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  اهللا الرحمن الرحيم بسم 

  
  

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

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

  
هـاي خبـري    از سلسـله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت     شماره دومين و  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       اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     آنچه كه در قالب ارايـه 

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت       هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه
هــا و نشــريات بــه صــورت روزانــه و هفتگــي چــاپ گرديــده اســت را در اختيــار  گرفتــه و در خبرگــزاري
ر داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محققين قرا
. گـردد  هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي. منابع طبيعي را نشان دهد

نظر  اي تنظيم شود كه صرف مجموعهوليكن با فرض صحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 
  . نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد تي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درس
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  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – نبودن مخازن سدها يكاف ليبه دل نيريمترمكعب آب ش ارديليم 40رها شدن 
  01/04/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

  

 ارديليم 40كشور،  ينبودن مخازن سدها يگذشته به علت كاف يدر سال آب: گفت روين ريوز معاون

از  نيريآب ش ميحجم عظ نيا شترياما ب ختيها ر به تاالب يرها شد كه البته بخش نيريمترمكعب آب ش

  .دست رفت

در امور آب و  روين ريمعاون وز يزاده خامس يقاسم تق م،يتسن يخبرگزار يدگزارش خبرنگار اقتصا به

 رييو تغ تينامتوان بودن استقرار جمع ،ينامتوازن بودن پراكنش بارندگ: اظهار داشت يخبر يآبفا در نشست

  .منابع آب است تيريدر برابر مد يسه مانع اصل مياقل

گفتند  يم ها يو بعض ماند يم يمخازن سدها خال تياز ظرف يبخش ،يخشكسال يها در دوره: افزود يو

كه هنوز مخازن  ميديو ژربارش د يترسال يكه با بازگشت دوره ها يچرا سدها ساخته شده اند در حال

  .ستين يكشور كاف يسدها

، "ميا آب با كمبود مواجه يساز رهيذخ تيهنوز در داشتن سدها و ظرف" نكهيا انيبا ب روين ريوز معاون

مترمكعب آب  ارديليم 40كشور،  ينبودن مخازن سدها يگذشته به علت كاف يدر سال آب: ردك حيتصر

  .دست رفت زا نيريآب ش ميحجم عظ نيا شترياما ب ختيها ر به تاالب يرها شد كه البته بخش نيريش

تان در باالدست خوزستان و سد نرماب در گلس ياريمعشوره در لرستان، سد بخت اگر سد تن: ادامه داد يو

 ها ونيلياز دست رفتن م يو جلو ميمند شو بهره يمواهب اله نياز ا ميتوانست يساخته شده بود، م

  .ميريرا بگ نيريمترمكعب آب ش

 ينيگزيجا يبرا: ، گفت"فتادهيفرهنگ استفاده از پساب در كشور جا ن" نكهيا انيبا ب يخامس زاده يتق

 رديصورت بگ نهيزم نيالزم در ا يها يهماهنگ ميردوايوجود دارد اما ام ييها پساب با آب، مقاومت
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  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .ميآب كن نيگزياستفاده در صنعت، پساب را جا يحداقل برا ميتابتوان

: دانست و گفت يراقتصاديو انتقال آن به دوردست را غ ايآب در يساز نيريش روين ريوز معاون

 ميعمل كن يبه گونه ا ديبا است و يآب مناطق ساحل نيتأم يبرا كرديرو نيبهتر ايآب در يساز نيريش

 يساز نيرياز ش ميبتوان ،يا و درون حوضه يا حوضه نيانتقال آب ب يبه جا اها،يدر يلومتريك 100كه تا 

  .مياستفاده كن ايآب در

 يمنابع آب نكهينفر برسد، با توجه به ا ونيليم 100به  1420تا سال  رانيا تيشده جمع ينيب شيپ: افزود يو

  .ميها ندار بخش يمصرف در تمام يو اصالح الگو يور بهره شيجز افزا يراه بد،اي ينم شيما افزا

 ميقرار ندار يطيدر شرا: اذعان داشت يآب در بخش كشاورز نييپا يور با انتقاد از بهره يخامس زاده يتق

  .ميصادر كن يدر محصوالت كشاورز يدر قالب آب مجاز گانيكه آب را به صورت را

 80كشور،  يآب در سدها يمترمكعب ارديليم 40 رياكنون با وجود ذخا هم" نكهيا انيببا  روين ريوز معاون

كشور  يآب در سدها ريخوب ذخا تيبر ظرف هيامسال با تك: ، گفت"سدها پر است تيدرصد ظرف

  .ميكن نياز سال گذشته تأم شتريدرصد ب 20را  يآب كشاورز ميتوان يم

  .ابدي يم شيدرصد نسبت به سال گذشته افزا 15 يآب برق يها روگاهين تيامسال ظرف نيهمچن: افزود يو

 ارديليم 52 تيسد با مجموع ظرف 188بزرگ كشور را  يدر امور آب و آبفا تعداد سدها روين ريوز معاون

  .ميسد در دست مطالعه دار 100سد در دست ساخت و  119: مترمكعب اعالم كرد و گفت

 يدر تابستان سال جار يتنش آب يدارا يخصوص تعداد شهرهادر  يدر پاسخ به سوال يخامس زاده يتق

پرتنش  اريشهر بس 50تعداد،  نيهستند، البته از ا يآب  تنش يدارا يشهر در تابستان جار 170از  شيب: گفت

  .هستند

را  يفراخوان ندهيا ماه 2و ظرف   ميا سد كشور آغاز كرده 50آب را در  يمطالعات گردشگر: افزود يو

اجازه بدهد، با  ييكرونا طيكه شرا يو در صورت ميكن يسد كشور اعالم م 30در  يگذار هيسرما يبرا
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 ديرا به معرض د يآب يبحث گردشگر يدر سدها برا يگذار هيسرما يها تيظرف ،يشگاهينما يبرگزار

  .ميگذار يم

آبفا، با حفظ در امور آب و  روين ريمعاون وز: ساختار آب كشور گفت رييدر خصوص تغ روين ريوز معاون

 يمصوبه در راستا نيمنابع آب كشور منصوب خواهد شد و ا تيريشركت مد رعامليسمت، به عنوان مد

  .نسبت به ساختار موجود است شتريب ييهمگرا

 هيزانيبخش غ يروستا 85روستا از مجموعه  37به  يدر خردادماه آبرسان" نكهيا انيبا ب يزاده خامس يتق

 يآب در خط در دست بهره بردار اديبه علت فرسوده شدن و پرت ز: گفت ،"خوزستان انجام شده است

احداث كند  بخش نيدر ا يلومتريك 25 ديدر برنامه داشت كه خط جد رويوزارت ن ه،يزانيبه غ يآبرسان

 نياعتبار، ا نيخط را داده بودند كه به علت عدم تأم نيا يقول اجرا خيكه ظاهرا چند نوبت در چند تار

  .مردم شده بود يتيمسئله موجب نارضا نيافتاد و هم ضيبه تعو ها خيتار

 مهيمحقق شود و تا ن ديبا خط جد يماهه، آبرسان كيفاز  3بعد از اعتراض مردم، مقرر شد در : افزود يو

  .خواهد شد ليبخش تكم نيا يروستا 85به  يماه، آبرسان وريشهر
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  01/04/1399ز مورخ خبرگزاري گسترش نيو تنش آب هستند؟ ريچند شهر درگ
  

 يدر دوره خشكسال يبا تنش آب يحاضر تعداد شهرها درحال: در امور آب و آبفا گفت روين ريوز معاون

  .شهر آن پر تنش هستند 50كه  دهيشهر رس 170به حدود 

 يدر دوره خشكسال يبا تنش آب يتعداد شهرها نكهيا انيبا ب يخبر يامروز در نشست يخامس زاده يتق قاسم

 يتنش آب يدارا يو حل مشكل شهرها افتهيشهرها اكنون كاهش  نيتعداد ا: شهر بود اظهار كرد 547

  .دارد ياديز اريبس هيبه سرما ازيموضوع ن نيشبكه آب است كه حل ا يبه خاطر فرسودگ شتريب

و تا  ميهست ستيز طيهمچنان منتظر اخذ مجوز مح: خزر گفت يايانتقال آب از در يها اره طرحدرب يو

  .طرح وارد مرحله اجرا نخواهد شد نينشود، ا يريگ ميمسئله تصم نيكه در مورد ا يزمان

 ديكرد اما با مياستفاده خواه ميكه در دسترس دار يآب شرب تمام كشور از منابع نيتام يبرا يگفته و به

 ستيز طيها اخذ مجوز از سازمان مح چارچوب نياز ا يكي. باشد نياستفاده از منابع در چارچوب قوان

  .اجرا نخواهد شد يحاخذ نشود، طر ستيز طيسازمان مح يكه مجوز از سو يتا زمان ليدل نيبه هم. است

 ستيز طياگر محسد در دست مطالعه قرار دارد كه  100از  شيحاضر ب درحال: افزود روين ريوز معاون

  .نخواهد شد ييسدها مجوز ندهد اجرا نيا يبرا

 يكشور يبرا: در كشور گفت رشربيآب شرب از غ كيتفك يدرباره اقدامات صورت گرفته برا يو

 يگريوشو و مصارف د شست يشده برا هيكه از آب تصف ستيمصرف درست ن زانيما با توجه به م هيشب

دارد، عمال  ياديز نهيشرب هز ريآب شرب از غ كيتفك نكهيا ليلشود اما به د يرياز شرب بهره گ ريغ

  .به همراه داشته باشد يخوب جينتا تواند ياست كه م ياما كار درست ستيبه صرفه ن يكار از نظر اقتصاد نيا

خشك قرار  مهيخشك و ن مياست كه كشور ما در اقل نيا انگريب ريسال اخ 51 يبارندگ نكهيا انيبا ب يو

بلندمدت و  يهمواره گرفتار خشكسال رانيا: گفت كند، يرا تجربه م ينامتوازن يها يارندگگرفته و ب
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كه البته  ميا شده يوارد دوره ترسال يدهه خشكسال كيكه بعد از  يا به گونه. كوتاه مدت است يترسال

  .بوده است بيو تخر ليپرآب همراه با س يها در سال ها يبارندگ شهيهم

آنها به منابع آن  يدسترس ايبه منابع آب ندارند و  يدسترس ايكشور  تيدرصد جمع 45 هنكيبر ا ديبا تاك او

آب شرب در  نيتام يبرا: اظهار كرد م،يمنتقل كن گريد يها آب شرب را از حوزه ميكم است كه مجبور

  .كرد ميفروگذار نخواه ياقدام چيكشور از ه

كه اضافه برداشت آب دارند  ييها ق چاهخود در خصوص تعرفه بر يها از صحبت يگريدر بخش د يو

  .خواهد داشت شيافزا يمشتركان به صورت پلكان نيا نهيهز: گفت

 تيبه منظور رعا رديگ يكه صورت م ييها قيتعرفه در كنار تشو نيا شيافزا نكهيا انيبا ب روين ريوز معاون

 يها از سفره هيرو يرداشت باز ب يريجلوگ يتعرفه برا نياعمال ا : كرد دياست تاك يضرور نهيمصرف به

 يمتر مكعب ونيليم 700و  ارديليمبا كاهش پنج  ينيرزميز يها حاضر سفره موثر بوده چرا كه درحال ينيرزميز

  .متر مكعب آن جبران شده است ارديليم كي ريهستند كه با اقدامات صورت گرفته در دولت تدب ريدرگ

  

  رمجازيهزار چاه غ 10 انسداد

در كشور  يكشاورز يها انسداد چاه يدر خصوص اقدامات صورت گرفته برا سنايوال ادر پاسخ به س يو

در كشور وجود دارد كه  رمجازيهزار چاه غ 320مسدود شد و اكنون حدود  رمجازيهزار چاه غ 10: گفت

 نيدارد به هم متر 20 ريها عمق ز چاه نيهزار از ا 116ندارد و  يهزار چاه مصرف چندان 30تعداد  نياز ا

  .كنند ياز اندازه مصرف آب م شيكه ب ميبرو ييها سراغ چاه ديبا ليدل

 يها به چاه يدگيرس يبرا رويوزارت ن يدرباره رهاساز يبا اشاره به انتقاد وزارت جهاد كشاورز يو

را  يشتريب يها الزم را با ما داشته باشد قطعا چاه يهمكار ياگر وزارت جهاد كشاورز: گفت رمجازيغ

  .ميآنها هست يهمكار ازمنديمسئله ن نيا يكرد و برا ميپلمب خواه
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  كننده آب نخواهد شد وارد رانيا

با : كرد ديكننده آب خواهد شد تاك تا چند سال وارد رانيا ايآ نكهيبر ا يسوال مبن نيدر پاسخ به ا يو

صورت  يور بهره شيمصرف و افزا تيريمد يكه برا يموجود در كشور و اقدامات يتوجه به منابع آب

  .كننده آب نخواهد شد وارد ندهيآ يها در سال رانيا رد،يگ يم

به عنوان  يو اگر سال ابدي شيآب افزا يور الزم است تا بهره نيب نيدر ا: كرد حيتصر روين ريوز معاون

نباشد كه مردم نسبت به مصرف آب توجه نداشته باشند چرا كه اگر  نگونهيا شود، يشناخته م يترسال

مصرف  تيرياجماع در مد كياما اگر  ميممكن است دچار مشكل شو رد،يف صورت نگمصر تيريمد

  .شد ميكننده آب نخواه وارد ندهيآ يها در سال رديصورت گ

  

  درصد فرسوده است 30صنعت آب  زاتيتجه

صورت  نيب نيكه در ا يو اقدامات يآب زاتيتجه يفرسودگ زانيبر م يمبن گريدر پاسخ به سوال د يو

موجود در صنعت آب فرسوده هستند  زاتيدرصد تجه 30حاضر  درحال: خاطر نشان كرد زين گرفته است

اصالح تمام  ماصورت گرفته ا ياقدامات متعدد زيمسئله ن نيا يدارند و برا رييتغ ايو  ريبه تعم ازيكه ن

  .است ياديز هيسرما ازمندين ها رساختيز

عدد متفاوت است اما بطور  نيمختلف ا يها استان در: هدررفت آب در كشور گفت زانيبا اشاره به م يو

  .باشد نياز ا شيعدد ب نيكه ا رسد يبه نظر م يدرصد اعالم شده ول 20هدررفت آب  زانيم نيانگيم

ندارد  ياز نقاط صرفه اقتصاد يدر برخ: مسئله گفت نيجبران ا يبا اشاره به اقدامات صورت گرفته برا او

 نهيمسئله هز نيكند كه ا رييتر است كه كل خطوط به صورت كامل تغو به ميكن نيبخش را تام كيكه 

 ليشود اما به دل استهدرصد ك 20 نيدو درصد از ا اي كي يدارد اما طبق برنامه قرار بود كه سال ياديز

موضوع را در زمان كم  نيا توان ينم رود يو دو درصد جلو م نياز ا عتريخطوط لوله سر ديعمر مف نكهيا
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  .ن دادسر و ساما

  

  و افغانستان در صنعت آب رانيا يهمكار شيافزا

از افغانستان  ياتيامروز ه: كشور اعالم كرد نياز ا رمنديآب ه صيدرباره تعامل با افغانستان و تخص يو

 زيالبته تا كنون ن. داشت ميوگو خواه كشور گفت نيا يو بعد از ظهر با مسئوالن آب شوند يم رانيوارد ا

شده  فيتعر يطيمح ستيمشترك ز يدر كارها يخاذ شده، بطور مثال نقشه بردارات يخوب ماتيتصم

  .را به دنبال داشته باشد يخوب جهينت ميدوارياست كه ام

 ليخود را به دل تيفيمنطقه ك نيدر ا يشبكه آب رسان: گفت هيزانيآب غ نيدر خصوص پروژه تام يو

 ييحداث كرده و قرار شده كه در سه فاز اجرارا ا يديخط جد رويفرسوده بودن از دست داد و وزارت ن

به آب  يسدستر وريشهر مهيروستا صورت گرفته و قرار شده كه تا ن 35به  يشود كه تا كنون آبرسان

  .منطقه انجام شود نيدر ا داريپا

  

  شود يبرطرف م وريتا شهر هيزانيآب غ مشكل

: تومان اعالم كرد و افزود ارديليم 190منطقه را  نيحل مشكل آب ا ياعتبار در نظر گرفته شده برا يو

فرسوده بودن خطوط دچار مشكل شد كه  ليمنطقه به دل نيمنطقه فعال است اما ا نيآب در ا يخطوط قبل

  .منطقه برطرف خواهد شد نيتا تابستان مشكل ا

  ايسنا : منبع
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 خبرگزاري تسنيم –ي توجه يب غيت ريز تختيپا اتيرگ ح/ »بحرانِ آبِ تهران«آغاز 
  01/04/1399مورخ 

  

 ،ياسيرا كه قلب تپنده س يشهر تهران، كالن تيو بدون رصد و بدون برنامه جمع ختهيافسارگس شيافزا

  .كند يآب مواجه م نيبا مشكل تأم كينزد يا ندهياست در آ رانيا يو اقتصاد يادار

 نيتر تيجهان و پرجمع تيشهر پرجمع نيتهران پانزدهم م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 14بالغ بر  يتيجمع) استان تهران(همراه توابع خود  است كه به لومترمربعيك 730با مساحت  رانيشهر ا

  .نفر دارد ونيليم

ده هزار و هفتصد تا  نيآن ب تياست كه تراكم جمع ايشهر دن نيو هشتم ستيب يزرگلحاظ ب شهر به نيا

در كشور،  تياست كه متوسط تراكم جمع يدرحال نياست، ا لومترمربعيهزار نفر در هر ك ازدهياز  شيب

  .متوسط كشور است ربراب20از  شيدر تهران ب تيتراكم جمع يعبارت بوده، به لومترينفر در هر ك 50حدود 

و  يناخالص مل ديدر تول يدرصد25عنوان مركز ثقل مراجعات و مواصالت كشور، با سهم  به تهران

عنوان قلب تپنده كشور  به ياتيح ينقش ران،يا يو اقتصاد يادار ،ياسيس تختيعنوان پا به لشيبد يب گاهيجا

