك نيكل مخازن ا

دارند  يدرصد پرشدگ90تا  70 نيو تا شانزدهم خرداد ماه ب يجار يسد در سال آب 193سد از مجموع  47

 .شوديسدها را شامل م نيكل مخازن ا تيدرصد از ظرف 20 بيترت نيو به ا

كل مخازن  تيدرصد از ظرف 12 بيترت نيدارند كه به ا يدرصد پرشدگ 70ا ت 50 نيب زيسد ن 28 تعداد

 .دهديم ليسدها را تشك نيا

كل مخازن  تيسد است كه پنج درصد از ظرف 10دارند شامل  يدرصد پرشدگ 50تا  40 نيكه ب ييسدها

 دهد. يم ليگروه را تشك نيا

 سدها است. نيكل مخازن ا تيظرف دارند كه هشت درصد از يدرصد پرشدگ 40كمتر از  زيسد ن 23
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كاهش  يتوجهحوضه به اندازه قابل كيخاك را در  شيفرسا توانديم يزداريآبخ
 21/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – تن خاك در كشور ارديليم 2ساالنه  شيفرسا؛ دهد

 

و  ليو هم در تحص يآب يهاهر كشور خاك است كه هم در كاهش تنش اريدر اخت هيسرما نيتربزرگ
ه بود، شد دهيخاك از سنگ پوش يبه جا نيدارد و اگر خاك نبود و كره زم يآب نقش مهم يسازرهيذخ

. شديم هااچهيو در اهايوارد در ياز بارندگ يافتيدر يهاآب نبود و همه آب يسازرهيقادر به ذخ
 نيها است و ااز هشت برابر رطوبت تمام رودخانه شيكه رطوبت خاك ب دهدينشان م يجهان يهايبررس

حل  اتيواقع نيا. با توجه به شوديو مرتع م ياهيگ يهارطوبت خاك است كه موجب توسعه پوشش
حال  دركه  ياز مشكالت يكي. ستين ريپذمشكل آب كشور بدون در نظر گرفتن مشكل خاك امكان

صدها  م،ياز خاك را از دست ده متريسانت كياست. اگر  شيخاك كشور را گرفته، فرسا بانيحاضر گر
رس ما قرار دارد، كه امروز در دست يشود. خاك نيگزيدارد تا خاك از دست رفته جا ازيسال زمان ن

 165 رانيا حتكل مسا گريد يشود و از سو ليصورت تبد نياست تا به ا دهيسال طول كش هاونيليم
قرار  يو آب ميكشور تحت كشت د خيهكتار آن در طول تار ونيليم 5/18هكتار است كه تنها  ونيليم

دو  نيانگيبه طور م دهدينشان م. برآوردها شوديرا شامل م يدرصد اراض 18تنها  زانيم نيگرفته است و ا
در كشور رخ داد، سه تا  98سال  ركه اواخ يليو با س ميخاك در كشور دار شيتن در سال فرسا ارديليم

است كه خاك از دست رفته سه تا چهار  يدر حال نيو ا ميمترمكعب خاك از دست داد ارديليچهار م
 شود. ليتا تشك دهيسال به طول انجام ونيليم

گفت:  رانيخاك ا شيفرسا تياستان البرز درخصوص وضع يعياداره كل منابع طب يزداريخآب معاون
 ميهست يياما قطعاً جزو كشورها م،يستيخاك ن شيرده باال از نظر فرسا يدرست است كه ما جزو كشورها

 شيموضوع فرسا يكه رو ميهست ييجزو كشورها يعنيباالست؛  اريها بسدر آن خاك شيفرسا زانيكه م
 .ميكار كن اديز اريبس ديخاك با
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 يخاك در كشور گفت: برا شيفرسا ليدال نيتردرخصوص عمده »نهيسبز«گو با ودر گفت اتيب اصغر
باشد.  شيعامل فرسا توانديكه م يعيطب طيوجود دارد؛ ازجمله شرا ياديخاك عوامل ز شيفرسا
و در  شوديانجام م يزداريه آبخاست كه در حوض يو اقدامات يعوامل انسان گريبخش د كي نيهمچن

 خاك موثر است. شيكنترل فرسا
 يعيجزو عوامل طب رهيو غ يشناسنيمنطقه، مباحث زم طيشرا ،يبارندگ ن،يزم بيش كهنيا انيبا ب اتيب

 رمتعارفياست كه غ يعمران يهاتيفعال كند،يخاك هستند، افزود: آنچه مشكل را دو برابر م شيفرسا
 .دهديم شيرا افزاخاك  شيبودن فرسا

انتقال خطوط آب، برق و گاز و  ،يسازهمچون راه ييهااتيعمل گريعبارت دكرد: به حيتصر يو
 كيخاك را در  شيفرسا ،شوديدر حوضه انجام م يصورت خطدست كه عمدتاً به نياز ا ييهاتيفعال

 .سازديم رمتعارفيغ طيبه شرا ليحوضه از حالت متعارف تبد
خاك گفت:  شياز فرسا يريدر جلوگ يزداريدرخصوص نقش آبخ يزداريخاك و آبخكارشناس  نيا

در حوضه داشته باشد. درواقع  ياثر خوب توانديكه م هاستاتيعمل يشامل تمام يزدارياقدامات آبخ
 همبا  يباشد كه همگ يكيومكانيو ب يكيمكان ك،يولوژيب اتيشامل عمل توانديم يزدارياقدامات آبخ

 كاهش دهد. يتوجهحوضه به اندازه قابل كيرا در  شيفرسا زانيم توانديم
 شيدر سطح حوضه فرسا ميما در سطح حوضه است، پس اگر بتوان يخاطرنشان كرد: مشكل اصل اتيب

ها را به لحاظ مراتع و جنگل مياگر بتوان گريعبارت دخواهد افتاد. به ياتفاقات خوب م،يخاك را كنترل كن
 است. يباارزش اريقطعاً كار بس م،يكن تيريخاك مد شيفرسا

 
 شوديتر مخطرناك ليس ل،يباال رفتن غلظت مواد جامد همراه س با

 نيترخاك مهم شيكاهش فرسا ياستان البرز اظهار داشت: برا يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون
كه حركت  ميو نگذار ميداراست كه خاك را در همان سطح نگه نيا م،يانجام بده ميتوانيكه م ياقدام
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 است. ياسازه يانجام كارها زين گريكند. اقدام د
عنوان مثال است كه آن هم چند بخش است؛ به يكيهم اقدامات مكان يادامه داد: اقدام بعد اتيب

سنگ و  زين يكيمكان يهاسازه گريد ي. از سورديگيتر صورت مكوچك يهادر آبراهه نيچخشكه
 .شوديتر انجام مبزرگ يهاوالً در آبراههمالت است كه معم

 يكيمكان يهاكه حركت كرده در پشت سازه يخاك ،يكيمكان اتياظهار داشت: با استفاده از عمل يو
 جاديا البيرودخانه شود و س ياصل انيكه خاك وارد جر دهنديها اجازه نمسازه نيو ا شوديكنترل م

 كند.
به خاك و  ليگفت: خطر س زين ليس جادياز ا يريدر جلوگ يارزدياقدامات آبخ تيدرخصوص اهم اتيب

خطرناك است كه غلظت مواد  ليس يموقع گر،يعبارت د. بهگردديكه با آن است، برم يمواد جامد
 باشد. ترشي) همراه آن برهيو غ يگل انيجر اء،يجامد (تنه درخت، اش

 زانيبه م البيشود، قطعاً مخاطرات سكامل و جامع انجام  يزداريكرد: اگر اقدامات آبخ حيتصر يو
 يخوببه يزداريآبخ اتيكه عمل ييهابارز آن را در حوضه يها. نمونهكنديم دايكاهش پ يتوجهقابل

 است. نشدهوارد  يخسارت چندان دستنييموارد در پا نيدر ا كهيطوربه م؛يادهيانجام شده، د
 يهاگفت: براساس طرح كند،يم رهيچقدر آب ذخ يرزدايسوال كه هر هكتار آبخ نيدر پاسخ به ا اتيب

 هزاركيمختلف صورت گرفته، در هر هكتار حدود  يهاكه در كل كشور در حوضه يقاتيتحق
 .دو كامل انجام شوصورت جامع به يزداريكه اقدامات آبخ يالبته به شرط شود؛يم رهيمترمكعب آب ذخ

 
 انجام نشده است يهدررفت خاك اقدام خاص يگذارارزش نهيزم در
 تروژنيفسفر، ن ريآن نظ ييايميهدررفت هر تن خاك و عناصر ش يمقام مسئول درخصوص ارزش كم نيا

 كيانجام نشده و فقط ارزش  يكار مشخص يگذاردر بحث ارزش دانم،يم كهييگفت: تا جا ميو پتاس
 .ستيقبول نحو قابلن نيبه ا يگذاراند كه به اعتقاد من ارزشكرده نييمترمكعب خاك را تع
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استان  جانيدر منطقه س 94نگاه كرد، افزود: سال  هيقض نيبه ا يگريد هياز زاو توانيم كهنيا انيبا ب اتيب
 ارديليم 90بر حوضه بالغ نيتر از چهار هزار هكتار است. ما در امنطقه كم نيرخ داد. كل ا يليالبرز س

 نيچقدر خاك در ا ميتنها حساب كن گرا نيت شدند؛ بنابرافو زينفر ن 10بر و بالغ ميديتومان خسارت د
 قبول باشد.قابل تواندينم يگذارارزش نيا م،يامنطقه از دست داده

 دستنييبخش از خسارت بوده و در پا كيمنطقه فقط  نياز دست دادن خاك ا نيادامه داد: بنابرا يو
 دستنييآب پا كهنيعنوان مثال با توجه به ا؛ بهوارد شده بود رسد،يبه فكرمان نم يكه حت ييهاخسارت