مختلف در كشور  عادبدر ا تواند يشهر، م كالن نيروزانه ا تيو اختالل در فعال بيدارد كه هر نوع آس

  .نمود كند

درصد،  56 ،يكه سهم كشاورز شود يمترمكعب آب مصرف م ارديليم 4استان تهران ساالنه حدود  در

 400و  ارديليم كي زانيم نياز ا. سبز است يسهم صنعت، خدمات و فضا يدرصد و مابق 35سهم شرب 

 ونيليم 100و  ارديليم كيكه حدود مصرف شرب استان است  يبرا شده هيمترمكعب سهم آب تصف ونيليم

  .شود ياستان مصرف م يشهرها و روستاها گريدر د يمترمكعب سهم شهر تهران بوده و مابق

 گريد ينفر ونيليم 5 تياز جمع ياما بخش شود، ينفر برآورد م ونيليم 9از  شيساكن شهر تهران ب تيجمع
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اطراف، روزانه در  يها از استان يهدرخورتوج تيجمع نياستان تهران و همچن يشهرها و روستاها

  .رسد ينفر م ونيليم 12از  شيروزانه به ب تختيپا اريس تيكه جمع يطور تردد دارند، به تختيپا

الر و  ر،يركبيطالقان، ام ان،يسد لت 5شامل  يدرصد از آب شرب تهران از منابع سطح 70متوسط  طور به

  .شود يبرداشت م ينيرزميآب ز يها سفره از زين يآب ازيدرصد ن 30و  شود يم نيماملو تأم

 يها چاه ابد،ي يم شيافزا تختيگرم تابستان كه مصرف آب در پا يسالها و عمدتاً در روزها يبرخ در

مواقع، سهم  نيباشند و در ا يرسان منابع محدود آب سطح تا كمك نديآ يم يبردار به مدار بهره يشتريب

  .رسد يدرصد م 40درصد و  60به حدود  بيترت به ينيرزميو ز يآب شرب تهران از منابع سطح نيتأم

آب و  نيتأم تيگرم سال با برابر شدن ظرف يتهران، در روزها يفعل تيزمان حاضر با توجه به جمع در

 يروز و كار شبانه ييبا هنرنما ك،يپ اميو در ا ابدي يم شيافزا ييجو به صرفه ها هيمصرف، توص زانيم

  .شود يآب شرب پاسخ داده م يامتخصصان آب تهران، تقاض

 نيا تيوجود ندارد، جمع ندهيآ يآب تهران برا نيتأم تيظرف شيافزا يبرا يديكه منابع جد يدرحال

... و يفروش وسازها، ادامه تراكم ساخت شيها، افزا مهاجرت شياطراف آن با افزا يشهر و شهرها كالن

 ونيليم 20 هاستان تهران ب تيجمع 1404سال شده است در  ينيب شيكه پ يطور است، به شيدرحال افزا

  .شهر تهران خواهند بود درصد آن ساكن كالن 70كه  رسد ينفر م

 ،ياسيرا كه قلب تپنده س يشهر تهران، كالن تيو بدون رصد و بدون برنامه جمع ختهيافسارگس شيافزا

كه  يا مسئله كند، يآب مواجه م نيبا مشكل تأم كينزد يا ندهياست در آ رانيا يو اقتصاد يادار

در  ياساس يچالش انعنو اختالل را به نيرا دچار اختالل كند و ا رانيا تختيروزانه در پا يزندگ تواند يم

  .دهد يكشور تسرّ يها بخش گريابعاد مختلف به د

آب  يفيو ك يكم يها در بخش ياريبس يها تيظرف ،يدهه گذشته از انقالب شكوهمند اسالم 4در  البته

 هيكه با تك ميا بخش داشته نيروز جهان در ا يدر حد استانداردها ييها تيشده است و موفق جاديتهران ا
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ساكن و در  توجهقابل  تيآب تهران با وجود جمع تيو كم تيفيتا امروز ك ها، يساز تيظرف نيبر هم

 شيافزا يفيك و يكم ازين يجوابگو ها تيظرف نيا ايشده است، اما آ نيتأم يخوب به تخت،يحال تردد در پا

  در تهران خواهد بود؟ تيجمع ختهيافسارگس

 يبرخ ي، به بررس»بحرانِ آبِ تهران«در پرونده  يسال جار يط ميتسن يخبرگزار ياقتصاد گروه

حل مشكالت و  يبرا ياساس يو ارائه راهكارها ندهيآ يدر سالها تختيآب پا نيتأم ياساس يچالشها

  .دپرداز يم رو شِيپ ياحتمال يها بحران
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درصد از مصارف آب كردستان را  65از  شيب :كردستان يا شركت آب منطقه رعامليمد
  02/04/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – كند يم نيتام ينيرزميمنابع آب ز

  

درصد از مصارف آب استان  65از  شيب: كردستان گفت يا شركت آب منطقه رعامليكردستان مد/سنايا

 يرا برا يمعضالت جد ت،يفيو ك تيمنابع از منظر كم نيا يداريكرده و ناپا نيتام ينيرزميرا منابع آب ز

  .خواهد زد رقم ياتيمنابع ارزشمند و ح نيا

باور  جادياستان كردستان، به منظور ا يا شركت آب منطقه: اظهار كرد سنايوگو با ا خرم در گفت كامران

 كيصرفا به  ييجو كامل اصل صرفه تيمصرف هوشمندانه آب و رعا نهيدر زم يآگاه شيو افزا يمل

داده  صاصآب اخت تيريسخت آب تمام طول سال را به بحث در مد طيهفته بسنده نكرده و به جهت شرا

  .است

 يداريكرده و ناپا نيتام ينيرزميدرصد از مصارف آب استان را منابع آب ز 65از  شيب: عنوان كرد يو

رقم خواهد زد و  ياتيمنابع ارزشمند و ح نيا يرا برا يمعضالت جد ت،يفيو ك تيمنابع از منظر كم نيا

قابل  يطيمح ستيو ز يتبعات اجتماع ندهيشد در آتداوم داشته با يبرداشت از منابع آب زانيم نياگر ا

  .بود ميرا شاهد خواه يتوجه

به سه دهه است كه اول تا  كياساس، نزد نيبر هم: كردستان ادامه داد يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يشده و هر ساله فصل گرما تداع ينام گذار "آب"در مصرف  ييجو هر سال، هفته صرفه رماهيهفتم ت

در  يهنگبوده است، اما به منظور وفاق و هما... و ييجو صرفه ،يآب كم ر،يچون تبخ يثكننده مباح

در مصرف  ييجو امسال با توجه به لزوم صرفه ،يو لزوم توجه همگان رويوزارت ن رمجموعهيز يها اركان

  .شده است يدر مصرف آب و برق نامگذار ييجو هفته با نام هفته صرفه نيا زيبرق ن

خود را باز كرده و  يها جا و رسانه يدر افكار عموم يفرهنگ داديرو كيهفته به عنوان  نيا: افزود خرم
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در مورد  يعموم يها يآگاه يارتقا يبرا ياريبس يآموزش_يفرهنگ يها تيمناسبت، فعال نيهر ساله به ا

  .شود يمقوله حساس انجام م نيبه ا يآب و برق و جلب توجه افكار عموم

مصرف آب و  تيريمد يبرا يمند و عالقه زهيانگ جاديو ا يعموم يآگاه شيافزا :كرد انيخرم ب كامران

 ليكرده و مردم را از قب يرسان ها اطالع آن رامونيپ توانند يم يهمگان يها هستند كه رسانه ييبرق محورها

در واقع . سازند اهآگ شتريب شوند، يم بانيبا آن دست به گر هيرو يكه در اثر مصرف ب يمشكالت

 يفرزندانشان و حفظ منابع آب و برق برا شتريرفاه ب يكه تالش امروز آنان برا دانند يكنندگان م رفمص

  .است ندگانيآ

 ،يمردم به بهداشت فرد شتريكرونا و لزوم اهتمام ب يماريب يريگ امسال با توجه به همه: كرد حيتصر يو

مصرف  تيريهمگان به مد يوجه جدت ازمندين نياست؛ بنابرا افتهي شيمصرف آب به شدت افزا زانيم

  .ميآب و برق هست

  

  99در مصرف آب و برق در سال  ييجو هفته صرفه يروزها نيعناو

محروم كردن  يبه معن ،يهدر دادن منابع كنون: كردستان اضافه كرد يا شركت آب منطقه رعامليمد

منابع  تيريكشور، مدآب و فاضالب  يها رو، شركت نياست؛ از ا يمواهب اله نياز ا يبعد يها نسل

 يالگو حاصال نهيدر زم يساز به فرهنگ يفرهنگ يها هفته با انجام اقدام نيدر ا ريو توان رانيآب ا

  .مانند هر سال در دست اجرا دارند ييها مصــرف آب و برق پرداخته و برنامه

و با  "و خانواده مصرف آب و برق تيريمد"با عنوان  رماهيت كمي كشنبهياساس،  نيبر هم: اعالم كرد يو

 ينقش زنان در اصالح الگو شيمصرف و افزا تيريها در مد مشاركت خانواده نهيراهبرد فراهم كردن زم

  .شده است يمصرف نامگذار تيرينقش آموزش در بستر خانواده در فهم مشترك مد شيمصرف و افزا

و با  "و رسانه يق، افكار عموممصرف آب و بر تيريمد"با عنوان  رماهيروز دوشنبه دوم ت: خرم ادامه داد
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 يآگاه شيمنظور افزا به  ياجتماع يها و شبكه يارتباط جمع ليوسا تيتر از ظرف راهبرد استفاده گسترده

 حيتشر بع،منا تيكنندگان آب و برق نسبت به محدود و باالبردن سطح دانش مصرف يعموم

به منابع آب و برق و  يدسترس نزايو معضالت كشور در خصوص م ها تيمحدود حيو تشر ها تيمحدود

مصرف و اطالع  ساز نهيكاهنده و به زاتيو تجه يآور از فن يريگ بهره يبرا يهمگان جيضرورت بس

نگهداشت  وآب و برق در حفظ  نهيمصرف به تيريمد ريبرق و تاث ديمنابع آب و تول تيوضع يرسان

  .شده است ينامگذار ندگانيآ يمنابع برا

مصرف آب و برق،  تيريمد"در مصرف آب و برق با عنوان  ييجو م هفته صرفهدر روز سو: افزود يو

 دكنندگانينقش تول نييتب "و شركت ها يو موسسات خصوص يعموم يها صنعت، معدن، سازمان

ضرورت توسعه  حيكاهنده مصارف آب و برق ، تشر يها يكاهنده مصرف در توسعه فناور زاتيتجه

ها و  نقش سازمان نييو برق كشور و تب يمنابع آب يها تيتناسب با ظرفاز معادن م يبردار هو بهر عيصنا

شده  ينامگذار... و ساختمان و  ساتيمصرف آب و برق در تاس حيصح يها هيموسسات در اعمال رو

  .است

مصرف آب و برق، غذا،  تيريمد"با عنوان  زين رماهيروز چهارشنبه چهارم ت: خرم اضافه كرد كامران

نقش  حيو تشر ييغذا تيدر امن ينقش آب و انرژ حيبا راهبرد تشر "ستيز طيحفظ محو  يعيمنابع طب

و  يشربقا و تداوم تمدن ب يبرا ستيز طيجوامع و ضرورت حفظ مح يدر توسعه اقتصاد يعيمنابع طب

آب در حفظ  يبازچرخان نيفاضالب و همچن يبهداشت هيو تصف يآور جمع يها طرح ينقش اجرا حيتشر

برق  نهيمصرف به ريقابل فهم جامعه با موضوع تاث يارائه گزارشات و آمارها ،يمنابع آب تيفيك يو ارتقا

و حفظ  يعيمنابع طب ذا،به منابع غ يابياز دست يو ارائه سهم كنون ستيز طيو مح يعيدر حفظ منابع طب

  .شده است ينامگذار ندگانيحفظ سهم آ تيو مسئول ستيز طيمح

و جلب  ييو روستا يمصرف آب و برق، خدمات شهر تيريمد"عنوان  را با رماهيپنجم ت نيعناو يو
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 يرسان خدمات يها دستگاه بيو ترغ قيروز تشو نيدر ا: اعالم كرد و گفت " يمردم يها مشاركت

به  يگذار هيسرما يبرا نيريمردم و خ بيو ترغ قيبه كاهش مصارف آب و برق، تشو ييو روستا يشهر

و صاحبان  عيآب و برق و جلب مشاركت صنا عيانتقال و توز د،يتول يها رساختيتوسعه و بهبود ز نظورم

صورت  يساز فرهنگ يها برنامه يبا اجرا يدر حوزه آب و انرژ ياجتماع تيدر انجام مسئول يمنابع مال

  .رديگ يم

با  "ينيد يمصرف آب و برق و آموزه ها تيريمد"با عنوان  رماهيروز جمعه ششم ت: خاطرنشان كرد خرم

 يها وهيش يو معرف ينيد مياز اسراف از منظر تعال زيمصرف كردن و پره حيصح تياهم نييتب كرديرو

  .شده است ينامگذار ينيد ميمصرف با اتكا به تعال حيصح

روز هفته  نيعنوان آخر به  زين رماهيگزارش، روز شنبه هفتم ت نيبر اساس ا: شد ادآوري انيدر پا يو

با  "ياقتصاد و حقوق شهروند يمصرف آب و انرژ تيريمد"روز در مصرف آب و برق،  ييجو صرفه

كاهش مصرف در حفظ منابع و  ينقش و ارزش اقتصاد حيآب و برق، تشر يارزش اقتصاد حيهدف تشر

در خصوص انواع  يرسان همگان و اطالع يقانون از سو تيلزوم رعا ست،يز طيمح ياز آلودگ يريجلوگ

در  يو قانون يرفع موانع حقوق يراهكارها نيو تدو حيتشر و تخلفات در بخش آب و برق و ميجرا

  .شده است يآب، فاضالب، برق نامگذار يها طرح ياجرا
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خبرگزاري ايسنا  – رانيا يها سند پنج ساله فاز سوم طرح حفاظت از تاالب يامضا
  02/04/1399مورخ 

  

 2025تا  2020 يسالها يطرح برا نيسند فاز سوم ا ياز امضا رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها يمل ريمد

  .خبر داد

پس از هشت ماه تالش  يپنج سال آت يطرح برا ديسند جد: اظهاركرد يارواح يعل سنايگزارش ا به

سند كه چشم انداز،  نيا. ديو امضا رس بيشد و به تصو ييطرح نها ميتمشاوران، دست اندركاران و 

و  اوردهادست هيبر پا كند، يم حيرا تشر يپنج سال آت يطرح ط يها تيفعال يديكل يها يهدف و استراتژ

 يتاالب ها يفعل داتيوضع موجود و مشكالت و تهد ليو تحل نيشيپ يطرح در فازها يها درس آموخته

بهتر  تيريمد يبرا يبوم ستيز كرديرو يساز نهينهاد« يو مشتمل بر سه محور اصل شده نيكشور تدو

و  ها يسطح آگاه شياافز«و  »يمياقل راتييمنابع به صورت سازگار با تغ يمشاركت تيريمد«، »ها تاالب

  .است» كشور يتاالب ها تيريدر حفاظت و مد يمشاركت عموم

است كه نظرات  يمشاركت نديفرا جهيسند نت نيا نيتدو: فزودا رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد

 رو،يبرنامه توسعه ملل متحد، وزارت ن ست،يز طياندركاران از جمله سازمان حفاظت مح تمام دست

 ه،وزارت امور خارج ،يدست عيو صنا يگردشگر ،يفرهنگ راثيوزارت م ،يوزارت جهاد كشاورز

ها و  كارگاه يبرگزار قياز طر ،يو استان يان در سطوح ملدست اندركار ريو سا يردولتيغ يها تشكل

  .در آن لحاظ شده است يمتعدد و مكاتبات رسم يمشورت يها نشست

طرح  يراهبر تهيكم بيبه تصو يمشاركت ينديفرا يط نيسند پس از تدو نيا: در ادامه اظهاركرد يو

و برنامه توسعه ملل متحد  رانيا ياسالم يمشترك دولت جمهور يو در ادامه به عنوان سند همكار ديرس

به ) از دولت يندگيبه نما( ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيتوسط معاون مح
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آن از ماه ژوئن سال  يبرنامه توسعه ملل متحد امضاء شد و اجرا ميمق ندهيطرح و نما يمل يعنوان مجر

  .شود يآغاز م 2020

 يالملل نيو ب يسند مستلزم جذب منابع و اعتبارات مل نيشدن ا يياجرا: رددكيدر خاتمه تاك يارواح يعل

  .است يو استان يدر سطوح مل يدياندركاران كل و مشاركت تمام دست

از سال  رانيا يها طرح حفاظت از تاالب ست،يز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

  . خود را پشت سر گذاشته است ييفاز اجرا خود را آغاز كرده و تاكنون دو تيفعال 2005
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كاهش /محدوده پرخطر فرونشست در كشور 44 ييشناسا؛ اعالم شد سنايوگو با ا در گفت
  02/04/1399خبرگزاري ايسنا مورخ   - تراز آب در خزر يمتر يسانت 10 انهيسال

  

نرخ فرونشست توسط  زانيمحدوده پرخطر به لحاظ م 44 ييكشور از شناسا يبردار سازمان نقشه سيير

از نظر نرخ فرونشست  مناطق نيتهران و اصفهان از جمله حادتر يها استان: سازمان خبر داد و گفت نيا

  .ميفرونشست كشور اقدام كرد  اطلس هيرو نسبت به ته نياست؛ از ا

را از جمله مخاطرات  نيو فرونشست زم ليزلزله، آتشفشان، س سنا،يوگو با ا در گفت يعيمسعود شف دكتر

و سازمان  نرخ فرونشست به ما سپرده شده نييمطالعات تع ر،يدر دو سال اخ: نام برد و گفت رانيا يعيطب

محدوده پرخطر در كشور  44 ريسال اخ 15 يخود ط يها و داده ها يريگ اندازه هيكشور بر پا يبردار نقشه