آب استفاده  نيدر آن مقطع تا دو هفته نتوانستند از ا ليبا وقوع س شد،يمنطقه به تهران انتقال داده م نيا
 نيبودند، وارد آب شده بود و همچن دهيد بيآس ليس نيكه در ا ييهانيماش نيبنز كهنيا ليدلكنند. به
 آب آلوده شده بود.  جهيفوت شده در رودخانه بود و در نتافراد  يجسد برخ

و  يكيمكان ،يكيولوژياقدامات ب يسركيدو سال گذشته  يمنطقه ط نيخاطرنشان كرد: در ا اتيب
 ،يبنا به گفته خود اهال م،يداشت 98 نيكه در فرورد يليدر س ليدل نيهمبه م؛يانجام داد يتيريمد

 ليس انندم يخسارت دينبود، شا يزدارياقدامات آبخ نياگر ا كهيرحالوارد نشد؛ د يخوشبختانه خسارت
 .شديمنطقه وارد م نيبه ا 94سال 

 

 دارديما را از بحران مصون م يزداريآبخ

 كيبا  كهنيما را از ا يزداريكرد: اقدامات آبخ دياستان البرز تأك يعياداره كل منابع طب يزداريآبخ معاون

 ديبا اريبس م،يرسيبه مرحله بحران م ياست كه وقت يدرحال ني. ادارديصون مم م،يرو شوبحران روبه

 تيريعنوان مدبه يزداريآبخ ياگفت كاره توانيم نيبنابرا م؛يبازگرد يعاد طيتا به شرا ميكن نهيهز

 .ميكه ما به مرحله بحران برس فتديب ياتفاق گذارديو نم كنديعمل م سكير

 يسدساز تياظهار داشت: اگرچه اهم ،يزداريآبخ ايبهتر است  يكه سدساز سوال نيدر پاسخ به ا اتيب
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مانند  يزدارياست؛ چراكه آبخ يبهتر از سدساز يزداريرد كرد؛ اما معتقدم آبخ يطور كلبه توانيرا نم

 كوچك در كل حوضه است. ياحداث سدها

 ياست كه سدها نيمثل ا م،يام دهها انجطور جامع و كامل در تمام بخشرا به يزداريافزود: اگر آبخ يو

بزرگ انجام دهد، با  يكه قرار است سدها يهمان كار يعني م؛ياكرده جاديرا در كل حوضه ا يكوچك

 .ميدهيو آب را در خاك نفوذ مكوچك انجام  يسدها

 

 است يزداريآبخ يهادر سازه رياز تبخ ترشيآب در سدها ب ريتبخ

كه در  يريتبخ زانياست كه م نيا يبا سدساز يزدارياقدامات آبخفرق  نيتركرد: بزرگ حيتصر اتيب

بتوان گفت  ديشا كهيطوراست؛ به يزداريآبخ يهااز سازه ترشيب اريبس دهد،يبزرگ رخ م يسدها

كنند؛  تيريدبزرگ بود كه نتوانستند اوضاع م يسدها نيهم ليدلبه ريدو سال اخ-يكياز اتفاقات  يبخش

 است. يبهتر از سدساز يزداريدامات آبخقطعاً اق نيبنابرا

 يدانشگاه يهاو در بحث ميمشاهده كرد كهييگفت: تا جا زين يدرخصوص احتمال شروع ترسال يو

با توجه به  نيو همچن شوديمعموالً محاسبه م ياست كه در هواشناس يبرحسب آمار يترسال م،يديشن

 يسالخشك گريد اي مياشده يوارد دوره ترسال مييبگو كهنيا نياست؛ بنابرا ريسال اخ 50 يهايبارندگ

 .ستين يقطعاً حرف درست م،يندار
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 – كند يداده عمل يآب كشاورز شيافزا يبرا جمهورسيرا كه به رئ يقول روين ريوز
 21/03/1399خبرگزاري فارس مورخ 

 

به  ستانيدر مراسم افتتاح طرح س روين ريگفت: وز يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 رغمياختصاص دهد اما عل يدرصد مازاد آب به بخش كشاورز 30 توانديقول داد امسال م جمهورسيرئ

 .ميانگرفته يبجوا م،ياكه انجام داده ييهاينگارنامه

 
 

 يمعاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورز ياكبر مراديفارس، عل يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

تعداد پرسنل بخش آب و خاك وزارت  نكهيا انيبا ب يبه مناسبت هفته جهاد كشاورز يامروز در نشست خبر

آب و خاك  معاونتگفت:  ست،ين يكاف دشويكه انجام م ييبا توجه به حجم گسترده كارها يجهاد كشاورز

 پرسنل دارد. 1500كه در كل كشور تنها  كنديم تيريرا مد يدرصد منابع و اعتبارات وزارت جهاد كشاورز 80

نفر آن در بخش آب و  1500هزار پرسنل وجود دارد كه تنها  67 يافزود: در كل بدنه جهاد كشاورز يو

 خاك هستند.
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 20بخش آب و خاك به  يها يتعداد استخدام يهزار مهندس كشارز 10 ريگفت: در استخدام اخ ياكبر

 .دينفر هم نرس

 

 داده عمل كند جمهورسيرا كه به رئ يقول روي* وزارت ن

قول داد كه امسال  جمهورسيبه رئ ستانيدر مراسم افتتاح طرح س روين ريوز نكهيا انيدر ادامه با ب ياكبر

 روين ريقول وز نيا ياختصاص دهد، گفت: در پ يش كشاورزدرصد مازاد آب به بخ 30 توانديم

 تواننديم هرا ك يآب زانيهر دشت م كيكه به تفك ميو درخواست كرد ميانجام داد ييهاينگارنامه

 .ميانكرده افتيدر يپاسخ چياختصاص دهند اعالم كنند اما تا كنون ه

را  ديتول ابدياست و اگر اختصاص  ييباال اريبسگفته رقم  روين ريكه وز يآب زانيم نيا نكهيا انيبا ب يو

درصد  30كشور را  ديتول توانديم ابديآب در زمان خودش اختصاص  نيخواهد داد گفت: اگر ا شيافزا

 دهد. شيافزا

 ميادرخواست كرده يآب مازاد نداشت گفت: ما حت زانيم نيبه وجود ا ياعتماد يليكه ظاهرا خ ياكبر

قرار داده شود.اما هنوز  يبخش كشاورز اريآن مشخص شود و در اخت يدارد جاوجود  يآب نيكه اگر چن

 بوده است. جهينتيما ب يهاتالش

 

 درصد است 65تا  60 يبخش كشاورز ي* آب مصرف

گفت:  يبخش كشاورز يدر مورد آب مصرف ييبا ادعاها يآب  و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

كه  يآب زانيكشور م يدرصد اراض 87محصول در  38كه  ميدهيانجام م نهيزم نيدر ا يقيپروژه تحق

 زانيكه م است نيما ا ينيبشيادامه دارد اما پ قاتيتحق نيو اگر چه ا ميكنيم يريگاندازه كنندياستفاده م

 درصد است. 65تا  60 يدر بخش كشاورز يآب مصرف
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 اهيگ يآب مصرف ايو  يزراع يهانيبه زم يورود زانيم ايدر پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه آ يو

 است. نيبه زم يگفت: برآورد ما آب  ورود شوديم يريگاندازه

 زانيدو، سه و م يهادرباره كانال رويفارس كه محل بحث شما با وزارت ن گريدر پاسخ به سوال د ياكبر

 نيكه در ا ييهاآب نيطور است و همه ا نيهم قايبه سر مزرعه است گفت: دق دنيهدررفت آب تا رس

 يآب زانيم يقيپروژه تحق نياما ما در ا گذارنديم يمصرف شده به حساب وزارت جهاد كشاورز نديفرآ

 .ميريگيرا اندازه م دهنديم نيكه كشاورزان به زم

 .شوديم ياريكم آب يدرصد در بخش كشاورز 70كه  ميديرس جهينت نيپروژه به ا نيدر اكرد: ديتأك يو

 

 99خاك سال * اعتبارات آب و 

اند كه آب و خاك كشور در نظر گرفته يهاپروژه يتومان برا ارديليم 2200 يگفت: در سال جار ياكبر

 .ابديياختصاص م نينو ياريآب يبرا وروي ونيليم 100 زانيم نياز ا

در كل  نينو ياريآب يدالر برا ونيليم 50و  ارديليم كيسال گذشته  6 يكرد: در ط ديتأك نيهمچن يو

 ور اعتبار داده شده است.كش

 

 ميكنيوارد م ي* آب مجاز

 ارديليم 35ساالنه  دهديما نشان م يهايگفت: بررس يآب  و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 .رديگيصورت م يمترمكعب صادرات آب مجاز ارديليم 5و تنها  ميدار يمترمكعب واردات آب مجاز

 .ميدار يكعب توازن مثبت آب مجازمترم ارديليم 30ساالنه  قتيگفت: در حق يو

 دو پروژه توسط فائو در بخش آب و خاك كشور ي*اجرا

 يآب و خاك يهادالر در پروژه ونيليم كيبا اعتبار مجموع  يپيسيو ت دايدو طرح با عنوان س يگفته اكبر به
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 يداريب و پاآ يورطرح اول در خصوص بهره شوديم يي(فائو) اجرا يكشور توسط سازمان خواربار جهان

 .شوديم ييل اجرايس يو هشدارها ليس تيريمد ياست و طرح دوم برا نيمنابع خاك در دشت قزو

 گذشته در بخش آب و خاك كشور غفلت شده است. يهاسال يكرد: متأسفانه ط ديمقام مسؤول تأك نيا

 295حاضر در حال  يهزار هكتار 550از طرح   يگفته معاون آب  و خاك وزارت جهاد كشاورز به