  .كرده است ييرا شناسا

 يها محدوده ييپس از شناسا: شد ادآوريدانست و  نيزم يبر رو يارتفاع راتييتغ جاديفرونشست را ا يو

 ايفروچاله وجود دارد  جادياحتمال ا ايآ نكهيخطر و ا زانيا، مه داده نيبر اساس ا شناسان نيفرونشست، زم

  .دهند يقرار م ليرا مورد تحل ريخ

استفاده از "، "قيدق يابيتراز"فرونشست را از چهار روش  دهينقاط متاثر از پد ييشناسا ،يعيشف

 يارراد يها داده يسنج تداخل"و ) يمتريگراو("يسنج ثقل"، "كيناميدائم ژئود يها ستگاهيا

 30تا  10هر  ،يبردار سازمان نقشه كيناميشبكه ژئود يها ستگاهيا: شد ادآوريعنوان كرد و  "يا ماهواره

 شتريداشتن امكانات ب اريو در صورت در اخت كند يرا گزارش و ثبت م نيپوسته زم راتييبار تغ كي هيثان

  .باشد هيدو ثان اي كيها  زمان ارسال داده ديبا

پهنه فرونشست، عمدتاً  44 ييشناسا: حوزه دانست و گفت نيشبكه را از الزامات ا نيتراكم ا شيافزا يو

  .بوده است ريسال اخ 15 يما ط يابيمحصول تكرار كار تراز
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از دو : سازمان خبر داد و اظهار كرد نيدر ا نيسطح زم يابيتراز نهيدر زم ديبرنامه جد ياز اجرا يعيشف

ها نشان  داده نيا جيو نتا ميشروع كرد نهيزم نيدر ا يرادار يها داده يسنج سال گذشته به كمك تداخل

  .است متر يسانت 30حدود  انهيسال ر،يسال اخ 15 يتهران ط يداد كه نرخ فرونشست در جنوب غرب

مشخص را  يزمان يها فرونشست در بازه يها اطلس هيته نكهيا انيكشور، با ب يبردار سازمان نقشه سيير

مانند  ياستان يتهران، ساالنه بوده و برا يها برا اطلس نيا هيته: خاطر نشان كرد م،يدر دستور كار دار

ساله و پنج ساله  دو يها پرخطر است، دو اطلس فرونشست در بازه يها كه جزو استان يخراسان رضو

  .ميكرد هيته

: شد ورادآيسازمان عنوان كرد و  نياقدامات ا گرياطلس فرونشست استان قم را از د هيته ،يعيشف

كشور از نظر نرخ فرونشست است، به  يها محدوده نياز جمله حادتر "اصفهان"و  "تهران" يها استان

 ريرا تحت تاث ها ها و فرودگاه جاده ،ياتيح يها رساختيز ده،يپد نيموارد متاسفانه ا يكه در برخ يا گونه

متاثر از  تواند يشد، م جاديان ااستان همد يها كه در دشت ييها عالوه بر آن فروچاله. قرار داده است

 رييگاه تغ  چيممكن است ه يو حت شود يمنجر به فروچاله نم يالبته هر فرونشست. باشد  فرونشست دهيپد

فروچاله  گريد ليدال اي يحفار ،يشستگ ناگهان در اثر آب يرخ ندهد، ول عيدر محدوده وس يارتفاع

  .ديآ ديپد

  

  خزر ايسطح آب در نوسانات

 يايدرباره كاهش سطح آب در نكهيا انيفارس، با ب جيخزر و خل يايص نوسانات آب دردر خصو يو

 جيخزر و خل يايسطح نوسانات آب در در يبه منظور بررس: وجود دارد، گفت يخزر نكته قابل توجه

را در طول ) تراز سطح آب(آب يارتفاع راتييجزر و مدسنج نصب شده است كه تغ يها ستگاهيفارس ا

  .ميتوسعه داد نهيزم نيرا در ا يافزار عالوه بر آن نرم. كنند يو ثبت م يريگ اندازه روز شبانه
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خزر  يايآب در: شد ادآوريخزر مقدار قابل توجه است،  يايرفت آب در عقب زانيم نكهيا انيبا ب يعيشف

  .رود يم نييپا متر يسانت 10طور متوسط  به انهيسال

  

  فاقد نقشه يشهرها

 نيا فيرا از وظا "ينيسرزم راتييتغ"و  "نيپوسته زم راتييمداوم تغ شيپا" يردارب سازمان نقشه سيير

گسترش شهرها و ساخت و  ميقادر ازيمورد ن يها نقشه هيراستا ما با ته نيدر ا: شد ادآوريسازمان دانست و 

صورت   را به يخلدا يرهايمراتع و سطح آبگ ،يجنگل يها محدوده ها، رساختيمختلف، ز يسازها

  .ميكن شيپا يا رهدو

: نقشه هستند، خاطر نشان كرد يشهر دارا  800شهر كشور حدود  200هزار و  انياز م نكهيا انيبا ب يعيشف

 ديتول تياست كه مسوول يدر حال نينشدند و ا يشهرها به روز رسان يها از نقشه ياريعالوه بر آن بس

 يشورا رخانهيبا دب يا نامه تفاهم يا با امضاكشور است و م يبردار بر عهده سازمان نقشه هيپا يها نقشه

 تيما آنها را در اولو كنند، يم يبه ما معرف رخانهيدب نيكه ا ييقرار شد شهرها ،يو شهرساز يمعمار يعال

  .ميقرار ده ييهوا يعكسبردار

 رو نيكشورها است، از ا يها رساختيجزو ز يو پوشش هيپا يها نقشه هياز آنجا كه ته: شد ادآوري يو

 يمهم و راهبرد يها ها از جمله برنامه نقشه نيا يو به روز نگهدار يروزرسان به منظور به يزير برنامه

 يپردازش ديجد يها ن و روشينو يها يكه با استفاده از فناور رود يكشور به شمار م يبردار  سازمان نقشه

  .شود يم يياجرا

قانون  26در ماده : داد حيتوض ،ينيسرزم شيآما نهيمدر ز يبردار با اشاره به اقدامات سازمان نقشه يعيشف

و  ينيو سرزم يا منطقه نيكردن عدالت ب ريشده است كه به منظور رقابت پذ حيبرنامه ششم توسعه تصر

 يسال اول اجرا لدولت موظف است در طو ،يوصول درآمد استان زهيانگ شيافزا ،ييخوداتكا تيتقو
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 نيسرزم شيآما يعال يشورا بيكند و پس از تصو هيرا ته ياستان و يمل نيسرزم شيقانون، سند آما نيا

  .قانون برنامه به اجرا در آورد ياز سال دوم اجرا

در سازمان برنامه و  نيسرزم شيسند آما نيتدو يراهبر يمنظور شورا نيا يبرا: خاطرنشان كرد يو

 ميدارد و درصدد هست يشورا حضور فعال نيدر ا يبردار شد كه سازمان نقشه ليبودجه كشور تشك

فراهم  NSDIقانون را در بستر ژئوپورتال  نيا ياجرا يداده مكان يها رساختيسند، ز نيهمزمان با ارائه ا

  .ميكن
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خبرگزاري تسنيم مورخ  –زايي  ابانيراهكار مقابله با ب نتري ي اساس ،يزداريآبخ
03/04/1399  

  

مقابله با گسترش  يمعتقدند برا زايي ابانيب ةديمقابله با پد يبرا يزداريبر ضرورت آبخ ديبا تأك كارشناسان

را  ابانيو ب ريدورتادور كو نكهيا ايمستقر كرد  ياهيمستعد را پوشش گ يابانيمناطق ب ديبا ابانيب

  .كرد يارك جنگل

مقابله با  ونيخردادماه از طرف كنوانس 28ژوئن، مصادف با  17روز  م،يتسن يگزارش خبرگزار به

 طيشرا ليدل به رانيشده است، ا ينامگذار زايي ابانيعنوان روز مقابله با ب سازمان ملل متحد به ييزا ابانيب

  .بوده است ونيكنوانس نيكشور امضاكننده ا نيسوم ژهيحساس و و

  

  ابانيب ياصل ةدرصد شاخص10 ريز ياهيو پوشش گ متر يليم50كمتر از  يرندگبا

آن كمتر  ةانيسال يمتوسط بارندگ زانيكه م شود يفراخشك و خشك اطالق م مياقال يبه مناطق دارا ابانيب

  .درصد باشد10آن كمتر از  ةچندسال ياهيو درصد پوشش گ متر يليم 50از 

  

  :عبارتند از ابانيب يها يژگيو

از دو برابر بارش است  شيب باًيتقر ريتبخ. اديز ريباال و تبخ يدما د،يشد ينوسان دما ةبارش كم، دامن: اول

 ها ابانيب. و پراكنده ريفق اريبس ياهيپوشش گ: دوم شود؛ يمحسوب م شيو فرسا بيتخر يو باد عامل اصل

 يخشك از باال يهوا يها انيجر زولن ليدل اند و به قرار گرفته يو جنوب يشمال ةدرج 30تا  15 نياغلب ب

 نيا يها خاك: سوم شود؛ ياز حد خشك م شيمناطق كم و هوا ب نيبخار آب در ا ن،ييتروپوسفر به پا

  .هستند افتهي تحول كم و اغلب جوان و كم يمواد آل يمناطق دارا
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  است يجهان ةدوبرابر سران رانيا ابانيب ةسران

 يابانيدرصد مناطق ب3فاقد پوشش و  يابانيب يها دهيدرصد پد2.4جهان،  يها يدرصد خشك1.2با  رانيا

خشك و فراخشك قرار دارد، كه  ميدرصد از مساحت كشور در اقل61. داده است يجهان را در خود جا

 تيوضعكشور در  يهكتار از اراض ونيليم32از  شياگرچه ب. است) درصد19( يبرابر درصد جهان 1.3

. است يابانيب ستمياكوس ةهكتار آن در زمر ونيليم43 ،يستمياكوس يها يبند ميسقرار دارد، اما در تق يابانيب

 انيب رانيدرصد مساحت كل ا55 يعنيهكتار  ونيليم90را تا  رانيا هاي ابانيب زانها، مي گزارش يالبته برخ

  .اند -كرده

هكتار در  ونيليم6.4مقدار  نياز ا. است يباد شيفرسا ريتحت تأث ابانيب ستميهكتار از اكوس ونيليم20

 نيچن. استان كشور پراكنده است 18شهرستان و  97منطقه،  182است كه در  يبحران يها كانون ةمحدود

 ةحاضر سران اندر زم. دهند ليتشك يابانيب يدرصد مساحت كشور را اراض50باعث شده حدود  يطيشرا

  .باشد يهكتار م 0.22ن آ يجهان ةاست كه سران يدر حال نيهكتار است، ا 0.5در كشور  ابانيب

  

  مخرب است هاي ليوقوع س ياز عوامل اصل زايي ابانيب

 امدهايپ نيا نيدنبال داشته است كه از مهمتر را به يناگوار متعدد يامدهايعوارض و پ رانيدر ا زايي ابانيب

عضو  يباره دكتر حسن احمد نيو مخرب در كشور اشاره كرد، در ا نيسهمگ هاي -ليبه وقوع س توان يم

و  ليس ،يخشكسال ،زايي ابانيب يامدهايپ نيمهمتر«: فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه تهران معتقد است

ساالنه .ميدر كشور هست يمتعدد هاي -ليو س يخاك است و ما شاهد خشكسال يو باد يآب شيفرسا

 120حدودًا . شود يخارج م ستميصورت رسوب از س و به بيتن از خاك تخر ارديليم ميحدود دو و ن

 80است؛ حدود  بيتخر ريران تحت تأثيا يلومترمربعيهزار ك600و  ونيليم كيهكتار از مساحت  ونيليم

است و دو و  يباد شيفرسا ريهكتار تحت تأث ونيليم 24و  يآب شيفرسا ريهكتار تحت تأث ونيليم 90تا 
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كه  يياست؛ جا يباد شيفرسا شتريب خشك مهيدر مناطق ن. شود -يم بيتن در سال خاك تخر ارديليم مين

همدان و  ،يغرب جانيزنجان، آذربا هاي كه استان دروديفس ةاست، مانند حوز متر يليم 300از  شيبارش ب

 شيدر مورد فرسا. ردگي يما قرار م يتن رسوب پشت سدها ونيليم 260كردستان را در بر گرفته و ساالنه 

  .»شود يم دهيد رشتيب خشك مهيو گردوغبار در مناطق خشك و ن يباد

زده شده استكه از  نيدالر تخم ارديليم 10در حدود  يزيچ رانيخاك در ا شياز فرسا يناش خسارت

ها،  ها و درختچه و درازمدت درخت نيسنگ قاعده، يب دنيبه بر توان يم شيفرسا نيا ليدال نيتر عمده

و  يرعمديو غ يعمد هاي يسوز آتش قياز طر ياهيپوشش گ يها، امحا دام يراصوليو غ يطوالن چراي

  .اشاره كرد ينيرزميز يو ممتد از آبها ديشد برداري بهره زيمكرر و ن
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  يتيو امن يو اجتماع ياقتصاد هاي علت مؤثر بحران ؛زايي ابانيب

 زين يو اجتماع ياقتصاد هاي بحران ساز نهيدنبال دارد، زم كه به يطيمح ستيعالوه بر مشكالت ز زايي ابانيب

و گردوغبار، خانه و كاشانه و  ييزا ابانياز ب يخاطر مشكالت ناش به انيياز روستا ياريوز بسامر. هست

 ةنيمسئله زم نيو ا شوند -يم مستقرشهرها  يةو با مهاجرت به شهرها، در حاش كنند يشغل خود را رها م

عالوه  شود، يم مفراه گريد ميقاچاق و جرا اد،يمثل طالق، اعت يو اجتماع يفرهنگ ياز ناهنجار ياريبس

شده،  يكه از سكنه خال يكه مناطق يطور دنبال دارد؛ به كشور به يبرا يتيمشكالت امن زايي ابانيب نيبر ا

منطقه و  يبرا يجز ناامن اي جهيامر، نت نيمعاند نظام شده است كه ا هاي و گروه انيمحل استقرار قاچاقچ

  .كشور نخواهد داشت

  

  ييزا ابانيه با بحل مؤثر مقابل راه ؛يزداريآبخ

باره دكتر  نياست، در ا ليو وقوع س زايي ابانيمقابله با ب ةاز عوامل عمد يزداريكارشناسان، آبخ اذعان به

و  كاري با جنگل يزداريآبخ اتيعمل«: دانشگاه تهران معتقد است ةاستاد بازنشست يسارو يمحسن محسن

 يبردن اثرات منف نياز ب يبرا. دارد زايي -ابانيبا بو مقابله  البيدر كنترل س يمؤثر ارينقش بس كاري نهال

 هاي كيداشته باشند، با فنون و تكن ياهيرا كه استعداد پوشش گ يابانيآن مناطق ب توان يم زايي ابانيب

و استقرار  يكار كه امكان جنگل يابانيو ب يريآن مناطق كو نكهيا ايكرد،  كاري جنگل ،يزداريآبخ

مستقر كرد تا از  ياهيرا پوشش گ يريمناطق كو اي ابانيب ردور تا دو وجود ندارد، ياهيپوشش گ

  ».كاسته شود ييزا  ابانيب يو از اثرات منف ديعمل آ به يريجلوگ ابانيب يرو شيپ
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 ونيليم 700 يكسر؛ كشند يآخر خود را م يها نفس ياريوبخت چهارمحال يها دشت
  03/04/1399سبزينه مورخ  نشريه –ي اريوبخت مخازن آب در چهارمحال يمترمكعب

  

 هينه تنها تغذ ياريبختو چهارمحال يها آبخوان ،يسال و خشك يمياقل راتييسبب تغ به رياخ يها سال در

منابع آب موجود  كه يآب مواجه شده است، به نحو ديبا افت شد هيرو يب يها سبب برداشت نشده، بلكه به

چهار دشت استان  اناست يا و براساس اعالم آب منطقه دهياستان به مرز بحران رس نيا يها در دشت

مخازن آب  يكسر كه يطور است، به يشرو به كاه ينيرزميآب ز رياعالم شده و ذخا يبحران ممنوعه

گذشته در  يها ها كه از سال فرونشست دشت دهيمترمكعب است و پد ونيليم 700از  شياستان ب ينيرزميز

  .است يشرويسرعت درحال پ شكل گرفته، به ياريوبخت چهارمحال

 ليون درحال تبدبود، اما اكن  است كه تا چند دهه گذشته در حد هشدار يمشكل رانيدر ا يآب يب مسأله

 يا مسأله شود، يجانبه م  همه يبه چالش ليمرور تبد به رانيدر ا يآب يمسأله ب. ابرچالش است كيشدن به 

به شهروندان  روين زارتمسئوالن و يرسم  مهيو ن يرسم يها تا چند دهه گذشته در حد هشدار ديكه شا

حوزه  رانيتنها مد  مبدل شده كه نه يچالش در فصل تابستان بود، اكنون به ژهيو تر آب به مصرف كم يبرا

 ليبلكه عامه مردم را نگران كرده و به خود مشغول ساخته و درحال تبد ،يستيز طيآب و كنشگران مح

  .است كينزد ندهيابرچالش در آ كيشدن به 

 نيكه ا دهد ينشان م يبه خوب گريد يآب از سو يو مصرف باال سو كياز  يبارش روند كم تداوم

 ريكشور را درگ ستيز يو انسان يعيطب يها جنبه يكه تمام يابرچالش. ستيلش چندان دور از وقوع نابرچا

وقوع  رغم واقع به در. نقطه خود خواهد رساند نيتر يرا به بحران يزندگ طيخود خواهد ساخت و شرا

از  ينيرزميز يها در كشور مصرف آب و استحصال آب يسال خشك يها و دوره مياقل رييتغ ديشد

  .است يشدت خود باق ها همچنان به چاه نيتر قيعم
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  است يراصوليغ يبردار از بهره يناش رزايم دشت خان يبحران تيوضع

مساحت آن به  1340سال  ييهوا يها صورت تاالب بود و طبق عكس به 60در دهه  رزايم خان دشت

هكتار آن هم نه  800از  تر مساحت به كم نيا 1380سال  يها اما طبق عكس د،يرس يدوهزار هكتار م

شده  لياستان تبد يبحران يها از دشت يكياكنون به  و هم ديخشك رس يها بلكه مرغزار ،يتاالب طيمح

مركز شهرستان لردگان  يلومتريك 23به فاصله  يعال ناريسرتنگ د يدشت در مجاورت روستا نيا. است

  .شد يور در سطح آن مشاهده موف چشمه آب به 15گذشته با داشتن  يها سال يقرار دارد كه ط

: باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت نيدر ا ياريوبخت چهارمحال يطيمح ستيخاكپور، فعال ز هومان

 ليدل نقاط آن به يپرندگان مهاجر بود كه برخ يبرا يو مأمن بايز اريتاالب بس كيمنطقه تا دو دهه قبل  نيا

  .شده است ليتبد ممنوعه يگذشته به دشت بحران يها به باتالق شهرت داشت، اما در سال اديعمق ز

 ر،ياخ يها يسال معتقدند خشك ياريوبخت استان چهارمحال ستيز طيو مح يعيطب حوزه منابع كارشناسان

 يها از آب يركارشناسيو غ يراصوليغ يبردار از آب تاالب و بهره هيرو يب يبردار برداشت و بهره

و  شتد تيحاضر وضع درحال. شده است رزايم دشت خان يابودشدن تاالب و ن باعث خشك ينيرزميز

  .كرده است ليگردوخاك استان تبد ديدشت را به منبع تول نياست كه ا يا گونه به رزايم خان يتاالب طيمح

منطقه  نيا كه نيا انيبا ب ،ياريوبخت چهارمحال يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد مقدم، يمحمد يعل

 يا مالحظه شكل قابل به يتاالب، زهكش تيبا اهم يعلت آشنا نبودن اهال به 1360ه ده لياز اوا يتاالب

 ياكنون درپ تاالب هم نيا: مورد استفاده قرار گرفت، افزود يكشاورز يخشكانده شد و آب آن برا

 رمجازيحلقه چاه مجاز و غ هزار كيبا حفر حدود  ينيرزميز يها از آب هيرو يب يبردار بهره ،يسال خشك

  .طور كامل نابود شده است به ن،يتوجه زم و فرونشست قابل ينيرزميز يها كاهش سطح آب تاًينها و

 ينيرزميز يها مترمكعب از حجم آب ونيليم 137ساالنه حدود  ،يتعداد چاه كشاورز نيا: اضافه كرد او

 23معادل  ياحتبا مس رزايم دشت خان. كند يم هيتخل يكشاورز ياراض ياريآب يرا برا رزايم منطقه خان
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درصد  80از  شيب لداده كه شغ يمنطقه جا نيرا در ا تيهزار نفر جمع 35از  شيهكتار، ب 500هزار و 

ازجمله علوفه، حبوب، گندم و برنج  يمحصوالت كشاورز تر شيب. است يكشاورز زيآن ن انييروستا

  .استان را داشت يرتبه نخست كشاورز 80منطقه در دهه  نيا يديتول

 يها پهنه نيتر از بزرگ رزايم دشت خان: گفت ياريوبخت چهارمحال يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد

در  يا ه گسترد اريبس راتييتغ رياخ يها استان است كه در سال يبحران يها از دشت يكيو  عيوس

 ياكنون غلظت امالح و آلودگ داشته و هم ينيرزميز يها آب تيو كم تيفيك ،ياراض يكاربر يها بخش

  .شدت باال رفته است آب آن به

  

  رزايم دشت خان يخودسوز

در سال  نيو همچن 1391سال  ياريوبخت در شهرستان لردگان چهارمحال رزايم خان يتاالب طيو مح دشت

خاك منطقه  يها سبب گداخته شدن و قرمز رنگ كه شب دهيپد نيا. شد يخودسوز دهيدچار پد 1396

  .شد ياهال ديو ترس شد يباعث نگران شود، يم يلعا ناريسرتنگ د يروستا يكيدر نزد

از دهانه چند حفره در اطراف روستا به  يحرارت بخار و دود خروج رزا،يم از شهروندان خان يكيگفته  به

  .شد يخشك م يها گرفتن علوفه عمق خاك باعث سوختن و آتش يمتر يبود در چند سانت يحد

 يخودسوز دهيپد: گفت ،ياريوبخت چهارمحال يزداريو آبخ يعيطب منابع ركليمد مقدم، يمحمد يعل

اعتراض دشت به نحوه برخورد با آن  ياست كه درواقع نوع يعينادر و طب دهيپد كي رزايم دشت خان

  .شود يمحسوب م

در استان فارس در  شانيتاالب پر ينيرزميز يسوز و آتش يپس از تجربه خودسور كه نيبا اشاره به ا او

بر اثر تداوم  يسوز آتش نيا: مواجه شد، افزود دهيپد نيهم با ا رزايم خانچند سال گذشته دشت 

  .است افتادهشده، اتفاق  ليتاالب كه دو دهه است به دشت تبد نيا يدر اراض يبارش و كم يسال خشك



    

  
  

30 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

از  يدود و بخار ناش نيا: گفت نهيزم نيدر ا زين ،ياريوبخت چهارمحال يعيطب كارشناس منابع خاكپور،

اكنون  است كه هم رزايم در دشت خان نيزم نيريز يها و حفره ها هيمتان در ال يتاالب يها گاز يزسو آتش

را  دهيپد نيا نيزم رونشستو ف هيرو يو ب يركارشناسيغ يها يبردار بهره ،ييايپ يها يسال خشك ليدل به

  .كند يتجربه م

دشت  يسوز آتش دهيدنبال پد همنطقه ب نيدر ا نياز فرونشست زم رزا،يم بخشدار خان ،يخسرو يعل

 يها از آب هيرو يب يبردار بهره ،يسال خشك ياكنون درپ دشت هم نيا: ديافزا يو م دهد يخبر م رزايم خان

و فرونشست  ينيرزميز يها و كاهش سطح آب رمجازيحلقه چاه مجاز و غ 750با حفر حدود  ينيرزميز

  .وجود ندارد طياز آن مح ياثر گونه چيطور كامل نابود شده است و ه به ن،يتوجه زم قابل

  

  است رياخ يها يسال خشك امديها پ دشت يخودسوز

 ،يمياقل يسال خشك نيكرده و ا ييخودنما ياريوبخت است در چهارمحال دهه كي يسال خشك

نمونه فاجعه . دنبال داشته است ها را به دشت يآب يو ب ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب يها برداشت

 اتيو ح وستيوقوع پ چغاخور، گندمان و دهنو هم به يالملل نيب يها در تاالب يخودسوز يطيمح ستيز

قرار  يرا به كُما فرو برد و حاال دشت شهركرد هم در آستانه خودسوز ياريوبخت چهارمحال يها دشت

جه كند؛ موا يمنطقه را با خطر جد اتيح تواند يم تيوضع نياما به گفته كارشناسان، تكرار ا. گرفته است

 حيو عدم صح يالس دارد كه به گفته كارشناسان خشك يمتعدد ليدال يطيمح ستيفاجعه ز نيوقوع ا

  .رود يشمار م به ليدال نيا نيتر منابع از مهم تيريمد

بر ضرورت توجه به  ،ياريوبخت چهارمحال يشناس ميكارشناس مسائل اقل كي ،يسامان قطره مهرداد

منابع  حيصح تيريجز مد يراه چيخروج از بحران ه يبرا: كرد و گفت ديمنابع آب تأك حيصح تيريمد

  .آب وجود ندارد
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 دهيبا توجه به وقوع پد: هم اظهار داشت ،ياريوبخت چهارمحال ستيز طيمح ركليمد ،ياحمد شهرام

ها  حقابه تاالب نيها، تأم ها و تاالب از حد دشت شيب ياز خشك يريجلوگ يها، برا در دشت يخودسوز

اگر  يعبارت هب. ها بماند تاالب يبرا ديبا يطيمح ستيحقابه ز راياست، ز يضرور يطيمح ستيابه زاز حق

برداشت  يكشاورز يمترمكعب آب برا ونيليم 15مترمكعب است و به اندازه  ونيليم 10 يحقابه تاالب

دنبال آن  آن به دشت و به ليتاالب و تبد يسال موجب خشك) مترمكعب برداشت مازاد ونيليپنج م(شود 

موجب شده منافذ موجود در  ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يبه هر حال برداشت ب. شود يم يوقوع خودسوز

و  نيشاهد فرونشست زم ها هيال نيا يبرود كه با خشك شدن و چسبندگ نيخاك از ب يها هيال نيب

برداشت  ديبا عيوقا نيكاهش ا يبود كه برا ميها خواه دشت يخودسوز يه ها و گا فروچاله يريگ شكل

  .ميرا كاهش ده ينيرزميز ياز منابع آب

  

  ياريوبخت چهارمحال يها خطر فرونشست دشت زنگ

 نيا يها در دشت قيعم يها سبب فرونشست ياريوبخت چهارمحال ينيرزميز يها آب هيرو يب يها برداشت

  .خواهد داشت يرا درپ يطيمح ستيروند مخاطرات ز نياستان شده كه تداوم ا

 يا از امور آب شركت آب منطقه يبردار كارشناس حفاظت و بهره ،يفاطم دهاشميس

 يها از برف به باران ط بارش ليو تبد مياقل رييسبب تغ استان به نيا يها دشت: گفت ،ياريوبخت چهارمحال

 يتابسيروز سطح ا ها روزبه آب از دشت هيرو يب يها نشده، بلكه با برداشت هينه تنها تغذ يسال متوال 10

  .ها كاهش داشته است آن

تعداد شش دشت ممنوعه و چهار دشت  نياز ا: دشت اعالم و اضافه كرد 10استان را  يها تعداد دشت او

شده كه  ليتبد يبحران فرادنبه به ممنوعه -و بروجن يدشت، جوانمرد ديشهركرد، سف يها شامل دشت

  .ه استشد ييستايو افت سطح ا نيفرونشست زم ريطور مستمر درگ به
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 تيفيو ك يستابيفرونشست كاهش حجم مخزن، روند مستمر افت سطح ا دهيرخداد پد: ادامه داد يفاطم

  .چهار دشت است نيا تيشدن وضع يعوامل بحران نيتر نامطلوب آب از مهم

اكنون  دشت هم نيا: دانست و افزود رزايم استان را مربوط به دشت خان يها فرونشست دشت نيتر شيب او

  .مخزن آب است يمترمكعب كسر ونيليم 75آب با  هيرو يفرونشست، حاصل برداشت ب متر يسانت 70با 

: اظهار داشت ياريوبخت چهارمحال يا از امور آب شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره كارشناس

 آب ريذخا ندهيسال آ نينشود تا چند دهيشياند يا اگر چاره نياستان كم است، بنابرا يضخامت آبرفت

  .شد ميمواجه خواه يآب ديو با مشكالت شد رسد يم انيبه پا ينيرزميز

مخازن  يكسر كه يطور به كند، يم يرا ط يروند كاهش ينيرزميآب ز ريمتأسفانه ذخا: كرد انيب يفاطم 

از فرونشست  يريمنظور كنترل و جلوگ به ديمترمكعب است و با ونيليم 700از  شياستان ب ينيرزميآب ز

  .ابدي شيها افزا آن يستابيها سطح ا اً در اطراف دشتمخصوص نيزم

 1365فرونشست كه از سال  نيا: اعالم كرد و گفت متر يسانت 56در دشت شهركرد را  نيفرونشست زم او

 يستابيسطح ا يمتر 16مخزن و كاهش  يمترمكعب كسر ونيليم 170شكل گرفته، دشت شهركرد را با 

  .آب مواجه كرده است

 - گندمان ار،يها ازجمله ك دشت ريآب و سا يمتر 23با كاهش  زين ددشتيدشت سف: رداضافه ك يفاطم

 زيها ن دشت نيروست و فرونشست در ا مخزن آب روبه يچند متر يبا كسر فهيلردگان و مالخل ،يبلداج

  .است يرو شيآغاز شده و درحال پ

  

  ها آبخوان ياياح يبرا تالش

 يها ها و سد در قالب احداث بند يو آبخواندار يزداريآبخ يها طرح يگذشته برخ يها در سال البته

اما . ازجمله دشت شهركرد اجرا و احداث شده است ياريوبخت چهارمحال يها در باالدست دشت يخاك
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 ينيرزميز باز منابع آ هيرو يبه هر حال برداشت ب. كشند يآخر خود را م يها ها همچنان نفس دشت نيا

 ها هيال نيا يبرود كه با خشك شدن و چسبندگ نيخاك از ب يها هيال نيموجب شده منافذ موجود در ب

كاهش  يبود كه برا ميها خواه دشت يخودسوز يها و گاه فروچاله يريگ و شكل نيشاهد فرونشست زم

  .ميرا كاهش ده ينيرزميز يبرداشت از منابع آب ديبا عيوقا نيا

 يها افت آب كه نيا انيبا ب ،ياريوبخت هارمحالچ يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد مقدم، يمحمد يعل

هستند كه در استان رخ داده است،  يا دهيسه پد) يدرون يسوز آتش( يفرونشست و خودسوز ،ينيرزميز

آب در عمق  نفوذ ،ياريآب ازمندين ،يطيمح ستيز يها بحران نيمدت ا مهار موقت و كوتاه: اظهار داشت

  .و آب چشمه باالدست است اريس يرسان دشت با آب نيريز ياه هيخنك و مرطوب كردن ال يبرا نيزم

منطقه،  يكيو اكولوژ يشناخت انجام مطالعات جامع بوم ازمنديمقابله و مهار بلندمدت آن، ن يبرا: افزود او

 تيو هدا يدر مصرف منابع آب ييجو و صرفه يبردار كاهش بهره يبرا يكارشناس يها اعمال راهكار

  .فصل بارش استدر  يسطح يها رواناب

است كه در  يحاصل يدر آن فروچاله اتفاق افتاده، ثمره برداشت ب ايكه شكاف برداشته  ييها دشت امروز

در كشور شكل نداده  زين يجد ياقتصاد جهينت چيو ه ميكرد ليها تحم سال گذشته به دشت 20تا  10

 تيريمد يها شجز اصالح رو يا ها چاره كشور ريتجربه سا يعنوان راهكار درازمدت بر مبنا به. است

  .آن حركت كرد يبه سو دياست با يمنابع آب وجود ندارد و تا زمان باق
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  04/04/1399خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  – از سد پرآب كارون يدنيد يريتصو
  

  .روزها پرآب شده است نيكه ا ديكن يرا مشاهده م ذهياز سد كارون در شهرستان ا يدنيد يريتصو
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  04/04/1399نشريه سبزينه مورخ  - قهر؟ ايمهر  هيسا ؛يكرونا بر سر منابع آب هيسا
  

  زاده يحاج ثميم:  سندهيون

 نيا ريمدت درمورد تأث نيو در ا گذرد-يجهان م يها-كرونا بر تمام ملت ييفرما است از حكم يمدت

شده است؛  ياديز يها-يزن-انسان گمانه يزندگ يها-از بخش كيناخوانده بر هر  روسيو

 يكي. قض و ابهام موجود افزودهاز موارد به تنا ياريرد شده است و در بس اياثبات  ايكه  ييها-يزن-گمانه

مسأله آب  تر-يصورت جزئ و به ستيز طيمسأله مح يماريب نيا يريفراگ ياز ابهامات موجود در روزها

 نيخواهد شد، اما ا زين يباعث واكنش متقابل بزرگ عتيبزرگ در طب رييرخداد هر تغ شك-يب. است

نشان  املخود را ك ين و به چه صورتبزرگ چه زما رييتغ نيو انسان به ا عتيپرسش كه واكنش طب

 يروزها. به آن بدهد يپاسخ روشن تواند-ياست و تنها گذر زمان است كه م يخواهد داد، همچنان باق

با ترس از  وست،يبه وقوع پ عتيعلت استفاده نادرست انسان از طب كه آن هم به يريگ-همه نيا نينخست

به  يصنعت يها-تيعالو ف يشهر يكاهش آمدوشدها .شد يسپر عتيبه جان تازه طب ديجان انسان و ام

 ريو سا يليفس يها-منجر شد و مصرف سوخت نيوهوا و زم در تمام اقسام آب ها-ندهيآال ديكاهش تول

شد؛  زين يناگهان يباعث اظهارنظرها يناگهان راتييتغ نيا. افتيشدت كاهش  به ندهيآال يها-يانرژ

و طراوت،  يسرشار از سبز يدهايو ام اتنك نياما ا. رفت شيپ زين يمياقل راتييكه تا غلبه بر تغ يينظرها

 لياز وسا شياز پ شيتنها با استفاده ب ،يزندگ يكامل شهرها و شروع روند عاد ييقبل از بازگشا يحت

  .دييگرا يبزرگ به زرد يشهرها يهوا يو آلودگ كيتراف شيو افزا يشخص هينقل

   

  وناكر وعيمصرف آب با ش يدرصد 40 شيافزا

 قيآن از طر تيانتقال و سرا ت،يفيك ت،يآن بر كم رياز جهات تأث توان-يرا م يكرونا و منابع آب ارتباط



    

  
  

36 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

انسان  يراندگ-در دوران عقب عتيطب يبهساز يو نكات مثبت برا دهايام انيدر م. كرد يآب بررس

مورد  شياز پ شيبلكه ب د،ينكش يتنها نفس راحت بود كه نه عتياز طب يتنها عضو ديتوسط كرونا، آب شا

است،  يريشگيپ يماريب نيراه مقابله با ا نيتر-يجا كه اصل از آن. قرار گرفت يهجمه استفاده و آلودگ

 دايپ شيدرصد افزا 40نقاط كشور تا  يوشو، در بعض علت اهتمام مردم در شست به يمصرف آب شهر

باعث شده تا شمار  مصرف شياافز نيا. ديدر حدود مصرف آب در اوج فصل گرم رس يكرد و به رقم

خود  نيكنند كه ا تيمداوم فعال تيبا حداكثر ظرف يآب شهر كننده-نيتأم يها-خانه-هياز تصف ياديز