هزار تن برنج  500است كه سال گذشته  يتومان در حال بارگذار ارديليم 4500 هيهزار هكتار با سرما

 در منطقه خوزستان به عمل آمد. ديسف

 هزار تن برسد. 500برنج در منطقه خوزستان به  ديهم تول ياست كه در سال جار نيما ا ينيبشيگفت: پ يو

خوزستان فعال لغو شده  يهااستان يخارج از شمال برا يهادر استانكشت برنج  تيگفت: ممنوع ياكبر

 برنج كشت كنند. توانندياستان م نيو مردم ا

 ندهياست گفت: امسال و سال آ تيبا اهم اريبس ديتول شيافزا يبرا ييربنايز يهاطرح نكهيا انيبا ب يو

و به گفته معاون  ميندارم،يبرو ديلبه سمت جهش تو نكهياز ا ريبه غ يراه چيو ه ميدار يارض تيمحدو

 .مياضافه كن كيمحصوالت استراتژ ديتن به تول ونيليامسال سه م ديزراعت با

 

 شودينوآباد امسال اضافه م يهزار هكتار اراض 100* 

 رينوآباد آماده كشت است و با ز يهزار هكتار اراض 100 ياريآب يهاطرح يگفت: از محل اجرا ياكبر

 اضافه خواهد شد. يمحصوالت كشاورز ديتول هانيزم نيكشت رفتن ا

هم توسط  نيهزار هكتار زم 10كرد: قرار است  ديتأك يآب  و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 جمهورسيكه به رئ يغرب در كرمانشاه آزاد شود و بر اساس قولغرب و شمال يكشزه ياريآب يهاشبكه

است  نشده يريكه آبگ ييهاهزار هكتار از شبكه 110اسفند  28آبان و  كي ر،يت كي خيدر تار مياداده

 .ميدهيم ليكرده و تحو يريآبگ



   

 
 

113 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 خزر يايمنطقه شمال به در يهااز ورود آب يري* جلوگ

 ياجرا م يو طرح شوديوارد خزر م يشمال يهامترمكعب آب از استان ارديليم 11ساالنه  ،يگفته اكبر به

هزار هكتار انجام  24بندان در وسعت كند بنابر طرح آب يرياستان جلوگها از آب نيشود كه از خروج ا

 خواهد شد. كعبمترم ارديليم 1,3مترمكعب به  ونيليم600از  رهيذخ شيكه باعث افزا شوديم

آب و خاك كشور اشاره كرد و گفت:  تيبه وضع يادامه معاون آب  و خاك وزارت جهاد كشاورز در

از زمان كشت  ريكشور غ يهادرصد بارش 70دهم درصد است و  كيتنها  ايدن نيرياز آب ش رانيسهم ا

 .داردرا  ايدن ريتبخ نيانگيو سه برابر م ايبارش دن نيانگيسوم م كي رانيا نيهمچن شوديانجام م

است كه به  يدر حال نيو ا افتهي شيدرجه افزا 2 رانيا يسال گذشته دما 40 يادامه داد: متأسفانه ط يو

درجه حرارت  كي شي. افزاابدييم شيدرصد افزا 10از  شيب اهيگ يآب ازين شيدرجه افزا كيهر  يازا

 .كنديخارج م اهيو از دسترس گ ريمترمكعب آب را تبخ ارديليم 20

گذشته سهم بخش  يهادشت ممنوعه است و متأسفانه در سال 488دشت كشور  600افزود: از  يو

 درصد بوده است. 61,5از  شيب ينيرزميز يهااز آب يكشاورز

 5,2درصد، قنوات  21 يسطح يهااستفاده شده اشاره كرد و گفت: سهم آب يهاآب كيبه تفك يو

 درصد بوده است. 56,3ها درصد و چاه 17,5ها درصد، چشمه

 هيندارد و بق تيهكتار آن محدود ونيليم 1,3در حال كشت تنها  نيهكتار زم ونيليم 18افزود: از  يو

 و ... دارند. يشور ،ياز نظر توپوگراف يالتها مشك نيزم

درصد  مين يمواقع حت يدرصد و در بعض كيكمتر از  يها مواد آلدرصد خاك 60 نكهيا انيبا ب ياكبر

 يدرصد 30 شيباعث افزا ابدي شيها افزاخاك يدرصد مواد آل كيكه  يدارند گفت: در صورت

 خواهد شد. ديتول يدرصد 40آب و  ييجوصرفه
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 نيانگينسبت به م يدرصد 29/ رشد متريليم 305كشور از مرز  يهابارش عبور
 23/03/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – بلندمدت+جدول

 

ها بارش زانيدر م يدرصد29 يرشد ،يجار يروز نخست سال آب 263بارش در  متريليم 305,5ثبت  با

 است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يهادوره نيانگينسبت به م

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

و  ستي) تا ب98(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يهازشير ارتفاع كل ران،يمنابع آب ا تيريمد

 است. متريليم 305,5) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 263دوم خردادماه (

و  شيدرصد افزا 29) متريليم 236,3مشابه درازمدت ( يهادوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

 .دهديرا نشان م يدرصد8 ي) كاهشمتريليم 332,8گذشته ( 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 يو دوم خرداد سال آب ستيروز ب

 
 ,  رانيمنابع آب ا تيريمد شركت
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خبرگزاري  – مياشده يارد ترسالمنابع آب به احداث سد در كشور/و تيريمد ازين
 23/03/1399فارس مورخ 

 

 تيريمد ،يو ورود كشور به دوره ترسال ريسال اخ2 يهااز بارش يبه وجود آمده ناش يهابيآس يبررس

 .كندياز گذشته آشكار م شينابع آب با استفاده از احداث سد را بم

 
 

 نيانگينسبت به م 98و  97 يبارش در سال زراع نيانگيفارس، م يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

راستا، حسن  نيبوده است. در هم يدرصد 51درصد و 40 شيشاهد افزا بيبه ترت رياخ يهاساله سال11

 رانيا يهايبارندگ« عنوان كرد: ر،ياخ يهابارش در سال شيدر ارتباط با افزا ،ياد هواشناساست ان،ياردكان

 »شده است. يها نرمال و باالتر از نرمال بوده است و كشور وارد ترسالسال نيدر ا

 نيبا ا« منابع آب كشور، افزود:  تيريمد نهيدر زم روياستاد دانشگاه، ضمن اشاره به اقدامات وزارت ن نيا

 يها برارواناب يآوربه فكر جمع ديدارند و با يمناسب اريبس تيكشور وضع يها مخزن سدهاحجم بارش

 .»ميباش يآت يهاسال



   

 
 

116 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 يمنابع آب در دوره ترسال تيريمد تي*اهم

 قتي. در حقسازدياز گذشته آشكار م شيمنابع آب را ب تيريتوجه به مد ،يشدن به دوره ترسال وارد

به منظور  يزيربرنامه ر،يسال اخ10 ياز بحران كم آب دهيد بيآس يزراع يهانيزم يعالوه بر بازساز

 .رديدر دستور كار قرار گ ديمنابع آب با تيريمد

منابع است.حجم  تيريمد ياسازه ةويمنابع آب، استفاده از ش تيريمد يراهكارها نيترياز اساس يكي

 185متر مكعب در قالب  ارديليم52,5هزار 52ضر شده كشور در حال حا يبرداربهره يكل مخازن سدها

مگاوات برق خواهد 12246 ديقادر به تول زيشده ن يبهره بردار يسدها روگاهين ياسم تيسد است. ظرف

 بود.

آب، پس  رهيذخ يسد در كشور وجود داشته و ساخت سدها19از انقالب تنها  شيكه پ ستيدر حال نيا

 ه شده است.مواج يدرصد870 شياز انقالب با افزا

 
 نيقرار داشت كه از ا رويسد در برنامه افتتاح وزارت ن23، مجموعا تعداد 99و  98در سال  گريد يسو از

 ر،يسال اخ2در  نيمتر مكعب افتتاح شده است. همچن ونيليم 174,8مخزن مجموع  تيسد با ظرف7تعداد، 
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متر مكعب  ونيليم140 تيسد با ظرف 2تعداد  نيسد در دستور كار دولت قرار داشته كه از ا16 يريآبگ

 شده است. يريآبگ

 

 يشده دولت كنون يبرداربهره ي*كرمانشاه در صدر آمار سدها

از  يبرداربهره ه،يو دوازدهم قوه مجر ازدهميساخت سد در دوره  نهيدر زم ديو ام ريدولت تدب عملكرد

 متر مكعب ختم شده است. ونيليم5300مجموع  تيسد با ظرف41

استان با  نيتمركز دولت به منظور ساخت سد را در استان كرمانشاه قرار داشته و ا نيشتريب نيب نيا در

منبع مجموع  تيزمكان و چنگربان با ظرف ان،يدار غرب،النيگمنام، سراب گ يسد شهدا6افتتاح 

 دولت است. يعملكرد سد ساز شتازيمتر مكعب پ ونيليم410

 53021كل مخزن  تيسد با ظرف 405وزارتخانه  نيا رو،يزارت نو ياساس مستندات ارائه شده از سو بر

 ونيليم38196ساالنه  ميسدها منجر به تنظ نيدارد كه ساخت ا يبردارمتر مكعب را در دست بهره ونيليم

 مترمكعب آب خواهد شد.