 مدت-يفرسوده در طوالن اغلب يرسان آب يها-ستميس يآور-مسئوالن درباره امكان تاب يباعث نگران

  .شده است

  

  يبه چرخه فاضالب شهر هكنند-يو ضدعفون ندهياز مواد شو ياديحجم ز ورود

به  كننده-يو ضدعفون ندهياز مواد شو ياديز اريبه ورود حجم بس توان-يم زيآب ن تيفيك درمورد

 يها-ستمياز توان س ايحجم گسترده فاضالب در شهرها  نيا هياشاره كرد كه تصف يچرخه فاضالب شهر

وجود  هيمتمركز تصف ستميكه س يدر مناطق. شود-يها م-فشار بر آن شيباعث افزا ايخارج است  يشهر

 نيهمچن. شود-يوارد م عتيبه دل طب يجذب يها-چاه قياز طر يآسان مواد خطرناك به نيا زيندارد ن

اند و  كرده تيشروع به فعال رياخ يها-در ماه ييايميمواد ش نيا ديتول يها-از كارخانه ياديز اريتعداد بس

توسط  ياز فاضالب شهر تر-مراتب خطرناك به ييايميش يها-از پساب يا-حجم گسترده ديتول يعني نيا

ماندن  -مردم باعث مغفول ييكشور بر بخش سالمت كرونا يتمركز توان نظارت. ها-كارخانه نيا

ها قبل از  آن يخطرساز-يب اي هيدر تصف ينيشده است و تضم يو صنعت يشهر يديتول يها-فاضالب

دفع  ليدل به ،يمارستانيو ب يصنعت يها-فاضالب ژهيو ها، به-فاضالب نيا. وجود ندارد عتيورود به طب

 ينيرزميو ز يسطح يها-وارد آب توانند-يها، م-نهرها و رودخانه ن،يدر زم يو رهاساز يراصوليغ
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 يخانگ يديتول يها-زباله بيترك رييو تغ ريچشمگ شيافزا. ها را فراهم كنند-آن يشوند و امكان آلودگ

كننده و -مواد آلوده ريو سا يكيپالست يها-شها و دستك-ماسك ،يعفون يها سمت زباله به يمارستانيو ب

را  عتيمواد خطرناك و طب نيا نيحجم گسترده، رابطه ب ليدل ها به-آن يكاهش توجه به دفع اصول

جان خود را از دست  روسيو نيكه براثر ا يافراد نيمسأله غسل و تدف. كند-يم تر-كيو نزد كينزد

است؛  تيحائز اهم زين نيو پساب اجساد در زم ها-خانه فاضالب آلوده غسال ديلتو لياند، به دل-داده

آب  يبردار-مناطق بهره منيها، فاصله ا-در غسل و دفن آن يكامل اصول بهداشت تيهرچند كه رعا

خطر را كاهش  نيا ياديز اريدر اكثر نقاط، تا حد بس ينيرزميآب ز اديها و عمق ز-شرب از آرامستان

  .مردم باشد يمسأله و نگران يجنبه روان تواند-يم شود، يتوجه م نتر به آ كه كم يا موضوعام دهد،-يم

   

  آب منتشر نشده است قيكرونا به انسان از طر تياز سرا يآمار

بر  دياست كه مز يگريد دهيچيآب به انسان بحث پ قيكرونا از طر روسيو تيآب و امكان سرا سالمت

ماندن و انتقال -امكان زنده  ست،يز طيمح ونيو فدراس يبهداشت جهان طبق آمار سازمان. علت شده است

به  كينزد ياروز در دم 100از  شيتا ب يمعمول يروز در دما 10تر از  در آب از حدود كم روسيو نيا

از  يماريب نيا تياز سرا ياست كه تاكنون آمار نياما نكته مثبت ا. وجود دارد گراد يچهار درجه سانت

 ييگذشته شناسا يها-خانواده كه در سال نيا يها-روسيو ريسا. انسان منتشر نشده است آب به قيطر

 ديجد ليدل اما به اوردند،ين وجود هآب ب قيانسان از طر يرا برا يخطر زيسارس و مارس ن ريشده بودند، نظ

 يها-جنبه كرونا در تمام روسيو كه نيو معتبر درباره آن و ا يكاف قاتيو نبود تحق روسيو نيبودن ا

. آب سخن گفت قياز طر ييزا-يماريطور حتم از عدم امكان ب به توان-ياست، نم عيو بد شگاميخود پ

 رياز مقاد يكش-آب لوله نيتأم يمتول يها-مانباعث شده است تا ساز ضيضد و نق يها-گفته نيهم

آب سالم در  يتر شيب ننايمانند كلر در آب استفاده كنند تا با اطم كننده-يمواد ضدعفون تر شيب اريبس
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 رييهم باعث تغ مدت-يصورت طوالن در آب به كننده-يمواد ضدعفون شيافزا. رديمردم قرار بگ ارياخت

  .آورد-يكنندگان آن وارد م-به مصرف يجد بيو هم آس شود يآب م يعيخواص طب

در صورت  آن، يمصرف آب و آلودگ اديز اريبس شيكه با وجود افزا جاست نيسوال ا ر،يتفاس نيا با

توان  كند،-يم دايپ شيمصرف آب افزا زين يعيطور طب تا فصل گرم كه به يماريب نيا ياحتمال افتنيادامه 

شدن  -فو سالم چقدر است؟ معطو يمردم به آب كاف يدسترس يبرا يرسان و آب يآب يها-ستميس

 امديها و پ-بخش ريبه سا يتوجه يباعث ب ،يماريبه مقابله صرف با ب يتوجهات عموم

كشور از  يتيريكه اغلب مسائل مهم و مد ميفراموش كن دينبا. شود-يم يمقطع يها-يريگ-ميتصم

در هر بخش از آن،  رييهرگونه تغ جاديا ده،يچيپ يها-ستميدر س. هستند دهيچيجنس مسائل جامع و پ

 ايمثبت خواهد شد؛ اما  ستمياز س گريد يا-در گوشه رييتغ جاديمثبت باشد، باعث ا ايكوچك  ندهرچ

 ل،يدل نيبه هم. ستين ينيب-شيپ عنوان قابل چيواكنش به ه نيبودن ا -بزرگ ايبودن و كوچك  -يمنف

 ريدرگ ياه-سازمان يتمام يهمكار ازمنديندارد و ن يو فور يحل قطع راه كي دهيچيمسائل پ گونه نيا

  .آن است يدرمان فور يجا به ت،يوضع يجيبهبود تدر يبرا

  

  هستند ستيز طيبه مح بيآس يبازو 2و ثروت  فقر

مشكل به مرحله  كيتا هر زمان  شود-يباعث م زين يا-رهيو جز يفصل تيريمد دهيو بروز پد ظهور

ها وجود -آن نيتفاهم ب يبرا يحل آن اقدام كنند و چون سازكار يها برا-سازمان يبحران برسد، تمام

منجر خواهد  يتيرياز بدنه مد يگريددر بخش  بيبه آس شك يشده ب انجام يا-رهيندارد، اقدامات جز

آمده و در مقابل  شيپ يريشگيپ قيكرونا از طر يماريب يكه امروزه با كنترل نسب يطيمثال، شرا يشد؛ برا

 شيكه در افزا يو آثار يشخص هينقل لياستفاده از وسا هيتوص ايشده است  يبه منابع آب بيباعث آس

و منابع  عتيبه طب بيآسحاضر خطر جهش استفاده و  الدرح ن،يبرا عالوه. كرده است جاديا كيتراف
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 يايدر دن. تأمل است شدت قابل دوره ركود به كيجبران خسارات واردشده از  يتوسط انسان برا يعيطب

تجربه ارتباط انسان و . هاست-از آن يكي زين ستيز طيكرده و مح دايپ يارزش اقتصاد يزيامروز، هر چ

جامعه . هستند ستيز طيبه مح بيآس يازواده است كه فقر و ثروت دو بقبل نشان د يها-در دوره طيمح

به  يتوجه كدام چياندوخته ثروت، ه شيافزا يو جامعه ثروتمند برا يگذران حداقل زندگ يبرا ريفق

كنترل استفاده  يجانبه برا-همه تيريو مد ياگر عزم جهان. نشان نخواهند داد ستيز طيحفظ مح

 سابقه-يب ينشود، ركود اقتصاد جاديكرونا ا ينينش-در دوران عقب ستيز طيحجوامع از م ختهيافسارگس

عضو  نيتر-عنوان مهم به يو منابع آب ستيز طيفشار انسان بر مح رحمانه-يب شيباعث افزا ايدر دن يفعل

  .خواهد شد يماريب نياز ا يناش يها-يماندگ-جبران خسارات و عقب يبرا شرفتيپ رهيزنج

 يتنفس آن در دوران كنون ليدل خورده به-زخم عتيطب يبهبود يبرا دهايامكه  جاست نيا سوال

 يعتيكامل طب يبه بازساز تواند-يم يمدت فعل-تنفس كوتاه ايآ ماند؟-يم يباق يكرونا تا ك يريگ-همه

 راتييبا تغ عتيطب ياست؟ توان سازگار دهيد بيتوسط انسان آس مدت-يمنجر شود كه در طوالن

تنفس كامل در  يناگهان راتييبه تغ عتيدارد، واكنش طب يها بستگ-بودن آن -يجيبه تدر جادشدهيا

است كه تنش منابع  يدر حال نيو تنش كامل در دوران پس از آن چه خواهد بود؟ ا يريگ-دوران همه

اگر هرچه . افتيو خواهد  افتهي شيكرونا افزا يريگ-و بعد از همه نيقبل، ح يا-ندهيصورت فزا به يآب

آب در وهله  ريچشمگ شيافزا م،ينباش يماريجانبه در كنترل ب-همه يتيريمد يريگ-اهد شكلزودتر ش

در كشور  يدرباره منابع آب يماريب نيرا از ا يمناسب يآب در مرحله بعد، دورنما تيفياول و سالمت و ك

رو  روبه كشور را با مشكل ها-يبارندگ شيافزا ،يجار ياگر در سال آب يمسأله حت نيا. دهد-ينشان نم

  .بلندمدت كشور ضربه بزند يآب تيبه امن تواند-ينكند، م

  تهران يبهشت ديدانشگاه شه يدروژئولوژيه يدكترا
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خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي تهران در مرحله بحران مطلق آب/  1 -بحرانِ آبِ تهران 
07/04/1399  

  

با سرانه آب  يتهران شهر: شركت آب و فاضالب استان تهران گفت يبردار نظارت بر بهره معاون

  .و سرانه مصرف باالست نييپا ريدپذيتجد

شركت  يبردار معاون نظارت بر بهره نژاد، يمحمدرضا كرم م،يتسن يخبرگزار يگزارش گروه اقتصاد به

 تر نييپا يكشور نيانگيطور متوسط سرانه آب تهران از م به: و فاضالب استان تهران اظهار داشت آب

مترمكعب آب در سال است،  350هر نفر  يشونده در استان تهران به ازا ديحجم آب تجد زانياست، م

  .مترمكعب در سال است 1700 يمتوسط كشور كه يدرحال

باشد آن كشور از لحاظ منابع  1700 يباال يكشور دشوندهيتجد حجم آب زانيچه م چنان: ادامه داد يو

  .است يمترمكعب باشد در مرحله تنش آب 1700تا  1000 نيرقم ب نيندارد، اما اگر ا يمشكل يآب

و  يمترمكعب باشد در مرحله بحران آب 1000 ريز يكشور دشوندهيحجم آب تجد زانياگر م: افزود يو

  .است ير مرحله بحران مطلق آبمترمكعب آب د 500 ريچه ز چنان

هم اكنون استان تهران در مرحله : شركت آب و فاضالب استان تهران گفت يبردار نظارت بر بهره معاون

  .است يبحران مطلق آب

با  سهيمترمكعب آب در شهر تهران مصرف شده كه در مقا ونيليم 321سال تاكنون  ياز ابتدا: گفت يو

استان  يروند مصرف برا نيا ،يته است و با توجه به منابع محدود آبداش شيدرصد افزا 11سال گذشته 

  .كننده است تهران نگران

هر خانوار در ماه است و  يمترمكعب برا 14مصرف آب شرب در استان تهران  يالگو: افزود نژاد يكرم

  .شود يرقم مصرف كند، پرمصرف محسوب م نياز ا تر شيچه هر خانوار ب چنان
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امسال : مصرف دارند افزود يباالتر از الگو يدرصد مشتركان در تهران مصرف 40 كه نيابا اشاره به  يو

  .افتندي شيدرصد افزا 12,5سال  يمشتركان پرمصرف در شهر تهران تنها در دو ماه ابتدا

مترمكعب  ونيليچهار م هيشركت آب و فاضالب استان تهران توان تصف كه نيا رغم يعل: گفت نژاد يكرم

مصرف مردم از توان  زانيمواجه است و اگر م ييها تيشبكه با محدود نيروز را دارد؛ اما ا نهآب در شبا

  .ميشبكه فراتر رود ممكن است با مشكل مواجه شو

در مصرف  ييجو بر لزوم صرفه ديشركت آب و فاضالب استان تهران با تاك يبردار نظارت بر بهره معاون

دقت در  ياما با كم ست،ين يآن در بخش شرب و بهداشت كاهش ،ييجو منظور از صرفه: آب شرب گفت

و  اطيح يشو و مانند پركردن استخرها، شست يرضرورياز مصارف غ زينحوه مصرف و آب و پره

  .كرد تيريمصرف آب را مد توان يم... روز و  يانيدر ساعات م ياريآب ها، نگيپارك
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تاالب  يبخش عالج يتومان برا ردايليم 1.2خشك شد؛  شانيگم يالملل نيتاالب ب |گلستان
  08/04/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – افتياختصاص 

  

  افتيتاالب اختصاص  يبخش عالج يتومان برا ارديليم 1.2شد؛ خشك  شانيگم يالملل نيتاالب ب |گلستان

 شانيگم يالملل نيگلستان با اشاره به خشك شدن تاالب ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد -ها استان گروه

  .شده است زگردهايبه كانون ر ليندارد و تبد يخوب طيتاالب شرا نيا: گفت

استان اظهار  يها تاالب تيگرگان درباره وضع در ميوگو با خبرنگار تسن در گفت يكنعان محمدرضا

دو  يكيخوب  يها به علت بارش گل يآالگل شامل آالگل، آلماگل و آج يها مجموعه تاالب: داشت

  .اند شده يريآبگ ليدارند و در س يخوب تيوضع ريسال اخ

 زگردهايون ربه كان ليندارد و خشك شده و تبد يخوب طيشرا شانيگم يالملل نياما تاالب ب: افزود يو

  .شده است

 شانيگم يالملل نيتاالب ب يبرا ياز منابع مل ياعتبارات: داشت انياستان ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

ارائه  ييآن مشاور انتخاب شده است تا راهكار اجرا يبخش آبه و عالج مطالعات حق يو برا ميجذب كرد

  .دهد

سازمان  يتومان از سو ونيليم 200و  ارديليم كي انجام شده بالغ بر يها يريگيداد كه با پ حيتوض يو

و  رسد يم انياعتبارات مطالعات امسال به پا نيبا ا. است افتهيبه استان اختصاص  ستيز طيحفاظت مح

  .كرد ميتاالب را آغاز خواه يبخش و عالج اياح اتيپس از آن عمل

 جيمنعقد كرده كه پرواز از خل انينب شركت دانش كيبا  يقرارداد ستيز طيسازمان مح: ادامه داد يكنعان

 نيا يخروج گريماه د كيشود و تا  يتاالب بررس نيا تيانجام و وضع شانيگرگان به تاالب گم

  .مياعتبار موردنظر را جذب كن ورماهيمطالعات آماده و در شهر
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قوت  گرگان نقطه جيخل يدغدغه مردم برا نكهيا انياستان در ادامه با ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ستيز طيمح يجلسه ستاد مل نيدر دستور دوم انكالهيگرگان و تاالب م جيموضوع خل: است اظهار داشت

تاالب  وگرگان  جيخل يبرا يا ژهيجمهور دستور داد كه كارگروه و سيقرار گرفته و معاون اول رئ

رفات آن و تص جيخل ميآب و محدوده و حر تيفيو ك تيشود و در جلسه نخست كم ليتشك انكالهيم

  .شد يبررس

و  يعيو منابع طب يدانشگاه كشاورز ،يشناس انوسياق يمقرر شد تا مركز مل نيهمچن: اضافه كرد يو

و در جلسه سوم نسخه  يبند را جمع يياجرا يها دستگاه يها تمام مطالعات و داده فيشر يدانشگاه صنعت

  .نقطه باشد امبرقرار شود از كد ايو در جيخل نيب يرا ارائه كنند كه اگر قرار است تبادل يياجرا
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؛  مواجه است يستيو كاهش منابعز ايدر يآب، آلودگ نرفتنييچالش پا 3خزر با  يايدر
  08/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  – خزر يايتراز آب در متر يسانت 10ساالنه  كاهش

  

 تيريمد مياقل رييآب و تغ يمنف النيخزر، افت تراز و ب ياياز سطح آب در متر كياز  شيساالنه ب ريتبخ

كه به گفته كارشناسان ساالنه  يا هگون به. خزر را حساس و دشوار كرده است يدر نوار ساحل يمنابع آب

متخصص   كي. ستير نيپذ برگشت گريكه د يآب رود، يعقب م متر يسانت 10پنج تا  زانيم آب خزر به

 يآب، آلودگ رفتن نييخزر با سه چالش پا يايباره معتقد است در نيو آب در ا يعيطب منابع يولوژياكوب

آن متصور شد؛  يبرا يروشن ندهيآ توان ينم بيترت نيمواجه است و به ا يستيز و كاهش منابع ايدر

حداقل در مناطق  ميآب را بتوان نكه اگر آ ماند يحجم آب برجا م كيصرفاً  ندهيدر آ كه يطور به

  .مياز آن داشته باش ييها استفاده ميبتوان ديشا ميدار نگه زيتم يساحل

به آن باعث  يورود هر نوع آلودگ ليلد نيهم بسته دارد و به  يستميخزر س يايگفته كارشناسان در به

 ستيمتصل ن رونيب يها خزر به آب يايدر گريعبارت د به. رديدر معرض خطر قرار بگ اتشيكه ح شود يم

 شود يامر موجب م نيهم. مرور زمان كم شود آن به يها ندهيبود كه حجم و غلظت آال دواريام توان يو نم

آن و  انيخزر، آبز يايبر خود در ياثرات سوء و مخرب يو صنعت يانسان ،ييايميش ندهيكه ورود هر نوع آال

 يآن درحال يبحران تيخزر و وضع يايدر يآلودگ. مردم منطقه و كشور داشته باشد اتيح قتيدرحق

 يعنوان پنج كشور ساحل به تركمنستانو  جانيقزاقستان، آذربا ه،يروس ران،يا يكه كشورها دهد يرخ م

اند؛ اما در عمل  خزر امضاء كرده يايدر اتياز ح تيحفظ و حما يدر راستا يياه نامه خزر موافقت يايدر

  .رديگ يراستا صورت نم نيدر ا ياقدام خاص

را با بازار انجام داده و درخصوص  ييوگو و آب، گفت يعيطب منابع يولوژيمتخصص اكو ب ،يفاطم دمحمدرضايس

  .ديخوان يرا داشته است كه در ادامه م ييها صبحت ايدر نيا يرو شيپ ندهيو آ ديآ يخزر م يايآنچه بر سر در
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  رو است؟ به رو ييها با چه چالش ايدر نيحاضر چگونه است و ا خزر درحال يايدر تيوضع

خزر است  يايآب در رفتن نييتر پا رو است؛ از همه مهم حاضر با سه چالش عمده روبه خزر درحال يايدر

 ينيب شيپ ندهيآ يكه برا ييها كه با توجه به مدل رود يعقب م رمت يسانت 10پنج تا  زانيم كه ساالنه به

 گريآب خزر د نيا. رسد يرودخانه به نظر م يو كاهش ورود ريعامل تبخ ن،يزم كره شياند، گرما كرده

 زانيم نيبا ا بيترت نيبه ا. نخواهد كرد تيتبع يرفت و برگشت يعيو از نوسانات طب ستين ريپذ برگشت

را  يو ما بخش اعظم تاالب انزل رود يم تر نييآب خزر پا متر كيحدود  گريسال د 10عقب رفت آب تا 

متأسفانه . رفته و خشك شده است نياز ب بتاال نياز ا يبخش زيحاضر ن اگرچه درحال م،يده ياز دست م

 ستيدور از انتظار ن رود، يم شيكه پ يتيو وضع ريتفاس نيو با ا ميا را از دست داده شانيما تاالب گم

است كه  يچالش نيدرواقع ا. مياز دست بده زياستان گلستان و مازندران است ن هيرا كه در ناح يتاالب

  .گذارد يم ريتأث زيخزر ن يايدر نسازگا بوم يبر خط كرانه رو عالوه

 ها يآلودگ نيكه ا استيدر نيا يآلودگ شيخزر وجود دارد، افزا يايكه در رابطه با در يبعد چالش

و  شوند يخزر م يايوارد در ها ندهيآال هيكل ميشاهد كه يطور است، همچنان ادامه دارد؛ به سال نيچند

با  گريد يسو از. انجام نشده است خصوص نيا در ياقدام چيه نيبا وجود ا. كنند يآب آن را آلوده م

 شيافزا و ها يالسازياست و و شيرو به افزا يو شهر يصنعت يها توسعه زانياكنون م كه نيتوجه به ا

كاهش  زيچالش ن نيسوم. شود يمراتب چند برابر هم م به ها يآلودگ نيمطمئناً ا دهد، يرخ م تيجمع

 يايرفتن آب در نييپا ليدل است و هم به هيرو يب ديخزر است كه هم متأثر از ص يايدر يستيز منابع افتني

 يستيو كاهش منابع ز ايرد يخزر، آلودگ يايرفتن آب در نييسه چالش پا بيترت نيبه ا. خزر است

درواقع . مينداشته باش يچندان يماه ايدر نينه چندان دور ما در ا ندهياند تا در آ دست به دست هم داده

 يكه موجود است عمدتاً وابسته به رهاساز ييها يو ماه ميندار يچندان يدر خزر ماه زيحاضر ن درحال

را انجام  ها يرهاساز نيا التياگر ش گريعبارت د به .رديگ يانجام م التياست كه توسط سازمان ش انيماه
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  .وجود نداشت م،يكه دار يديدرصد ص 80اكنون  داد، ينم

  

  شود؟ يرا شامل م ييها ندهيو چه نوع آال شوند يم ميخزر به چند دسته تقس يايدر يها ندهيآال

خزر از  يايدر يها ياز آلودگ ياست و بخش يخزر عمدتاً انسان يايدر يها يآلودگ دياست بدان جالب

وارد  يكه از مناطق شهر ييها ندهيها، شو و فاضالب يكروبيم يها يدرواقع آلودگ د؛يآ يم يمناطق شهر

 كرويو م ها كيالستو پ شود يشده و وارد خزر م اديز اريكه بس ييها كيوتيب يهم آنت راًيو اخ شود يم

  .شوند يخزر محسوب م يايدر يها ندهيجزو آال ها كيپالست

 يها، مواد مغذ سموم و آفتكش ،ييايميش يها يخزر در واقع آلودگ يايدر يها يآلودگ يبعد بخش

 اديز اريبس زيها ن آن زانياست كه م هيرو يب ييايميش يكودها شيو افزا يكشاورز يها از پساب يناش

و  ديآ يم رانياز آن از سمت ا ياست و بخش يكه از منشأ خشك يانواع مواد نفت گريد ياز سو. است

  .شود يخزر م يايدر يشده، موجب آلودگ رانيا يها وارد آب جانياز سمت آذربا زين يبخش

 نيا زانيكه م شود يو مس م كيسرب، آرسن وه،يمثل ج نيهم شامل عناصر سنگ يصنعت يها ندهيآال

 چيتا به حال ه نيبا وجود ا شود، يخزر م يايو وارد در كند يم دايپ شيروز هم افزا روزبه زين ها ندهيآال

  .است رفتهيصورت نپذ نهيزم نيدر ا  ياقدام

  

  خزر دارد؟ يايدر انيآبز اتيح نديبر فرآ يريحاكم چه تأث طيو شرا ها يآلودگ نيا

 ديكه مورد ص ييها تيجمع مياست كه اكنون شاهد نيا ها يآلودگ نيا راتيتأث نيتر ياز اصل يكي

است كه تا  ياريخاو انيماه ان،يماه نيا نيتر و مهم نياول. اند رفته نيخزر از ب ياياند، در در بوده يتجار

 انيماه نياز ا ياريبس تياما اكنون جمع شدند، يم ديكه ص ميداشت ياريخاو يچهار گونه ماه نياز ا شيپ

 ليف گريد ياز سو. خود گونه هم در معرض خطر انقراض قرار گرفته است نيبر ا رفته و عالوه نياز ب
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 يها قرار گرفته است و گونه) IUCN( عتيحفاظت از طب يالملل نيقرمز سازمان ب ستيزو لاكنون ج يماه

 ديص نيهمچن. رنديگ يانقراض قرار م رو در معرض خط شوند يم ستيل نيوارد ا جيتدر هم به گريد

 يماه تيو جمع تيوضع نيبر ا عالوه. ابديكاهش  يماه نيا تيموجب شده جمع زين لكايك يماه هيرو يب

 نيبه هم زيكفال ن يماه تيمتأسفانه وضع. است التيش يمصنوع ريحاضر وابسته به تكث درحال زين ديفس

كه  دهند يم ليخزر را تشك يايدر يدهايص نيتر مهم دكه ذكر ش يانيماه نيدرواقع همه ا. نحو است

  .دارند يبد تيوضع

  

  اند؟ انجام داده يچه اقدامات ايدر نيمجاور ا يكشورها گريو د رانيخزر ا يايحفاظت از در يبرا تاكنون

 يايدر يعنوان پنج كشور ساحل و تركمنستان به جانيقزاقستان، آذربا ه،يروس ران،يپنج كشور ا قتيحق در

امضاء  يستيز تنوع ونيكنوانس كيكاغذ  يبا هم ندارند و تنها رو يهمكار گونه چيرابطه ه نيخزر در ا

 يبدهند، عمالً كار نجاتخزر را  يايبخواهند در كه نيا ير براپنج كشو نيا گريعبارت د اند، به كرده

  .دارد يفاتيراستا تنها در حد گفتار و نوشتار است و فقط جنبه تشر نيدر ا شانيها يو همكار كنند ينم

  

  دارد؟ تيكشور ما اهم يبرا يخزر از چه جهات يايدر 

. آن است يما جنبه گردشگر يخزر برا يايجنبه در نيتر اكنون مهم ،يانسان ميمستق ياز نظر كاربر 

 زين يگريد يها اگرچه از جنبه. است يالتيمحصوالت ش دياز نظر تول زين ايدر نيا تيجنبه اهم نيدوم

  .دو جنبه عنوان شده است نيموارد ا نيتر مهم است؛ اما مهم يخزر برا

  

  د؟يكن يم ينيب شيخزر پ يايدر يبرا يا ندهيتوجه به تمام موارد عنوان شده چه آ با

حجم آب، هم از  زانيخزر كامالً مشخص است كه خوب نخواهد بود؛ چراكه هم از نظر م يايدر ندهيآ
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كه ذكر شد  ييها حساس آن مثل تاالب ييها ستمياز لحاظ اكوس نيو همچن انيآبز ييايدر اتينظر ح

كه  ماند يبرجا م حجم آب كيصرفاً  ندهيبتوان گفت در آ ديشا. خزر خوب نخواهد بود يايدر تيوضع

وارد  ندهيحجم از آال نيا ميو اجازه نده ميدار نگه زيتم يحداقل در مناطق ساحل مياگر آن آب را بتوان

 يبرا ايكرد  نيريآن را ش توان يعنوان مثال م به م؛ياز آن داشته باش يگريد يها استفاده ميآن شود، بتوان

 ايدر نياست كه از ا يا استفاده نيتر ممه يگردشگر بتوان گفت دياكنون شا قتيدرحق. شنا استفاده كرد

 نياز دست رفته ا  جبران منابع يبرا نيگزيجا يها از راه يكي زيدر قفس ن يپرورش ماه. كرد توان  يم

 است،ياز در يماه ديتول يكه برا يديگفت تنها ام توان يم. كار شود ديموضوع با نيا يكه رو استيدر

  .اشددر قفس ب يپرورش ماه نيهم
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  08/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  است؟ انيدر كشور رو به پا يآب كم ايآ
  

فصل گرما شاهد  ليازجمله مباحث داغ فصول گرم سال است؛ در دو سال گذشته در اوا يآب كم موضوع

 انيرو به پا يآب كرد كه كم جاديتصور را در اذهان ا نيا ديكه شا ميبود يو رگبار ديشد يها يبارندگ

  .دارند گريد ياست؛ اما كارشناسان نظر مياقل رييگذاشته و كشور در حال تغ

 هيما نيمقدار ا. است» آب«در گرو  نيكره زم يهمه موجودات رو اتيح رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

  .شود يمحسوب م يشانس خوش يكشورها نوع يآن در برخ ادبودنيمتفاوت است و ز يدر هر كشور اتيح

كه جنگ بر سر آن  شود يم يابيگوهر نا ندهيمعتقدند آب تا چند سال آ ستيز طيكارشناسان مح يبرخ

نفت  كاهش روزافزون آن از ليگرانبها به دل هيما نيا تيسوم را رقم بزند و اهم يممكن است جنگ جهان

  .خواهد شد شتريب زين

 يگرم و خشك آن هرازچندگاه ييايجغراف تيموقع ليدر كشور ما به دل يآب كم نيزنگ خطر ا يصدا

 ژهيدر فصول گرم سال به و ليس يو حت ديشد يها يدو سال گذشته بارندگ ياما ط. رسد يبه گوش م

شده  يترسالكشور ما وارد  ايكرد كه آ جاديها ا پرسش را در ذهن نيكه ا يداديفصل بهار اتفاق افتاد؛ رو

  .ريخ اياست  انيرو به پا يآب و كم

  .ميا وگو گذاشته به گفت رينص خواجه يو صنعت ريركبيام يصنعت يها دانشگاه ديموضوع را با اسات نيا 

  ميا نشده يقطع يوارد ترسال 

با   ر،يركبيام يصنعتدانشگاه  ستيز طيعمران و مح يدانشكده مهندس يعلم ئتيمكنون،  عضو ه رضا

كه در  يبارش زانيم: بارش است، اظهار كرد زانيو م مياقل رييتغ ريآب در كشور تحث تاث زانيم نكهيا انيب

است اما در ) شد رانيدر ا البيكه باعث س ديشد يها بارش( يحد يها اتفاق افتاد، بارش رياخ يها سال

  .باال نرفته است رانيكل متوسط بارش در ا



    

  
  

50 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ميتوان يبرابر شده باشد اما نم يو خشك يبارندگ زانيسال گذشته ممكن است م كيدر : داد ادامه يو

 يمداوم دارد و به صورت قطع شيگذشته افزا يها نسبت به سال رانيدر ا يمتوسط بارندگ  مييبگو

  .رود يم يقطع يكشور به سمت ترسال مييبگو

از دو  شيكه پ ييزا باران يابرها: كرد حيرتص ستيز طيعمران و مح يدانشكده مهندس يعلم ئتيه عضو

 شدن كيدر تهران جلو نزد يگرم يتوده هوا رايز ند؛يايب نييقادر نبودند پا م،يسال گذشته در تهران داشت

ها و  كه باعث شده تداوم بارش دان آمده تر نيياما حاال ابرها به سطوح پا گرفت يرا م نيها به زم بارش  نيا

  .شدبا شتريب زياثر آن ن

  

  داشت ميخواه يگرم تابستان

در كشور در حال اتفاق است منتها  يميتحوالت بزرگ اقل يسر كيتوجه كرد  ديبا: كرد انيب يو

اتفاق افتاده  زيدر اروپا  ن يتحوالت نيالبته چن. شده است يكشور وارد ترسال ميقاطعانه اعالم كن ميتوان ينم

صورت گرفته  وادر گردش آب و ه يرييتغ يطور كل به. از اروپا خشك شد يو در سال گذشته قسمت

  .كند يم دايپ شيافزا يبارندگ گريو در طرف د شود يتر م خشك نيطرف كره زم كياست كه 

كوتاه اتفاق افتاده است؛  يها فصل بهار در دو سال گذشته فشرده و در دوره يها يبارندگ: گفت مكنون

ها  دوره گرم را با بارش زانيكه متوسط م يزمان. ميداشته باش يتابستان گرم شود يم ينيب شيهنوز پ نيبنابرا

  .ميبارش در كشور اعالم كن اي يخشك شيدر خصوص افزا ييها ينيب شيپ ميتوان يم م،يكن يريگ اندازه

تر را گذرانده اما هنوز قسمت خشك   در حال حاضر كشور ما قسمت: كرد حياستاد دانشگاه تصر نيا

 يريگ گذشته باشد، متوسط اندازه يها تر از سال قسمت خشك سال، خشك كه يزمان. است امدهين

 زانيم بستانتا انياست تا پا ازيبوده اما ن شترينسبت به سال گذشته ب يالبته بارندگ. ستين دواركنندهيام

  .ميكن يريگ اندازه زيبارش و دما را ن
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  سال گذشته  10 يط رانيدر ا ها يبارندگ يكاهش روند

گذشته در ماه خرداد  يها ما در سال: كرد حيدر حال رخداد است، تصر يزمان راتييتغ نكهيا انيبا ب يو

  .ميداشت يرخ داده و در خردادماه بارندگ يزمان ريياكنون تغ اما هم مينداشت يبارندگ

نشان  ها يچگونه است اما بررس ندهيآ يها حدس زد سال يبا دو سال بارندگ توان ينم: داد حيتوض مكنون

مكعب آب  ارديليم 130بوده و كشور ما  يكاهش ها يسال گذشته روند بارندگ 10ده است در دا

 40كه  امعن نيمكعب است؛ به ا ارديليم 90حدود  رويوزارت ن يآمارها نيداشته اما آخر ريدپذيتجد

  .بزرگ است يكه عدد افتهيكاهش  ريدپذيآب تجد زانيمكعب م ارديليم

است  ديبع ارياست و بس يكشور رو به خشك يجهت قبل جهيدر نت: افزود ريكبريدانشگاه ام يعلم ئتيه عضو

البته ممكن است . كند ينم دايپ شيگرا يبه ترسال يسرعت روند از خشك كند و به رييروند تغ كبارهيكه به 

  .ستيمشخص ن ر،يخ اي ميكن يحركت م يبه طرف ترسال نكهيكرده باشد اما ا دايكاهش پ يسرعت خشك

  

  شود تيريمد يسكيبه صورت ر ديب باآ مصرف

 ها يبارندگ شيو به افزا ميكن تيريمد يسكيمصرف آب را به صورت ر ديبا:  كرد حيتصر مكنون

 يها مدت برنامه كوتاه ينيطبق خوشب دياست و قطعا نبا يديكل اريآب بس يبرا تيريمد. مينباش نيخوشب

  .ميبلندمدت داشته باش

و  ديشد يها يكشور پس از بارندگ يمترمكعب آب از سدها ارديليم 12حدود  98سال : ادامه داد يو

  .خارج شد ليوقوع س

تنها در استان  لياحتمال وقوع س: در كشور اظهار كرد لياستاد دانشگاه در خصوص احتمال وقوع س نيا

آب  نيا تواند ينم زين نياست و زم زيآم است كه خسارت ريپذ و بلوچستان در فصول گرم امكان ستانيس

 ديو با ستين ديمف م،يندار يمناسب يجذب ستميس نكهيا ليبه دل يكوتاه و آن يها ليدر كل س. را جذب كند
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  .شود تيرياستفاده از آنها مد

كشور در  ميشكل اقل نكهيا انيبا ب ريركبيدانشگاه ام ستيز طيدانشكده عمران و مح يعلم ئتيه عضو