 كل تيسد با ظرف38 ،يدر دوران ترسال آساليس يهاخانه به منظور كنترل بارشوزارت نيا نيهمچن

 متر مكعب را در دست مطالعه خواهد داشت. ونيليم8267مخزن 

 

 يسدساز يهاكشور به پروژه ازي*ن

 رهياحداث سازه به منظور ذخ كند،ينظرات متفاوت كارشناسان در حوزه ساخت سد، مشخص م يبررس

 .شوديم يمنابع آب تلق تيرياز الزامات مد يكيآب 

در « كشور به سد، اظهار داشت: ازين انيوزه آب، در بارتباط مسعود فرزاد، كارشناس ح نيهم در

كرخه  يهارودخانه يبر رو ديكه با ييهاسد رهياگر زنج م،يمواجه شد ليسال گذشته كه با س2 يهابارش
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 .»آمديهمه خسارت به بار نم نيشده بود، ا ليتكم شد،يو دز احداث م

 يكه در مبنا يراتييتغ نيو همچن يستيز طيمح يهاكارشناس حوزه آب، با اشاره به هجمه گروه نيا

كشور  يهااز سد ياحداث بخش« قرار گرفت، عنوان كرد: رويوزارت ن يدر سطح عال يمحاسبات سدساز

سوال رفتن  ريساله و ز50 ةدور يساله به جا15تا10 يهاآورد دوره لياستفاده از تحل رينظ يليبه دال

 »ست.افتاده ا حياز توج يآببرق روگاهياحداث ن

كه امروز به  ياتجربه« منابع آب كشور، افزود:  تيريوجود سد به منظور مد تياهم حيدر توض فرزاد،

هم وطنانمان در  يهزار خانه و كاشانه و آوارگ 180رفتن  نيها نفر و از باز دست دادن جان ده متيق

 و مزارع و تلف شدن هاغار بارفتن هزاران هكت نيلرستان، خوزستان، گلستان و مازندران، از ب يهااستان

 »سد ساخت. ديبود كه با نيا م،يتومان آموخت ارديليهزارم 35 متيهزار دام به ق نيچند

 ازمندين يورود كشور به دوره ترسال نيو همچن ريچندسال اخ يهااز بارش يبه وجود آمده ناش خسارات

احداث سد  قتيست. در حقمنابع آب ا تيريو مد البيس بيكنترل آس يتوجه به ساخت سد برا

 .رديقرارگ رويمسئوالن وزات ن يبه روند سابق خود بازگشته و مورد توجه جد ستيبايم



   

 
 

119 

 1399 ادردخ  -) 31( هاي خبريآب در آئينه مطبوعات و سايت

 24/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  - »نيريشور و ش«مناقشه بر سر آب رودخانه 
 

آن را نامتعارف و  نيامور منابع آب ورام ياست، ول »نيريشور و ش«رودخانه  نينام ا كهنيوجود ا با

 اند.رودخانه با مشكل مواجه شده نياستفاده از آب ا يو اكنون كشاورزان برا داندياستفاده م رقابليغ

تاكنون با گذر از جنوب  ربازياز د نيريشموسوم به شور و  رودخانه رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

تا پس از عبور از چند منطقه،  شوديم نيورام يجنوب يوارد اراض يو عبور از شرق شهرستان ر تختيپا

 يزان حقابه خود را برايم نيترشيكه ب يدر جنوب شهرستان شود. تاالب خانيبندعل يوارد تاالب فصل

پس از عبور از  زين تختيشده از پا يآورجمع يسطح يها. آبكنديم افتيرودخانه در نياز ا اتيح

 ژهيوهمواره مملو از زباله به نيريرودخانه شور و ش رونياز ا شود؛يرودخانه م نيمتعدد وارد ا يهاكانال

رودخانه، حجم  انيو طغ يفصل يهابارش زاست. پس ا عتيرهاشده در طب يكيو ظروف پالست سهيك

مورد، الشه  نيدتري. در جدمانديم يدرختان تاغ بر جا يرودخانه و بر رو نيا هياز زباله در حاش ياديز

 يهارودخانه كه شاخه نيا ريرهاشده است. در طول مس نيريرودخانه شور و ش ريگوساله در مس كي

وجود دارد كه اگر ساكنان هر  يمتعدد يصنعت ياحدهاو و يكشاورز يمختلف دارد، روستاها، اراض

 زانيرودخانه رها كنند، بر م نياز فاضالب خود را در ا يبخش يو صنعت يمناطق مسكون نيكدام از ا

ها پمپ نسبت به استحصال آب اقدام كرده و رودخانه ده نيا ري. در طول مسشوديآن افزوده م يآلودگ

 ييهاپمپ. كننديمنتقل م يو جنوب دستنييپا يساز، آب را به اراضدست يهابا استفاده از لوله و كانال

و كشاورزان  ستيبرخوردار ن يامور آب از سوخت دولت يآب از سو تيفيك دييعدم تأ ليدلكه به

آب  تيفيكه امور آب، ككنند. با وجود آن هيصورت آزاد تهخود را به ازيمجبورند كه سوخت مورد ن

ها موتورپمپ، آب از ده كشاورزان همچنان با استفاده يول داند؛يناسالم م يكشاورز يبرارودخانه را  نيا

 .پردازنديو به كاشت گندم و جو م كننديم تيخود هدا يكشاورز يسمت اراضرودخانه را به نيا
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شركت پخش  گريد يسوخت دارند و از سو نيكشاورزان درخواست تأم سوكيروزها، از  نيا

 .كندينم نيها را تأمامور آب، سوخت موتورپمپ هيدييعدم تأ ليدلبه ينفت يهافرآورده

 

 انتقال آب است يهاسوخت پمپ دييتأ يمتول روين وزارت

 ياهينامتعارف، موضوع پرحاش يهارابطه گفت: آب نياستان تهران در ا يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 كشاورزان روشن كرده است. يآن را برا فيكه قانون تكل روديشمار مبه

 ريو سا يانتقال آب در حوزه كشاورز يهاوتور پمپسوخت م دييتأ يافزود: متول يذوالفقار ميكر

وزارتخانه پاسخ داده  نيتوسط مسئوالن ا ديبا هيدييتأ نيعدم صدور ا يياست و چرا رويها وزارت نحوزه

 شود.

منطقه  نيهاست كه به كشت محصوالت مختلف در اسال نيكرد: كشاورزان منطقه ورام حيتصر يو

 يبرا ازيآب مورد ن ايكنند  جاديا نيگزيافراد شغل جا نيا يبرا دياب اي. مسئوالن كننديمبادرت م

كه  يوالتبه كشت محص يمسائل بهداشت تيضمن رعا ديبا زيكنند. كشاورزان ن نيها را تأموكار آنكشت

 شوند. بيكند، ترغ جاديرا ا يترمشكالت كم يبهداشت عموم يبرا

 

 نامتعارف است نيريرودخانه شور و ش آب

 يآن را برا تيفيك ن،يريبا نامتعارف خواندن آب رودخانه شور و ش نيور آب شهرستان ورامام سيرئ

 نامناسب اعالم كرد. يكشاورز

آن  تيفيرودخانه، ك نيآب ا يصورت گرفته بر رو يهاشياظهار كرد: با توجه به آزما يداوود محمد

 .شوديارائه نم هامجور سوخت به موتورپمپ رونينامناسب است، از ا يكشاورز يبرا
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 صادر شده است ستيزطيو مح يعيطبمنابع يآب از سو تيفيك هيدييتأ

 شيآزما يعيطبمنابع يرودخانه از سو نيگفت: آب ا زيبران استان تهران نآب يشركت تعاون رعامليمد

 كشت گندم، جو، كلزا و پسته صادر شده است. يآن برا تيفيك هيدييشده و تأ

امور آب  يرا صادر كرده، ول نيريآب رودخانه شور و ش تيفيهم ك ستيزطيحبوربور افزود: م قدم

 20پمپ آب و  75 كوهاهيتا منطقه س نيريرا قبول ندارد. در طول رودخانه شور و ش هاشيآزما نيا جهينت

پمپ و دو  تگاهدس 12تعداد  نيكه از ا كنديمنتقل م يكشاورز يهانيسمت زمآب را به يكانال فرع

 است. نيمربوط به ورام يپمپ مربوط به شهرستان قرچك و مابق 20 ،ير يمربوط به شهرستا يفرع كانال
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 26/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – افتيكه نجات  يااچهيدر
 

خردادماه به پنج  15) تا 98(مهرماه  يجار يسال آب يازابتدا هياروم اچهيآب در يموجود -رنايا - تهران

 نيا ياياح يبرا ديو ام ريدولت تدب يهاتالش دهديكه نشان م دهيمتر مكعب رس ونيليم 19و  ارديليم

 در معرض خشك شدن بود به ثمر نشسته است. يكه زمان اچهيدر

از  يو روان آب ورود ميارش مستقبسته است كه آب آن از محل ب يحوضه آب كي هياروم اچهيدر

 .شوديم رابيس يارودخانه دوره 39و  يميرودخانه دا 21ها، آبراهه

برداشت  شيروند خشك شدن براثر كاهش بارش ها و افزا 1394از  شيپ يهادر سال هياروم اچهيدر

از كشور  يعيوسمنطقه و بخش  يبرا توانستيروند م نيگرفته بود كه تداوم ا شيمجاور را در پ يهاآب

 ياياح ياخود را بر يهاتالش اچهيدر نيو ا ستيز طياساس دوستداران مح نيباشد و برهم نيخطرآفر

 آن آغاز كردند.

 يايوارد كارزار و طرح اح زيدولت ن نيا ديو ام ريكار آمدن دولت تدب يها و با روتالش نيبا ا همزمان

 شياست، ب هياروم اچهيدر يايكه سال شروع طرح اح ارائه شد و از همان سال تاكنون 1394آن در سال 

 شده است. يرهاساز اچهيدر نيا يمتر مكعب آب برا ارديليم 2از 

در مدت  هياروم اچهيآب در ياعالم كرد: موجود يدر گزارش تازه ا رانيمنابع آب ا تيريشركت مد 

 اچهيدر نيآب در ا يش موجودمتر مكعب بوده كه نشان از كاه ونيليم 32و  ارديليمشابه پارسال پنج م

 است.