و  ميداشته باش ليس يآور جذب و جمع يبرا ياديبن يها يزير برنامه ديما با: است، اظهار كرد رييحال تغ

  .ندآب داشته باش تيريها مطالعه الزم را درخصوص مد است همه دانشگاه ازين نيهمچن

در حال  ميسال گذشته است و حاال اقل 100 يآب برا تيريكشور در مد يها يزير برنامه: اضافه كرد يو

  .كند رييتغ زين تيريو مد يزير برنامه ديبوده و به نسبت آن با رييتغ

  

  مشكل كمبود آب ندارد ندهيدهه آ 3تا  كشور 

زست دانشگاه  طيدانشكده عمران و مح يعلم ئتيعضو ه ،يروزآباديف  يرباقرياحمد م اما

 يها باعث شده است سال رياخ يها يبارندگ: معتقد است يو. دارد يگرينظر د ،يطوس نيرالدينص خواجه

سدها اكثرا پر شده است و دوباره تا  نيهمچن. ميدر كشور كمبود آب نداشته باش) ندهيسال آ 30( ياديز

  .داشت ميخواه يكند، بارندگ زيكه سدها سرر ييجا

 رييتغ رانيدر ا: در حال بارش است، اظهار كرد ماه نيكه از فرورد يديشد يها يبا اشاره به بارندگ يو

  .ادامه خواهد داشت ها يه است و همچنان بارندگشد ياتفاق افتاده و كشور وارد ترسال مياقل

از متخصصان تصور  يبرخ نكهيشده است و با ا اديدر دو سال گذشته ز ها يبارندگ: ادامه داد يو

  .ميبود يمتماد يها آنها در سال شيگذراست، شاهد افزا ها يبارندگ  نيا كردند يم

  نيا ،يطوس نيرالدينص خواجه يشگاه صنعتدان ستيز طيدانشكده عمران و مح يعلم ئتيگفته عضو ه به

  .بود ميخواه آسا ليس يها يشاهد بارندگ ماه نيفرورد انياست و هر ساله از اسفند تا پا يجد اريبس ها يبارندگ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – خزر يايتراز سطح آب در يمتريكاهش پانزده سانت
08/04/1399  

  

: اعالم كرد رويآب وزارت ن قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل -رنايا - تهران

متر بوده كه نسبت  - 27.33معادل ) 98مهرماه (يجار ياول سال آب مهيخزر در ن يايتراز آب در نيانگيم

  .كاهش داشته است متريسانت 24با دو سال گذشته،  سهيو در مقا متريسانت15ه سال گذشته ، به مدت مشاب

مساله نشان  نياست، ا بوده  اركميبس ريمشابه اخ يها با دوره سهيدوره، در مقا نيتراز آب ا ينوسان دامنه

 98سال  يانيادر دو فصل پ يكمتر بيتراز آب در بهار و تابستان گذشته، باش يركاهشيشدت س دهد يم

  .تراز آب آغاز شده است يشيروند افزا ماه،يد انيو در پا افتهيادامه 

آب  قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمركز مل يگزارش منتشره از سو براساس

متر بوده و نسبت به  - 27.33برابر با  98 زييخزر در فصل پا يايتراز سطح آب در نيانگيم رو،يوزارت ن

  .است افتهيكاهش  متريسانت 16)  97سال  زييپا(مشابه سال قبل  مدت

سطح آب را نشان  يمتريسانت 26، كاهش  98فصل نسبت به تابستان  نيتراز آب در ا راتييتغ يبررس

  .دهد يم

  

  يجار ينخست سال آب مهيتراز آب در ن تيوضع

بوده و نسبت به مدت مشابه سال متر  - 27.33معادل  يجار ينخست  سال آب مهيتراز آب در ن نيانگيم

  .كاهش داشته است  متريسانت 24با دو سال گذشته،  سهيو در مقا متريسانت15گذشته،  

مساله نشان  نياست، ا بوده اركميبس ريمشابه اخ يها با دور ه سهيدوره، در مقا نيتراز آب ا ينوسان دامنه

 98سال  يانيدر دو فصل پا يكمتر بيباش تراز آب در بهار و تابستان گذشته، يركاهشيشدت س دهد يم
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  .تراز آب آغاز شده است يشيروند افزا ماه،يد انيو در پا افتهيادامه 

  

  كاهش تراز آب علل

 ينخست سال آب مهيبه ن يخزر در دوره منته يايدر زيمهم حوضه آبر يها رودخانه يروند آبده يبررس

  .است ياصل يها ودخانهاز ر يكل آب ورود زانياز كاهش م ي، حاك 1398 - 99

 نيانگينسبت به م) مترمكعب ارديليم 205( 2019رودخانه ولگا درسال  يكاهش قابل مالحظه آبده 

  .بوده است رگذاريخزر تأث يايدركاهش تراز آب در)مترمكعب ارديليم 240( رودخانه  نيبلندمدت ا

و )مترمكعب ارديليم 176(  1996 يرودخانه در سال ها نيا يآبده ديكاهش از افت شد زانيم نيا البته

  .كمتراست)مترمكعب ارديليم 182(  2015

كمتر از حد  ه،يروس يو هواشناس يمؤسسه آبشناس ينيب شيطبق پ زين 2020ولگا در سال  يآبده زانيم

  .نرمال خواهد بود

كه به سطح آب است  يدما شيروند افزا ر،ياخ يها در سال ژهيو  مؤثر در كاهش تراز آب به گريد عامل

  .رديگ يخزر مورد مطالعه قرار م ياياز در ريتبخ ليپتانس يابيدر ارز يعنوان شاخص

 0.2آب،  ينشان داده است، متوسط دما يالديم2019سطح آب خزر در سال   يدما نيانگيم يبررس جينتا

  .است افتهي شيبلند مدت، افزا نيانگينسبت به م گراديدرجه سانت 1نسبت به سال گذشته و  گراديدرجه سانت

 يها در بخش ژهيو  آب خزر به يدما يشياز روند افزا يحاك ريآب در دوره اخ يدما راتييتغ ليتحل

  .است ايدر نيا يو جنوب شرق يانيم
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پايگاه  – رانيو عوارض آن در ا يبحران خشكسال تيريمد |و مشكالت آن  يخشكسال
  09/04/1399آنالين مورخ  55خبري تحليلي 

  

 ديشد يطرف بارندگ كياز . شده است يراتييدچار تغ ريسال اخ 50حداقل در  رانيا ييوهوا آب طيشرا

و  ديشد يها اكثر نقاط كشور شاهد بارشماه گذشته در  16شده و در  ديشد يها البيموجب وقوع س

 يديدمداوم ش يسال با خشك 1398تا  1387 يها در سال گر،يد يو از سو ميا بوده البيمنجر به س

در آن  يرقانونيغ يها وساز ها، ساخت رودخانه ها، ليمس ميتجاوز به حر ر،يدر پنج دهه اخ. ميرو شد روبه

 ،يزداريو آبخ ياهيبه پوشش گ يتوجه ها و كم ت سدو باالدس دست نييمناطق پا نينقاط و همچن

هوا در  اديز يمعتقدند سرما و گرما ياز كارشناسان هواشناس يبرخ. كرده است زاتر بيرا آس ها البيس

هوا  و در آب راتييو تغ مياقل رييتغ ليبه دل د،يو شد يرگبار يها زمستان و تابستان و بارش يها روز يبرخ

كشور  يبرا يشتريدرازمدت ب يها موجب خسارت تيكفا كم تيريبا مد يمياقل راتييتغ نياست و البته ا

 يگريد يعيسانحه طب چيبا ه شود، يما وارد م قهبه كشور و منط قيطر نيكه از ا ييها بيآس. شده است

توجه را از نظر  نيكمتر ،يمياقل راتييتغ ياثرها بودن يبطئ ليبه دل گر،ياز جهت د. ستين اسيقابل ق

 ر،يدر دو دهه اخ. در كشور ما تاكنون به خود جلب كرده است يعلم يتخصص يها ميبحران و ت تيريمد

در  ژهيو باال، به يخاك و دماها و گرد يها وقوع توفان ها، دخانهشدن آب رو كم ها، اچهيشدن در خشك

درجه در  55 يماد. اند، در كشور مشاهده شده است ركورد زده رياخ يها در سال يدرپ يها كه پ تابستان

 ،يدرجه در جنوب البرز طبق گزارش سازمان هواشناس 34 يدر خوزستان و حداقل دما 98تابستان سال 

متخصصان . جا شود جابه يركورد قبل يگريبا اوج د زين 99بسا در تابستان  كه چه دبو يديركورد جد

شد كه وارد دوره  يمدع توان ينم 1398بهار  يداده از ابتدا رخ يها معتقدند با بارش يسازمان هواشناس

 10 هرماهدر م. ها نسبت به حد نرمال باالتر بود بارش در اكثر استان زانيم 98در سال . ميا شده يترسال
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از منابع مهم  ها يسال خشك. نرمال بود نيانگياز م تر نييبودند و بارش پا يسال استان كشور در خشك

 ،يسال به علت خشك 1861در سال . قرن نوزدهم بوده است رانيها در ا و سلسله يدولت مركز راتييتغ

خـروار  200از صـد تـا  شيب تنتوانس داد، يهزار خروار محصول م 30تا  20گندم منطقه شمال كه معموال 

 يسال خشك. مردند يشد و مردم از گرسنگ ابيالعاده گران و كم بدهـد و بـه دنبـال آن، گنـدم فوق

فارس و  زد،يخراسان، كرمان،  جان،يمانند آذربا يرخ داد؛ مناطق رانينقاط ام در اكثر 1872م و 1861

بزرگ،  يسال دو خشك نيا. اند مواجه شده يطو قح يسال دوره، جداگانه با خشك ـنيكرمانشاه در ا

سقوط ارزش نقره در اواخر سال  ليبه دل جيكاهش نرخ پول را. را به كشور وارد كرد بيآس نيشتريب

سال، از سال  20كشور در . بر مردم شد يگران ليو تحم ياقتصاد يباالرفتن نرخ كاالها م، باعث1860

 ينقـش مؤثر يعيسانحه طب نيو ا ديد يديشد بيآس ،ياپيپ يها يسال خشك ليم، به دل1884م تا 1864

خود به اروپا با مشكالت  يسفرها نهيهز نيتأم ياو كه برا. داشت شاه نيحكومت ناصرالد فيدر تضع

در  رانيموافقت كرد و پس از مراجعت به ا يسيانگل يكمپان كيتنباكو به  ازيامت يمواجه بود، با اعطا يالم

تجارت توتون  يانحصار ازيم، امت1890مارس  20كه در  يامضا كرد؛ به نحو تالبوتم قرارداد را با 1890

 يكه گفته شد از سو ييبا جنبش تنباكو و فتوا. سال به تالبوت اعطا شد 50و تنباكو به مدت 

 نيا. م لغو شد1892معاهده در سال  نيدر تهران فرستاده شد، ا يانيآشت حسن رزايم يبرا يرازيش يرزايم

بـر  يدر دوره ناصـر يو قحط يسال را بعد از خشك ياز بحران اقتصاد يناش ياسيبحران س نيرخداد اول

 يبود كه تلفات جان يا گسترده يقحط) يالديم 1919تا  1917(بزرگ صد سال قبل  يقحط. جـا گذاشـت

به  رانياز ا ييها زمان بود و بخش  اول هم يرخداد، با وقوع جنگ جهان نيا. سبب شد رانيرا در ا يفراوان

 يقدرت مركز زين يداخل يها يريزمان، درگ نيدر هم. اشغال شده بود سيو انگل هيروس يروهايدست ن

  . كرده بود فيضع رانيرا در ا

رخ داد و سقوط سلسله  رانيدر ا عيفجا نيبعد از ا شود، يساله م كه زمستان امسال صد 1299 يكودتا
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از  نيشدن زم و گرم يمياقل راتييرخداد تغ. اتفاق افتاد يبحران يها قاجار در شش سال بعد از سال

 نده،يآ امروز و رانيدر ا يهر دولت. در كشور رخ داده است رياخ يها است كه در دهه يمهم يها اتفاق

  .كند ميتنظ ندهيآ هيكالن خود را بر پا يها برنامه رانيا يمنيثبات، توسعه و ا يبرا ديبا

  عضو وابسته فرهنگستان علوم* 

  *زارع يمهد -شرق: منبع
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؛ مطرح شد رانيا يخشكسال ايو  يدرباره ترسال يشناس ميوگو با محقق حوزه اقل در گفت
در فصول گرم سال  يهمچنان با خشكسال/آب ريو تبخ دما شيها با افزا شدن بارش اثر يب

  09/04/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – ميمواجه
  

ها مواجه است،  بارش شيبا افزا ندهيتا پنج سال آ رانيكه ا دهد ينشان م يجهان يها كه اكثر مدل يحال در

در كنار  رانيما را گمراه كند؛ چرا كه ا ديداده نبا نيكه ا كند ياعالم م يشناس ميپژوهشكده اقل سيير يول

است كه  يدما به حد شيافزا زانيكه م  يا مواجه است، به گونه زيدما ن زانيم شيها با افزا بارش شيافزا

 يزداريمنابع آب، آبخ تيريما بر مد ندهينقشه راه آ ديرو با نياز ا كند؛ يدما را بدون اثر م شياثرات افزا

  .متمركز شود يدار و آبخوان

و  شود ينواز م كه به صورت بوزد، روح يگاههمچون باد صبح فياوقات لط يبرخ سنا،يگزارش ا به

 زير كياوقات ممتد و  يبرخ برد، يبا خود م ابديآسا كه هر چه در سر راه خود ب ليخروشان و س يگاه

 يها نشانه نهايا نديگو يمحققان به ما م. نازل شده است نيآسمان بر زم نينفر اياوقات گو يو برخ بارد يم

آسمان  ياوقات دست دعا به سو يو در برخ ميكن يرا تجربه م يپر بارش سال ياست كه گاه مياقل رييتغ

  .بارش هر چند اندك يبرا ميدار

 يشناس ميپژوهشكده اقل سيير يمواجهند، ول يخوب يها با بارش رانيتشنه ا يها نيدو سال است كه زم اما

ها ما را گمراه  داده نيا دينبا يها دارد، ول بارش شياز افزا تيحكا يجهان يها دارد كه هر چند مدل ديتاك

 شيدما را دارد و افزا شيافزا شتر،يبارش مواجه است، از آن ب شيكند؛ چرا كه همانقدر كه كشور با افزا

  .شتريو مصرف آب ب شتريب ريتبخ يدما به معنا
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  شده است يوارد ترسال رانيا ايآ

 يسازمان جهان: اظهار كرد سنايبا ا وگو در گفت يشناس ميپژوهشكده اقل سيير ان،يبابائ مانيا دكتر

 يميو از نظر اقل يخشكسال ايو  ميكه دوره ترسال دار مينيبب فيتعار نيدارد و مطابق ا يفيتعار يهواشناس

  .ريخ اي ميا شده يوارد ترسال يما از دوره خشكسال

دو  يكيرو با  نيز اا: سال است، اظهار كرد 30منطقه  كي مياقل نييتع يحداقل دوره برا نكهيا انيبا ب يو

بلكه الزم  م،يشد يوارد ترسال مييبگو ميتوان ينم يسال تر سال 15تا  10و  يسال خشكسال 10 يسال و حت

 نياز دوره نرمال ماقبل ا ياربارش به طور معناد نيانگيساله گذشته باشد و م 30 يميدوره اقل كياست 

  .داشته باشد شيدوره افزا

ما از دوره  ايآ كند يكه مشخص م ميدار ييها شاخص يكسريمحاسبه  نيا يبرا نكهيا انيبا ب انيبابائ

است كه در  ينوسانات ريدو سال اخ يها بارش: اضافه كرد ر،يخ اي ميا وارد شده يبه ترسال يخشكسال

سال كاهش  10تا  5كاهش و  ايو  شيدو سال افزا يكيو ممكن است  ميدار يميمختلف اقل يها دوره

  .است يعيطب يميها نوسانات اقل بارش نيو ا ميداشته باش

 يبا ترسال مييبگو توان ينم ريدو سال اخ يكي يها با بارش نكهيبر ا ديبا تاك يشناس ميپژوهشكده اقل سيير

تا  ييآب و هوا تيوضع يما برا يو محاسبات يرسم يها ينيب شيپ ييتوانا: خاطر نشان كرد م،يمواجهه شد

اما . ندارد ييبرآورد صحت باال نيا يول م،يكن ينيب شيه پنجم به بعد را پممكن است ما. است ندهيماه آ 4

پر  تيموقع"مانند  يميكالن اقل اسيبزرگ مق يها شاخص يبر رو يليكه از نظر تحل ييها يبررس جينتا

 "هند انوسيپهنه اق يدما تيوضع"، "مانند انسو يونديدور پ يها شاخص تيوضع"، "ييارتفاع جنب آرا

 ريما با تاخ يها امسال بارش زيينشان داد كه در پا م،يدادانجام  ريدر چند ماه اخ "ن تابستان هندمونسو"و 

  .آغاز خواهد شد و كمتر از حد نرمال است

 يروز رسان به يو ماهانه آب و هوا را در  هفته اول هر ماه شمس يهفتگ يها ينيب شيما پ نكهيا انيبا ب انيبابائ
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 "ينگر شيپ"و  "ينيب شيپ"آب و هوا دو اصطالح  ندهيآ يها ينيب شيپ يبرا: خاطر نشان كرد م،يكن يم

استفاده  نيكل كره زمن يهواشناس يها ستگاهيا يمشاهدات يها بر اساس داده ينيب شيپ. شود ياستفاده م

 ندهيسال آ 100است كه تا  يزمان ينگر شيپ ياست، ول ندهيسال آ 5در كمتر از  ينيب شيپ نيكه ا شود يم

  .شود يم ينگر شيپ

  

  قرن حاضر انيكشور تا پا يها بارش تيوضع

 يالملل نيب الدول نيب اتيدر سازمان ملل را ه يجهان مياقل ريينهاد مرجع تغ ،يشناس ميمحقق حوزه اقل نيا

 يا آن به گونه يو دما انهيبارش منطقه خاورم اتيه نيگزارش ا نيدتريبر اساس جد: دانست و اضافه كرد