متر مكعب بوده  ونيليو چهار م ارديليم 16ساله كه  52نسبت به دوره درازمدت  اچهيآب در يموجود

 .دهديكاهش نشان م

كه  يمربع شده درحال لومتريك 3224,22و تا خردادماه امسال  يجار يدرسال آب زين اچهيدر وسعت
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 .دهديرا نشان م يلومتريك 30,29بوده است كه كاهش  رلومتيك 3254,51 اچهيپارسال وسعت در

كه  يمتر شده درحال 1271,88و تا پانزدهم خردادماه  يجار يدرسال آب زين اچهيسطح آب در طراز

 انگريب رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيمتر بوده است. حاال تازه تر 1271,92عدد  نيپارسال ا

 درصد كاهش دارد. 12نسبت به پارسال  هياورم اچهيه درحوض يهابارش زانيآن است كه م

 دهيرس متريليم 344,7خردادماه به رقم  ستيو تا ب يجار يسال آب يحوضه از ابتدا نيها در ابارش زانيم

براثر  اچهيآب به در يامر نشان از كاهش ورود نيبوده و ا متريليم 483,6 زانيم نيكه پارسال ا يدرحال

 بارش ها است.

شركت در  نيگفت: مقرر است ا رنايبه ا رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد شيپ يچند

سال  انيآن تا پا يهاها و پروژهاساس طرح نيرا  اجرا كند و برهم يليبدينقش ب هياروم اچهيدر ياياح

 واهد شد.خ اياح شوديها كه افتتاح مطرح نيتوسط ا اچهيدر نياز ا ياجرا خواهد شد و بخش مهم

در دولت  هياروم اچهيدر تيدرباره وضع شيپ يچند ريوز يآب و آبفا معاون»يزاده خامس يتق قاسم«

متر مكعب از سدها و  ارديليم 6دولت مناسب شده و حدود  نيدر ا اچهيدر تيگفت: وضع ديو ام ريتدب

پر شده است  آناز  يمين 74شده است. نسبت به سال  يها رها سازسال نيآن در ا ياياح يها برارودخانه

 دولت حال آن بهتر هم خواهد شد. نيا انيگذار تا پا ريچند طرح مهم و تاث انيو با پا

 يمتر مكعب آب برا ونيليم 400هزارو  كيتاكنون  يغرب جانياستان آذربا ينوشت: امسال از سدها يو

 است. هيشده است كه دو برابر تعهد پا يرها ساز اچهيدر ياياح

 اچهيدر يايجمهور موضوع اح سيير استيدولت به ر اتيجلسه ه نيو در نخست 1392سال  مردادماه

 هيو مناطق حاش يغرب جانيمردم آذربا ژهياز مردم به و ياديشمار ز يمطرح شد كه موضوع،  شگفت هياروم

 .ختيرا برانگ اچهيدر يا

 هياروم اچهيوضوع دردولت، به م اتيه رينظ يدر جلسه مهم نياز ا شيتا پ يمسوول كشور چيه 
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حال،  نيداشت درع يهمه مردم منطقه تازگ يجلسه برا نيموضوع آن هم در نخست نينپرداخته بود، طرح ا

سرانجام  يب يهانبوده و آن را در جمع وعده نيخوش ب اديموضوع، ز نيبه طرح ا زياز مردم ن يعده ا

 .پنداشتنديگذشته م يهادولت رينظ

 يايتحت عنوان ستاد اح يستاد يراه انداز يبرا يزيردطرحيام رويولت تدبد يكارها نياز نخست يكي

 بود . ييمختلف اجرا يدستگاه ها رانيو مد نهيزم نيدر ا ربطيذ يبود كه با حضور وزرا هياروم اچهيدر

نداشت، برداشته  يمناسب تيكه در آن زمان، وضع هياروم اچهيدر ياياح يها براگام نينخست  بيترت نيا به

 شد.

 ياز جمله گامها ه،ياروم اچهيدر هيحاش يزگردهايو حل مشكل ر اياح ت،يطرح در بخش تثب 27 ديتمه

 روندسرعت گرفت. ني، ا1393برداشته شد و از اواخر سال  آنيايبهبود روند اح يبود كه برا ياتيعمل

 يورود شياو افز يدر بخش كشاورز ژهيمصرف آب به و يجيانتقال آب حوضه به حوضه، كاهش تدر 

 يطيمح ستيز ياستانداردها تيپساب البته با رعا تياستفاده از ظرف يو حت ياقمار يهاآب از رودخانه

 بود. نهيزم نيها در اگام گرياز د

توان به   يآنها م نيكه از جمله مهمتر  ،يياياح يهااز هفت سال از آغاز طرح شيبا گذشت ب اكنون

مصرف آب در  زانيم يدرصد 40كاهش  اچه،يانتقال آب به بستر در يبرا يارودخانه يرهايمس يروبيال

با  اچهيدر مت( كه آن زمان هنوز احداث نشده بود) به س بيس يو انتقال آب از سد كان يبخش كشاورز

 يرا كه زمان يا اچهياشاره كرد كه توانسته اند در يلومتريك 11و خط انتقال  يلومتريك 36احداث تونل 

 بازگردانند. يزندگ ريبود به مسدرحال خشك شدن 

نمك  يهاخطر طوفان  ن،يزم رانيا نينگ نيا يايتوانست ضمن اح ازدهميدولت  يهااقدام بيترت نيا به

 را از سر كشورمان دور سازد.
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 26/03/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها در اكثر مناطق كشورتداوم روند كاهش بارش
 

صورت گرفته درهفته  يهاينيبشياعالم كرد: براساس پ رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق -رنايا-تهران

 ياكثر مناطق دارا رماهيت 6به  يو در هفته منته زيازمناطق كشور ناچ يبارش ها در تعداد زانيم يجار

 خواهند بود. اركميبس ياهبارش

صورت  يهاينيبشيبر اساس پ رو،يوزارت ن آبقاتيموسسه تحق يگزارش روز دوشنبه روابط عموم به

 زانيحال م نيشمال غرب كشور تداوم داشته و  درع ياز نواح يوقوع بارش دربرخ ،يگرفته در هفته جار

اكثر مناطق كشور  رد رماهيت 6به  يمنته يآتمقدار بارش هفته  نياست. همچن زيمناطق ، ناچ ريبارش در سا

 خواهد بود. زيناچ

)تا روز  99-98( يجاريسال آب ياز ابتدا رو،يوزارت ن يهاستگاهياساس اطالعات بارش ثبت شده در ا بر

 متريليم 27,3گذشته يبا سال آب سهياست كه در مقا متريليم 305,5خرداد  متوسط بارش كشور حدود  24

 .دهدينشان م شيدرصد) افزا29( متريليم 69,2 ريساله اخ 51هش و نسبت به متوسط (هشت درصد) كا

شمال و شمال غرب  ،يمناطق غرب شتريگذشته در ب يبا سال آب سهيدر مقا يجار يبارش سال آب تيوضع

 همراه بوده است. شيكشور، كاهش داشته و در مناطق جنوب و جنوب شرق كشور با افزا

از مناطق  يساله) به جز در برخ 51نسبت به متوسط بلندمدت (  يجار يسال آببارش كشور در  تيوضع

 .دهدينشان م 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

و هفت درصد كاهش  30، 17، 16 بيقوم به ترتو قره هياروم اچهيعمان، در يايفارس و در جيخزر، خل

 .رددا شيدرصد افزا 30و  8 بيشرق به ترت يو مرز يفالت مركز زيداشته و درحوضه آبر

 گاهيدر جا متريليم 993,6با بارش  النيدهد استان گ ينشان م يها در بخش استانبارش تيوضع
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كم  گاهيجا متريليم 109,5 زانيبا ثبت بارش به م زين زديان كشور قرار دارد و است ياستان ها نيترپربارش

 كشور به خود اختصاص داده است. يهااستان ريسا انياستان را در م نيتربارش

كشور خواهد گذاشت به  يآب به مخازن سدها يورود ياثر خود را بررو نيها نخستروند بارش كاهش

آب به مخازن سدها به رقم  يورود رانيابع آب امن تيريآمار شركت مد نيكه براساس آخر ياگونه

 .دهديمرا نشان  يپارسال كاهش چهار درصد يآببا سال سهيكه در مقا دهيمتر مكعب رس ارديليم 48,84
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 27/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – افتيكه نجات  يااچهيدر
 

 19و  ارديليخردادماه به پنج م 15) تا 98(مهرماه  يجار يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيآب در يموجود

 يكه زمان اچهيدر نيا ياياح يبرا ديو ام ريدولت تدب يهاتالش دهديكه نشان م دهيمترمكعب رس ونيليم

 در معرض خشك شدن بود، به ثمر نشسته است.

از  يو رواناب ورود ميبسته است كه آب آن از محل بارش مستق يحوضه آب كي هياروم اچهيدر

از  شيپ يهادر سال هياروم اچهي. درشوديم رابيس يارودخانه دوره 39و  يرودخانه دائم 21ها، آبراهه

گرفته بود كه  شيمجاور را در پ يهابرداشت آب شيها و افزاروند خشك شدن بر اثر كاهش بارش 94

اساس  نيباشد؛ برهم نياز كشور خطرآفر يعيمنطقه و بخش وس يبرا توانستيروند م نيتداوم ا

 نيزمان با اآن آغاز كردند. هم ياياح يخود را برا يهاتالش اچهيدر نيو ا ستيزطيدوستداران مح

سال  آن شد و از ياياحوارد كارزار و طرح  زيدولت ن نيا ديو ام ريكار آمدن دولت تدب يها و با روتالش

 نيا يمترمكعب آب برا ارديلياز دو م شياست، ب هياروم اچهيدر يايتاكنون كه سال شروع طرح اح 94

 شده است. يرهاساز اچهيدر

در مدت  هياروم اچهيآب در ياعالم كرد: موجود يادر گزارش تازه رانيمنابع آب ا تيريمد شركت

 اچهيدر نيآب در ا ينشان از كاهش موجودمترمكعب بود كه  ونيليم 32و  ارديليممشابه پارسال پنج

 مكعبمتر ونيليو چهارم ارديليم 16ساله كه  52نسبت به دوره درازمدت  اچهيآب در ياست. موجود

 .دهديبوده، كاهش نشان م

 هياروم اچهيدر يايشركت در اح نيگفت: مقرر است ا يدر امور آب و آبفا روين ريمعاون وز شيپ يچند

سال اجرا خواهد شد و بخش  انيآن تا پا يهاها و پروژهاساس طرح نيا كند و برهمرا اجر يليبدينقش ب

 خواهد شد. اءياح شود،يها كه افتتاح مطرح نيتوسط ا اچهيدر نياز ا يمهم
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 نيدر ا اچهيدر تيگفت: وضع ديو ام ريدر دولت تدب هياروم اچهيدر تيدرباره وضع يخامسزادهيتق قاسم

ها سال نيآن در ا ياياح يها برامترمكعب از سدها و رودخانه ارديليود شش مدولت مناسب شده و حد

تا  رگذاريو تأث مهمچند طرح  انياز آن پر شده است و با پا يمين 74شده است. نسبت به سال  يرهاساز

دولت به  ئتيجلسه ه نيو در نخست 1392دولت حال آن بهتر هم خواهد شد. مردادماه سال  نيا انيپا

از  ياديشمار ز يشگفت موضوع، نيمطرح شد كه ا هياروم اچهيدر يايموضوع اح جمهورسيرئ استير

از  شيتا پ يمسئول كشور چي. هختينگرا برا اچهيدر ياهيو مناطق حاش يغربجانيمردم آذربا ژهيومردم به

وضوع آن هم م نينپرداخته بود. طرح ا هياروم اچهيدولت، به موضوع در ئتيه رينظ يدر جلسه مهم نيا

موضوع،  نيبه طرح ا زياز مردم ن ياعده حالنيداشت درع يهمه مردم منطقه تازگ يجلسه برا نيدر نخست

از  يكي. پنداشتنديگذشته م يهادولت رينظ سرانجاميب ياهنبوده و آن را در جمع وعده نيبخوش اديز

 اچهيدر يايعنوان ستاد احتحت يتادس ياندازراه يبرا يزيرطرح ديو ام ريدولت تدب يكارها نينخست

 نيبود. به ا ييمختلف اجرا يهادستگاه رانيو مد نهيزم نيدر ا ربطيذ يبود كه با حضور وزرا هياروم

نداشت، برداشته شد.  يمناسب تيكه در آن زمان، وضع هياروم اچهيدر ياياح يبرا اهگام نينخست بيترت

 يهاازجمله گام ه،ياروم اچهيدر هيحاش يزگردهايمشكل رو حل  اءياح ت،يطرح در بخش تثب 27 ديتمه

روند سرعت گرفت.  ني، ا1393آن برداشته شد و از اواخر سال  يايبهبود روند اح يبود كه برا ياتيعمل

 يورود شيو افزا يدر بخش كشاورز ژهيومصرف آب به يجيآب حوضه به حوضه، كاهش تدر انتقال

از  يطيمحستيز ياستانداردها تيپساب البته با رعا تياستفاده از ظرف يو حت ياقمار يهاآب از رودخانه

 بود. نهيزم نيها در اگام گريد
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 – تر از سال گذشته است+جدولپربارش زيحوضه آبر 2ها / تنها بارش تيوضع نيآخر
 28/03/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

فالت " زيدهد تنها دو حوضه آبر ينشان م يجار يسال آب ييروز ابتدا 268ها در آمار بارش يبررس

 هيها در بقتر بوده اند و بارشگذشته، پربارش يآب سال يهانسبت به بارش "شرق يمرز"و  "يمركز

 گذشته بوده است. يتر از سال آبكشور كم زيآبر ياصل يهاحوضه

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

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

 است. متريليم 305,6) بالغ بر يجار يسال آب ييبتداروز ا 268خردادماه (  وهفتمستيب

و نسبت  شيدرصد افزا 29) متريليم 237مشابه درازمدت ( يهادوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

 .دهديرا نشان م يدرصد8 ي) كاهشمتريليم 332,9گذشته ( يبه 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 يخرداد سال آب وهفتمستيروز ب

 
 ,  رانيمنابع آب ا تيريمد شركت
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نسبت  "شرق يمرز"و  "يفالت مركز" زيكه در جدول باال مشخص است، تنها دو حوضه آبر همانطور

تر كشور كم زيآبر ياصل يهاحوضه هيها در بقاند و بارش تر بودهگذشته، پربارش يآب سال يهابه بارش

 گذشته بوده است. يآب از سال
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 29/03/1399خبر فوري مورخ خبرگزاري  – تر شده استدرجه گرم 7 نيزم
 

تا  1985از سال  نيدرجه باالتر از نرمال بود، افزود: همچن 1,25شدن  يعتجهان تا قبل از عصر صن يدما

 تر شده است.دهم درجه گرم 7 نيكره زم يدما 2015

اظهار كرد: با  ست،يتابستان قابل توجه ن يهابارش نكهيبا اشاره به ا ،يمركز خشكسال سيرئ فهيوظ احد

 .ميندار يامالحظهگذر از فصل بهار و ورود به فصل تابستان بارش قابل 

درجه باالتر از نرمال بود، افزود:  1,25شدن  يجهان تا قبل از عصر صنعت يدما نكهيبا اشاره به ا يو

 يليرغم تعط يتر شده است. علدهم درجه گرم 7 نيكره زم يدما 2015تا  1985از دهه  نيهمچن

شدن  گرمبه سرعت در حال  نيكرونا و كاهش مصرف نفت، اما زم وعيبه واسطه ش ياقتصاد يهاتيفعال

 است.

كرد: در منطقه شرق كشور همچون  انيدما در اغلب نقاط كشور نرمال است، ب نكهيبا اشاره به ا فهيوظ

 به كمتر از نرمال دارد. شيو تهران دما نرمال و گرا يخراسان رضو ،يسمنان، خراسان جنوب يهااستان

 جانيكردستان و آذربا الم،يغرب خوزستان، ا يهااستانادامه داد: در مناطق جنوب غرب اعم از  فهيوظ

 تر از نرمال است.درجه دما گرم 3تا  1 يو غرب يشرق

كشور ماندگار  يشرق مهيهفته در ن انيگرم تا پا يهوا نكهيبا اشاره به ا يكارشناس سازمان هواشناس نيا

درجه باالتر از نرمال  3تا  كي كرد: در مناطق جنوب غرب دما نرمال و در اغلب نقاط كشور انياست، ب

 است.

 جانيسواحل شمال، آذربا يغرب يهادر بخش ندهيچند روز آ يادامه داد: ط يمركز خشكسال سيرئ

 ميخواه يهاالبرز بارش يكردستان و ارتفاعات غرب يشمال يهابخش ل،ياردب ،يغرب جانيو آذربا يشرق

 داشت.
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تاكنون نسبت به دوره  ديجد يسال زراع يارش از ابتداب زانيآمار مجموع م نيافزود: بنابر آخر يو

درصد كمتر  12تا  8بارش  زانيغرب م يهاكه در استان يدرصد رشد داشته است، در حال 30بلندمدت 

 درصد فراتر از نرمال بوده است. 74و بلوچستان  ستانياز نرمال و استان س

 يابارش قابل مالحظه زييكه در فصل پا دهدينشان م يمياقل يهاكرد: مدل حيتصر انيدر پا انييايض

 .ميندار

 
 ني: اعتمادآنالمنبع
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ي؛ كارون به فالت مركز يهاطرح انتقال آب از سرشاخه 10از  شيشدن ب يياجرا
 31/03/1399روزنامه سبزينه مورخ  – خواهديم اتيكارون ح يهارگ

 

 يآبكم ،يسالبا خشك كردند،يتردد م هايدر آن كشت يرودخانه كشور كه زمان نيتربزرگ هاستسال

 يخه به فالت مركزخوزستان و انتقال آب از سرشا يهادشت ياست. زهكش بانيو فاضالب دست به گر

 طرح 10از  شيها تاكنون ب. براساس گزارششونديرود كارون محسوب م يدر خشك يعامل مهم زين

 نيا يبا اجرا ياريدر حال اجراست كه بس اياجرا شده  يكارون به فالت مركز يهاانتقال آب از سرشاخه

 وجود ندارد. ييطرح مخالف بودند، اما گوش شنوا

 نيتراز پر آب يكياكنون رود كارون اما هم م؛يداشت يالبيخوب و س يهابارش كهنيبا وجود ا امسال

 .برديبه سر م يقرمز و رو به خشك تيدر وضع رانيا يرودها

از آن نام برده شده و  زين يباستان يهانوشتهاست كه در سنگ رانيا يهارود نيتراز پر آب يكي كارون

 رانيا يهارود نيترياز طوالن يكياند. رود كارون شده ليود تشكر نيدر كنار ا يبشر يهاتمدن نياول

 يدنيآب آشام اكنونهمرود  نيكرد. ا يرانيدر آن كشت يحت توانيم كهيصورتبه شود؛يمحسوب م

رود  نيا قيواردات و صادرات كاال از طر نيبرق و همچن ديتول ،ي. كشاورزكنديم نيشهر اهواز را تأم

رود كارون (كوهرنگ، بازفت و زردكوه ) از استان  يسرچشمه اصل ايرشاخه . سرديگيصورت م

از استان لرستان وارد  وررود دز است كه پس از عب زين ياست. سرشاخه فرع ياريچهارمحال و بخت

و  وستهيو عراق به اروندرود پ رانيرود در مرز ا ني. ازديريم ريبه نام بندق ياخوزستان شده و در منطقه

هزار مترمكعب از آب رودخانه كرخه توسط  20روزانه  ني. همچنزديريم فارسجيآن به خلپس از 

رودخانه  نيا ي. حدود شش سد بر روشوديم تقلبه رودخانه كارون من دچمرانيبه نام كانال شه يآبراه

 ساخته شده است.
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 رانيرودخانه ا نيتريطوالن يآلودگ

سازمان آب و  كهيطوربه م،يهست رانيرودخانه ا نيتريوالنط يشاهد آلودگ ريدر چند سال اخ متأسفانه

خود موجب  يهابا ورود زهاب يجانب عيو صنا شكرياست كه شركت توسعه ن يبرق استان خوزستان مدع

را رد كرده و  اادع نيا يجانب عيو صنا شكريشركت توسعه ن يآن شده است. اما معاونت كشاورز يآلودگ

در جنوب خوزستان وارد آب رودخانه  شكرياز زهاب كشت و صنعت ن ياهقطر ي: تاكنون حتديگويم

احداث  زيكانال ن 242رودخانه  يفيمطلوب ك طيحفظ شرا يشركت در راستا نيكارون نشده است و ا

 وارد رود نشود. يكرده تا آب

 48است كه حدود  يكشاورز يهارودخانه كارون پساب يآلودگ لياز دال گريد يكياست،  يگفتن

موجب به  زين يو احداث مزارع پرورش ماه يشهر يها. فاضالبشونديها وارد رود مپساب نيدرصد ا

 نيا ررودخانه د نيرودخانه كارون شده است؛ اما حال ا يستيزو تنوع يآب ستمياكوس اتيخطر افتادن ح

 حرفاست. نيروزها بدتر از ا

طور كامل خشك شده كه دخانه كارون باز رو ياكنون قسمتهم ريها و تصاوگزارش يبرخ براساس

 منجر شده است. يفراوان يهايموضوع به نگران نيهم

 

 علت خشك شدن كارون نيترخوزستان مهم يهادشت يزهكش

به  ست،يزطيسازمان حفاظت مح يتاالب يهاستميدفتر اكوس ريمد ،يميكرمورد مسعود باقرزاده نيهم در

علت  نيتربه مهم ميبخواه هايبردارو بهره ساتيجز سدها، تأسهباشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر ب

 خوزستان است. يهادشت يزهكش ميخشك شدن رودخانه كارون اشاره كن

زاگرس را  يهاعنوان مثال دشتكننده است؛ بهنگران اريخوزستان بس يهادشت يادامه داد: زهكش يو

 يهااساس لبه نيواحد آب جمع كرد، بر هم 100آن درون  توانيكه م ديرياز آب در نظر بگ ييهاكاسه
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واحد  100جذب  ياجاتفاق افتاده است كه به نيهم زيها نكه در اغلب مناطق دشت ميها را بشكنكاسه

 كاسته شود. نيواحد آب جذب ا 20آب تنها 

 توانديدشت نماست و  يبارندگ كهيآب را ندارند و زمان رهيذخ ييها تواناافزود: دشت يميكرباقرزاده

و  شوديمنجر م البيس جاديموضوع به ا نيو هم شونديجمع م ياها در منطقهكنند، آب رهيآب را ذخ

هم  نيريهستند و آب ش نيريها شآب رودخانه كند،يم انيطغ زيو رودخانه ن ختهيبه رودخانه ر هاالبيس

توجه  دي. باجوشديهم نم ياا چشمهلذ شود،ينم رهيذخ يدر دشت آب ليدل نيبه هم زد،يريم ايبه در

 زنده است. يصورت دائمها بهوجود چشمه ليدلداشت كه رودخانه كارون به

 خشكمهيرودخانه ن كهيگفت: زمان ستيزطيسازمان حفاظت مح يتاالب يهاستميدفتر اكوس ريمد

 ها در آن منطقه است.چشمه يدهنده خشكنشان شوديم

ها مطرح كرده و حفاظت از تاالب يجلسه ستاد مل نيخانه كارون را در اولرود يكرد: خشك حيتصر  يو

از  ديشوند. نبا ييها اجراطرح نيا ميدواريكه ام ميكرده بود نيحفاظت از آن تدو يبرا زيرا ن ييهاطرح

ها رودخانه يدر خشك يعامل مهم زين يكه انتقال آب از سرشاخه به فالت مركز ميموضوع غافل شو نيا

كارون به فالت  يهاطرح انتقال آب از سرشاخه 10از  شيها تاكنون ب. بر اساس گزارششوديوب ممحس

 ييطرح مخالف بودند، اما گوش شنوا نيا يبا اجرا ياريدر حال اجراست كه بس اياجرا شده  يمركز

 وجود ندارد.

 

 است يجد ديتهد كيرودخانه كارون  يخشك

طرح انتقال آب كوهرنگ از  ديدانيطور كه مست؛ همانا يجد ديتهد كيرودخانه كارون  يخشك

 96باطل شده بود كه در سال  93طرح در سال  نياجرا شده كه مجوز ا رودندهيكارون به زا يهاسرشاخه

 فسنجانپروژه انتقال آب از كارون به ر نيطرح متوقف شد. همچن نيا ستيزطيبا درخواست سازمان مح
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 ،يكالنتر يسيافتاد كه ع انيمجدد به جر 93در سال  رويبا نامه وزارت نمتوقف شد كه  81در سال  زين

طرح در سكوت و  نيمجدد آن را رد كرده، اما ا يطرح و اجرا نيا ست،يزطيسازمان حفاظت مح سيرئ

 خفا درحال اجراست.

هستند كه با  ييهااز طرح ياريبس شود،يكه در سكوت انجام م ستين يانتقال آب تنها طرح طرح

نسبت به  زين يشدند كه كس يياز سرشاخه رود كارون اجرا يطيمحستيز يهايابيو بدون ارز يتوجهيب

از رود  يتقسم يكه با خشك مينيبياكنون مهم زيآن را ن جهينشان نداده است؛ نت يموضوع واكنش نيا

ل آب طرح استخراج نفت انتقا يهابر طرح. عالوهميارو شدهكارون روبه انيدر جر شهيپر بار و هم شهيهم

از رود كارون منجر شده؛ چراكه در چند ماه گذشته خبر استخراج نفت و گاز در  يقسمت يبه خشك زين

فراوان  يهاكه با وجود بارش دوجود دار يضيو احتماالت ضد و نق دهيرودخانه به گوش رس نياطراف ا

در استان خوزستان منجر شده،  ليس جاديبه ارودخانه كه  يو پر آب يجارسال نياسفند و فرورد يهادر ماه

سوال و تعجب دارد.  يموضوع جا نيرو شده كه اروبه ياز خشك يرودخانه با قسمت نياكنون اهم

از  يگذشته پرآب بودند و اكنون اثر يهادر دهه كه يياز رودها ياريبس تيكه كارون به وضع ميدواريام

 دچار نشود. ست،يها نآن
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 31/03/1399خبرگزاري گسترش نيوز مورخ  – سد گتوند ادامه دارد يفتبعات من
 

افتتاح شد،  نژاديدست محمود احمدبه 1390كه در مرداد سال  ايگتوند عل روگاهيسد و ن يمنف تبعات

 از مردم خوزستان را گرفته است. يخشهنوز هم دامن ب

 
و عجله  كرديم ديكه تول ياخورد، به خاطر شورابه نيبه زم يكه كلنگ آن در دوران هاشم يسد نام

پروژه كه قرار است منافعش به كل  نيها افتاد. حاال اافتتاح آن، بر سر زبان يبرا نژاديدولت محمود احمد

و حق و حقوق آنها را به گفته  دهيمخزن سد را بلع ياز روستاها يبخش ستيبرسد، تمام هست و ن رانيا

قدر پول آن تواندينم چرخاند،يرا م رانيكه چرخ صنعت كل ا يپرداخت نكرده است. سد يمحل رانيمد

اند، بپردازد تا آنها هم از كمك به پروژه آواره شده نيكه به خاطر ا ييچند روستا تيجمعبه ساكنان كم

سال از افتتاح، هنوز  10مخزن سد گتوند با گذشت  انييخوشحال باشند. روستا رانيچرخ توسعه ا ياندازراه
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 ليدرباره دال يحاتيپروژه توض نياند. مسئوالن انكرده افتياند و حق و حقوق خود را درآواره

شده، وارهآ ييروستا تيجمع يبرا حاتيتوض نيا اياما آ دهند؛يارائه م ينشدن حقوق جامعه محلپرداخت

شدند.  ريسراز نييشده از باالدست به سمت پاذوب يهاشد و برف شروعتابستان  كند؟يم جاديشغل ا

نعمت  نياما ا د؛يآيشد كه از هفت استان مجاور باالدستش م يآب يرايدشت خوزستان پذ نكهيحاصل ا

را  ياريبختومحالرشده چهاذوب يهااز كشور زحمت است. مخزن سد گتوند برف يكوچك تيجمع يبرا

 يعنيتابستان  كيتا برق پ كنديم رهيآب ذخ شتريسد ب نيهرچه ا يول دهد؛يم يدر دل خودش جا

كه هنوز حق  يانييكند، مشكالت روستا نيتأم يراحتاوج مصرف كشور به اميا يرا برا رانيبرق ا نيترگران

 شتريپا كنند، بوخود دست يبرا يديجد شغل گر،يد ييدر جا توانندياند و نمو حقوق خود را نگرفته

تعداد از  كي: كنديعنوان م ينيشاهد ع كيعنوان از فعاالن خوزستان، به ،يرگانيبي. سامان فرجشوديم

» لب رود يگاورا«و » پابرآفتاب«و  »يگلزار« يكه در مخزن سد گتوند هستند، شامل روستا ييروستاها

اعالم شده بود،  رويآب و ن تشرك يناعادالنه از سو يهامتيق نكهيا ليدلمن اطالع دارم، به كهييجاتا

 يچرخه كارشناس كيروستاها به پروژه در  نيا ياراض ي: واگذاردهديخود را نفروختند. او ادامه م ياراض

روستا به  نيا يسد موجب شد كه اهال يريشد. آبگ يريبود كه سد گتوند آبگ يريگيوارد شد و در حال پ

ساكنان مخزن سد گتوند پس از  ،ينيشاهد ع نيو آواره شدند. به گفته ا دنديوق خود نرسحق و حق

رفتند و در واقع آواره شدند. اغلب آنها ضربه  يبه سمت الل مانيسلاز مسجد يليدر منطقه عق يريگآب

خانوار چند  د،يآيم نييسطح آب پا يگاه نكهيمدت به خاطر ا نيخوردند. در ا يسخت يتيو هو ياقتصاد

 ياديمراتع ز يكه منطقه داراآنجا: ازكندي. او اضافه مكردنديم يبدون آب و برق و جاده در منطقه زندگ

 يرگانيبيمنطقه حضور داشتند. فرج نيدر فصل بهار وجود داشت، مردم در ا ژهيودام به يبود و امكان چرا

 د،كنن رهيآن را ذخ خواهنديو م شوديب مآ ياريبختومحالچهار يهاروزها كه برف كوه ني: اديگويم

آب رفته است؛ ضمن آنكه مردم در  رياز آب بود، ز رونيكه ب ياز اراض يآب باالتر آمده است و مقدار
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شده  فيتعر اچهيآنها در حوضه در يو اراض كننديم يحوضه خطرناك كه امكان رانش وجود دارد، زندگ

 .دهنديجا ادامه مندارند، همان يزندگ يبرا ييبندگان خدا جا نياست؛ اما چون ا

 

 ياجتماع تيبه مسئول رويآب و ن يتوجهيب 

 افتيدر يكه نام برده است، غرامت ييروستاها يوجود ندارد كه اهال يسند چيه ،ينيشاهد ع نيگفته ا به

كنند.  افتيدر يزندگ يمكان معوض برا كيبودند  لياند؛ بلكه ماروستا دنبال پول نبوده يكرده باشند. اهال

خود  يزندگ توانستنديشود، نم پرداختكه قرار بود به آنها  يبا مبالغ رايز خواستند؛يچرا دام م يمرتع برا

اند. و اردكان رفته زديمخزن سد گتوند به  يحاضر جوانان روستاهاحال: درديگويكنند. او م يرا بازساز

 تياند، وضعمانده يكه باق ييرهايمهاجرت كردند و پ رگيد يو جاها هياز آنها با زن و بچه به عسلو يبخش

خودش را رها كرده  ياجتماع تيمسئول روي: شركت آب و نكنديم ديتأك يرگانيبيدارند. فرج يبد يليخ

 ادآوريبه جا گذاشته است. او  يرانيكند؛ اما و جاديا يآبادان خواهديم ،يارگان دولت كيعنوان است. به

اند كه مهاجرت كرده يبوده است، به مناطق يداركارشان مرتعوسد گتوند كه كسب: مردم مخزن شوديم

 يخود را بفروشند تا سرپناه يهااند كه دامشده رياز آنها ناگز يارياست. بس يصنعت يآنها كشاورز شهيپ

 مسئله سبب شده است كه شغل خود را از دست بدهند. نيخود جور كنند و ا يبرا

 

 امت به مردمنشدن غرپرداخت 

شان گله دارند. مسئوالن نشدن مطالباتكه از پرداخت ستنديمخزن سد گتوند ن يفقط مردم روستاها نيا

 رنايوگو با ادر گفت مان،ي. محمد پاكدل، فرماندار مسجدسلكننديم دييرا تأ يهم سخنان جامعه محل ياستان

آب رفته است. او  ريگتوند ز دس يريگثر آببر ا شانيهااست كه خانه يانييبه روستا يتوجهيمعترضِ ب

آمدن آب اعالم نشده و از باال يارتفاع آب مخزن به فرماندار شيبر افزا يمبن ي: هشداردهديادامه م
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. به كندياطراف مخزن سد را رد م يامالك روستاها يپول برا عيتود اي. پاكدل پرداخت مينداشت ياطالع

و مشكالت روستاها  ميرا ترم يينشده است. سد گتوند قرار بود جاده روستابه مردم داده  يپول چيگفته او ه

تعهدات را انجام نداده و مسئوالن سد  نياز ا كدامچيسال گذشته رفع كند؛ اما ه يگرفتگرا بعد از آب

ه ب شي: حدود دو ماه پكنديم ديتأك مانيسلكار ندارد. فرماندار مسجد نيا يبرا ياعتبار نديگويگتوند م

 مسئله است. نيا يريگيشدت در حال پبه زيو دادستان ن مياز منطقه داشت يدانيم ديبازد تانهمراه دادس

 

 گتوند يتملك اراض يبرا يمراحل قانون يط 

 بارهنياگتوند در يمجر ،يشان هستند؛ اما محمد مرادنشدن مطالباتمردم، معترض به پرداخت اگرچه

نشد و  ريپذاساس توافق امكانبر نيالد: بحث تملك تلخاب تاجديگوي. او مدهديارائه م يحاتيتوض

طرح قرار داده  يرمج يروشيرا تحت ماده هشت تملك پ يحلگذار راهقانون افتد،ياتفاق م نيا يوقت

وارد  هيينشود، قوه قضا جاديالمنفعه اطرح عام كي ياجرا يحل اگر توافق براراه نياساس ااست. بر

 كيكارشناس از سمت مردم،  كي. شوندي: سه كارشناس مشخص مدهديادامه م يد. مراشوديم

. به شوديم نييتع يكه از طرف خود دادگستر نيالطرفيكارشناس مرض كيكارشناس از سمت طرح و 

در  يرسم يدر آگه يگذارمتيشده و ق يط ريمس نيا نيالدتلخاب تاج يدرباره روستا يگفته مراد

با  ديمردم با ي: بعد از انتشار آگهكندياست. او اضافه م دهيبه اطالع مردم رس االنتشارريكث يهاروزنامه

با آن موافق باشند، انجام شود و انتقال سند به نام دولت  ياسناد مراجعه كنند تا بحث انتقال اموال اگر اهال

ست. پول امالك را به در نظر گرفته ا يگريحل دگذار راهانجام شود؛ اما اگر مراجعه نكنند، قانون

پول خود را از  تيمجاب شدند، رجوع كنند و با اثبات مالك يتا هر وقت اهال كنديصندوق ثبت منتقل م

 متي: قشوديم ادآوريشده است. او  يكامال ط نيالدتلخاب تاج يروستا ربارهد ريمس ني. ارنديصندوق بگ

 يكه اهال ميما تا لحظه آخر هم منتظر ماند خاطرنيهمتا شش ماه اعتبار دارد؛ به ياراض يكارشناس
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 بهشتيارد ميمجبور شد خاطرنيهمبه امدند؛ين يانجام شود؛ ول يراحتانتقال سند به نيو ا اورنديب فيتشر

هم  انييروستا يپول از سو يسد گتوند درباره طلب معوض به جا ي. مجرميپول را به صندوق منتقل كن

درخواست  توانندينم م،يخواهيمعوض م نديبگو ينجام شود و اهالا ي: طبق قانون اگر طرحديگويم

 نيبكنند. ا رساختيو ز نيدرخواست زم تواننديبكنند. فقط باالتر از تراز آب م يگريمعوض در مكان د

مسئله  نيو اگر امكان ارائه معوض وجود داشت، دولت از ا شوديم يبررس ياستاندار قيمسئله از طر

آن كامال  ي. جاده دسترسشوديانتفاع ساقط م زيمنطقه از ح ي: اما گاهدهدياو ادامه م .كندياستقبال م

كه در منطقه هستند و غالبا كم  يساكنان يكه اگر بخواهند برا دهديرخ م يگريو موارد د شوديقطع م

منطقه  نيادر  ميتوانينم ديگوي. دولت مشوديم يكنند، خرجش نجوم جاديرا ا هارساختيز نيهستند، ا

به  هايصورت است. با باالآمدن تراز آب، دسترس ني. درباره تلخاب هم قصه به همميبه شما معوض بده

روستا وجود داشته باشد، مسئولش ما  يبرا يدسترس يگريد ياگر هم جا يول رود؛يم نيمنطقه از ب نيا

 برد؛يت، طرح به دولت ماس يمثل وزارت كشور و عواملش كه استاندارد يگري. وزارتخانه دميستين

 يمجر اريدر اخت ايبودجه را  ني. اكنديم نيرا تأم ياهال يبرا هارساختيز جاديا نهيو هز رديگيمصوبه م

مسئله قرار نگرفته  نيا يما برا اريدر اخت يا. تاكنون بودجهكننديم نهيخودشان هز اي دهنديطرح قرار م

چند نفر معترض هستند. تعداد افراد مهم  دينيو بب ديكن يررسب ديبا ي: در هر اعتراضديگوياست. او م

دو  اي نوارخا كي يها اگر براو كل داستان كنديمسئله را بغرنج م يلينفر است كه خ كي دياست. شا

 .ميريدر نظر بگ ديافراد را هم با زهيكردن داشته باشد. انگكه ارزش وقت صرف دانميم ديخانوار باشد، بع

 : شرقمنبع
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