ها  داده نيا. است يا خانهگل يآن انتشار گازها ليو دل رود يم يمنطقه به سمت خشكسال نياست كه ا

  .رود يم يقرن حاضر به سمت خشكسال يو انتها يالديم 2100كه كشور ما تا سال  دهد ينشان م نيهمچن

ها  لاز مد يوجود دارد و آن هم جنوب كشور است؛ چراكه تعداد كم يياستثنا انيم نيدر ا: افزود يو

و  "بوشهر"، "، هرمزگان"و بلوچستان ستانيس" يها استان بيكشور به ترت يكه نوار جنوب كنند ياعالم م

 يدر نوار جنوب ها بارش نيانگيم شيها افزا اكثر مدل يول ابد،ي يآنها كاهش م يها بارش "خوزستان"

  .دارد يكاهشها روند  بارش زانيمناطق م رياما در سا دهد؛ يرا نشان م ندهيكشور در آ

بلكه  ست،يها ن بارش نيانگيدر م رييكشور موضوع تغ ندهيآ يها مشخصه بارش نيمهمتر: اضافه كرد يو

و  ابدي يكاهش م ها ينيب شيپ يريپذ ينيب شياساس پ نيها است و بر ا بارش يآسا ليو س ديشد راتييتغ

  .روند يشدن م آسا ليو س يها به سمت رگبار بارش

ها به  بارش نيا ابد،ي يها در كشور كاهش م بارش نيانگيضمن آنكه م ندهيدر آ محقق، نيگفته ا به

مناطق كشور  ريكشور نسبت به سا يدر نوار جنوب تيوضع نيو ا دهند يرخ م زين آسا ليصورت كم و س

  .است شتريب
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پژوهشكده  يكشور از سو مياقل رييگزارش تغ نياول نكهيا انيبا ب يشناس ميپژوهشكده اقل سيير

 ريدو سال اخ يكيدر  يهواشناس يسازمان جهان: منتشر كرد، اضافه كرد 1381مشهد در سال  يشناس مياقل

 اساسو بر ) Annual To Decadal prediction(را در دستور كار قرار داد  A 2 Dبه نام  يطرح

 نيدر آخر. داقدام كر 2023تا  2019از سال  ايها در همه مناطق دن بارش تيوضع ينيب شيآن نسبت به پ

  .نرمال خواهد بود يها سال شاهد بارش 3، )2023تا  2019(از پنج سال مذكور  راني، اA 2 Dگزارش 

 يها پردازش يكسري يهواشناس يسازمان جهان يها با مدل يشناس ميما در پژوهشكده اقل: اظهار كرد يو

گزارش . ميرا ارائه ده 2028تا  2024از سال  گريپنج سال د يها ينيب شيتا پ ميدار را در حال اجرا  يآمار

  .مطالعات در اواسط تابستان منتشر خواهد شد نيا

  

  رانيا ييوهوا چالش آب ريتبخ شيبارش و افزا شيافزا

انداز را  چشم نيمثبت دارد و ا بايروند تقر كياز  تيدور حكا يها شاخص يبررس نكهيا انيبا ب انيبابائ

: كرد ديشدن را دارد، تاك نرمال  شتريبه ب ينسب ليتما رانيا يها رشبا ندهيدهه آ كيكه در  دهد ينشان م

است كه هر  يدر حد رانيا يها شبار شيافزا زانيما را گمراه كند؛ چرا كه م ديانداز نبا چشم نيا يول

  .ميهست يو ما باز شاهد كم بارش كند يرا بدون اثر م يبارش شيگونه افزا

دما،  شيافزا: داد حيباره توض نيدما ذكر كرد و در ا شيامر را افزا نيا ليدل يشناس ميپژوهشكده اقل سيير

ها را بدون اثر كرده  بارش شياست كه افزا اديآنقدر ز ريتبخ زانيدارد و م يرا در پ "ريتبخ" شيافزا

  .است

بارش است و متاسفانه ما همچنان با  شياز اثرات افزا شتريدما به مراتب ب شياثرات افزا يگفته و به

  .ميدر فصول گرم سال مواجه هست يخشكسال

در  ميدار ازيما ن: از بارش، گفت يناش يها حفظ آب يبرا يزير بر ضرورت برنامه ديبا تاك انيبابائ
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 يو بر رو ميكن يزير آسا در كشور برنامه ليو س يرگبار يها از بارش يخصوص استحصال آب ناش

م و نقشه يمتمركز شو ييدار و آبخوان يزداريو آبخمنابع آب  تيرياستحصال آب، مد يها پروژه ياجرا

 تيريو مد يدار آبخوان ،يزداريآب، آبخ يبه حفاظت از آب، جمع آور ديبا نهيزم نيما در ا ندهيراه آ

  .منابع آب كمك كند

 شود يمشاهده م م،يكن يم يدما را بررس زانيبارش و م يقيكه اثرات تلف يرو زمان نياز ا: كرد ديتاك يو

 Aمانند پروژه  يالملل نياز مراجع ب يبرخ نكهيا. ميمواجه هست يخشكسال دهيباز با پد ندهيآ يها دهه كه در

2 D كندما را گمراه ن كنند، ياعالم م يشيها را روند افزا بارش زانيم.  

 ازيرو ن نيااز  نكهيبر ا ديبا تاك م،يآب را دار ريدما و تبخ شيها، افزا بارش شيبا افزا نكهيا انيبا ب انيبابائ

 يمصرف آب در بخش كشاورز زانيم ابد،ي يم شيكه دما افزا يزمان: خواهد شد، ادامه داد شتريما ب يآب

  .ابدي يم شيافزا

  

  يموثر در خشكسال يها شاخص

در  زين ريدما و تبخ زانيم: ادامه داد ست،ين يخشكسال نييها تنها شاخص تع كاهش بارش نكهيا انيبا ب يو

از بارش  يبيترك يو چون خشكسال ابدي يم شيافزا زين ريتبخ ابد،ي شيهر چه دما افزا. است موثر نهيزم نيا

و  ميرا دار يخشكسال ندهين رو در آياز بارش دارد؛ از ا يشتريدما به مراتب اثرات ب شيو دما است، افزا

  .ستيآب ن يآور جمع يبرا تيريها قابل مد رفتار بارش ،يمتاسفانه در كنار خشكسال

  .داشت ميمواجه خواه آسا ليو س يناگهان يها با بارش ندهيدر آ ،يگفته و به

  

  دما شيافزا ليدال

 يجهان شيگرما: دانست و گفت يجهان شياز گرما يدما را ناش شيافزا ،يشناس ميپژوهشكده اقل سيير
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 يب آشفتگگازها موج نيا شيروند افزا. است يا گلخانه يگازها شيو افزا يانسان يها تياز فعال يناش

 زانيشدن م رو كمت يناگهان يها برف شيآسا، افزا ليو س نيسنگ يها بارش. شود يجو م يدر رفتارها

  .است يجهان شيبارش برف از تبعات گرما

در  يقطب يها برف بايتقر 2050در سال  يجهان شيكه بر اثر گرما دهد ينشان م ها يبررس نكهيا انيبا ب يو

 شود؛ يم شتريب يمياقل يها يو آشفتگ يحد يعالوه بر آن رخدادها: ار كرداظه رسد، يتابستان به صفر م

شدند؛ چرا كه  عهدمت يا گلخانه يدر خصوص كاهش گازها 2015رو اكثر كشورها در نشست  نياز ا

 مياقل رييتغ يدولت نيب اتيو ه UNFCCC اي يمياقل راتييسازمان ملل درباره تغ ونيهدف كنوانس

)IPCC (است و در كنار آن  2100تا سال  گراد يدرجه سانت 2به كمتر از  نيكره زم يرساندن دما

  .سدبر گراد يدرجه سانت 1.5دما به كمتر از  زانيم نيكشورها تالش كنند كه ا

درجه  2باالتر از  دينبا نيكره زم يدما يطيشرا چيدره نكهيبر ا ديبا تاك يشناس ميپژوهشكده اقل سيير

از  ياريبس ابد،ي شيدما افزا زانيم نيا 2100كه از سال  يدر صورت: ان كردباشد، خاطر نش گراد يسانت

دما  نياگر ا يشد؛ ول هندخوا ريو برگشت ناپذ روند يم نياز ب يو خشك يو جانور ييايدر يها ستمياكوس

  .خود بازگردند اتيبه ح توانند يرفته م نياز ب يها ستمياكوس يدرجه باشد، حت 2كمتر از 

 بنديپا يا گلخانه يكاهش انتشار گازها نهياگر همه كشورها به همه تعهدات خود در زم ،يگفته و به

از  شتريدهم درجه ب 7 يعني رسد؛ يم گراد يدرجه سانت 2.7به  نيكره زم يدما 2100باشند، باز هم در سال 

  .ميباش هداشت نهيزم نيدر ا يشتريب يها تالش ديرو با نياز ا ن،يآستانه تحمل كره زم
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  10/04/1399خبرگزاري مشرق نيوز مورخ  – است رانيا نجايا
  

بعد  رانيا يمل يعياثر طب نيمعروف هستند دوم زين يرنگ يها باداب سورت كه به چشمه يبايز يها چشمه

  .اُروست قرار دارد يبخش چهاردانگه روستا ،ين، جنوب ساراز كوه دماوند هستند كه در استان مازندرا
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديو ام ريمازندران در دولت تدب يكاهش عطش روستاها
10/04/1399  

  

كه با  گذرد يدر كشور م ديو ام ريكارآمدن دولت تدب يحدود هفت سال از رو يحال در - رنايا - يسار

 نانيروستاها و روستانش يآب دولت كم يگذار هيظالمانه ، با سرما مياز تحر يناش ياقتصاد يوجود تنگناها

  .درصد كمتر شد 30كشور  يها استان نياز پرآبتر يكيمازندران به عنوان 

  
 919هزار و  2 ياستان مازندران دارا يسرشمار نيو آخر ي، براساس آمار رسم رنايگزارش خبرنگار ا به

هزار  283و  ونيليسه م تيدرصد از جمع 43هزار است كه  500و  ونيليم كيحدود  تيروستا با جمع

  .دهد  يم ليخطه شمال كشور را تشك نيا ينفر

 262هزار و  كي يو مابق تيريمدمازندران  يروستا تحت پوشش شركت آبفا 657و  كهزاري نيهمچن

 يها نهياز هز ياديشوند كه بخش ز ياداره م ارانيده تيريو با مد ييامنا اتيبه صورت ه گريد يروستا
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با نظارت  زيكردن آب شرب ن يبهداشت يآب برا يكلرزن يو حت يآبرسان يها دستگاه ياز خراب يناش

  .شود يشركت انجام م نيا نهيآبفا و هز

بهره  يبرخودار از آب است اما همواره از نعمت آب شرب ب يمازندران از جمله استان ها هنكيوجود ا با

  . خورد  يمناطق به چشم م گرياز د شيب يمسئله در مناطق كوهستان نيبوده كه ا

 ركا ياز رو شيافتد، اما تا پ يو بارش برف استان در ارتفاعات استان اتفاق م يبارندگ زانيم نيشتريكه ب يحال در

آب لوله  نيباالدست استان از نعمت آب شرب و همچن ياز روستاها ياريبس بايتقر ديو ام ريآمدن دولت تدب

  .  كردند يم نيخود به آب شرب را تام ازين يآب يب اياز چشمه ها و  يبهره بودند و به شكل سنت يب يكش

  

  ريمازندران در دولت تدب يعطش روستاها يدرصد 30 كاهش

 يروستاها يبرخوردار بيضر 92در سال  ديو ام ريكار آمدن دولت تدب ياز رو شيآمار تا پ طبق

متر مكعب آب  ارديليساالنه حدود چهار م يپرآب با برخوردار ياز استان ها يكيمازندران به عنوان 

و با  ديدرصد رس 72از  شيمدت به ب نيدرصد رشد در ا 12آمار با  نيدرصد بود كه ا 60حدود  يسطح

در  ياستان يو با اعتبار عمران ييروستا يآبفا يمدت خارج از پروژه ها نيكه در ا ييروستاهااحتساب 

  .است افتهيدرصد ارتقا  80به  بيضر نياز آب شرب برخوردار شدند ا ييامنا اتيه تيريقالب مد

آب  استان مازندران از يدرصد از روستاها 30از  شيب ديو ام ريآمار صرفا در دولت تدب نيا براساس

  .سابقه بود يب يانقالب اسالم يروزيپس از پ يبرخوردار شدند كه در دولت ها يشرب بهداشت

استان مازندران  يبه روستاها يآبرسان يبرا الير ارديلياز پنج هزار م شيو دوازدهم تاكنون ب ازدهمي دولت

 يستان از آب شرب بهداشتا يتحت پوشش شركت آبفا يروستا 562اعتبار  زانيم نيكرد كه با ا نهياعتبار هز

كه  1400تا سال  يالير ارديليمهزار  2اعتبار  صيشود كه در صورت تخص يم ينيب شيبرخوردار شدند و پ

از نعمت آب شرب  زين گريد يروستا 100شود حدود  يمحسوب م ريدوره هشت ساله دولت تدب انيپا
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  .برسد يكشور نيانگياز م شيه باستان از آب شرب ب يروستاها يبرخوردار بيبرخوردار شوند و ضر

درصد است  74كشور از آب شرب حدود  يروستاها يبرخوردار بيآمار هم اكنون ضر نيآخر براساس

درصد برسد و  92روستاها از آب شرب به حدود  يبرخوردار بيضر ديكه  طبق برنامه ششم توسعه با

  محقق خواهد كرد يعمل 1400را تا سال  بيظر نيدولت در مازندران تحقق به ا يزيبرنامه ر

تحت  يروستا 562در مجموع  ديو ام ريدر دولت تدب: شركت آب و فاضالب مازندران گفت  رعامليمد

  .شود از آب شرب سالم برخوردار شدند ياستان را شامل م يسوم روستاها كياز  شيشركت آبفا كه ب تيريمد

 الير ارديليحدود پنج هزار م ديو ام ريدولت تدب در: افزود  رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا يعبدالله ديمج

  .شده است نهيمازندران هز يتحت پوشش شركت آبفا يدر روستاها يآبرسان يطرح ها ياجرا ياعتبار برا

هزار نفر از  330حدود  تيبا جمع ييخانوار روستا 386هزار و  111دولت  نيدر ا: خاطرنشان كرد  يو

خطه شمال  نيا ييروستا تيدرصد از جمع 73د و هم اكنون حدود برخوردار شدن يآب شرب و لوله كش

  .درصد بود 60دولت حدود  نياز ا شيتا پ بيضر نيكشور از آب شرب برخوردار شدند كه ا

در استان مازندران در دست اجراست كه  زين ييروستا يپروژه آبرسان  400هم اكنون حدود : گفت  يو

  .است ازياعتبار مورد ن الير ارديليار مهز 2پروژه ها حدود  نيا ليتكم يبرا

 كيحدود  ريعالوه بر آن در دولت تدب: شركت آب و فاضالب استان مازندران اظهارداشت  رعامليمد

  .شده است نهيهز زياستان ن نيا يشهرها يآبرسان يطرح ها ياجرا يبرا الير ارديليهزار م

هزار خانوار در  322 تيستان مازندران با جمعشهر ا 58در مجموع حدود هفت شهر از : افزود  يعبدالله

  .و دوازدهم از آب شرب برخوردار شدند ازدهميدولت 

در  يدر شهرها و مابق تيجمع نيدرصد از ا 57شهر و حدود سه هزار روستا دارد كه   58مازندران  استان

  .روستاها سكونت دارند
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 – راحمديوبو هيلويگدستاورد ماندگار دولت در كه يآبرسان يها رساختيتوسعه ز
  10/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

 يااز دستاورده ييو روستا يآب و فاضالب در مناطق شهر يها رساختيتوسعه ز - رنايا - گچساران

 ياست و در دست اجرا بودن برخ راحمديو بو هيلويدراز مدت در كهگ يبرا ديو ام ريماندگار دولت تدب

  .كرده است نيحوزه را تضم نيا يازهايبزرگ ،تحقق ن يطرح ها

و بهبود  انيياز روستا يقابل توجه تيجمع يبرا رياخ يدر سال ها داريسالم و پا يدنيآب آشام نيتام

 يخط انتقال، ساخت مجتمع ها لومترياستان با احداث صدها ك نيدر ا يق شهرآب در مناط تيفيك

  .شده است ريامكان پذ ديجد ياحداث سدها ايآب از سدها و  صيو گرفتن تخص يآبرسان

 هياول يها رساختيز شيبا كاهش مواجه شده است و افزا رياخ يها استان در سال ييروستا تيجمع

 ييروستا يو توسعه زندگ انييروستا يساز ماندگار نهيتواند زم يالم مبه آب س يدسترس ژهيبه و يزندگ

 نهيهز مناطق نيا يدنيآب آشام يساخت ها ريتوسعه ز يبرا ياعتبارات هنگفت ديو ام ريباشد دولت تدب

  .كرده است

استان  نيا.در روستاها سكونت دارند راحمديو بو هيلويكهگ يهزار نفر 723 تيدرصد از جمع 45از  شيب

 تيخانوار جمع 20 يآن باال يروستا 700سكنه است كه حدود  يدارا يروستا 641و  كهزاري يدارا

  .دارد

استان از  نيا يروستاها ي،شاخص برخوردار راحمديو بو هيلويآمار شركت آب و فاضالب كهگ براساس

دولت و  يذارگ هيدرصد بود كه با سرما 68 ديو ام ريدولت تدب تيفعال يسالم در ابتدا يدنيآب آشام

  .است دهيدرصد رس 75.11شاخص هم اكنون به  ني،ا ييروستا يبزرگ آبرسان يمجتمع ها جاديا
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  آمار تيشده به روا جاديا يها رساختيز

مجتمع  10:گفت راحمديو بو هيلويشركت آب و فاضالب كهگ يگذار هيو سرما يزيبرنامه ر معاون

  .شده است ياكنون بهره برارت 1392استان از سال ييدر مناطق روستا يآبرسان

هزار نفر  41خانوار و  460هزار و 9روستا با  140طرح ها  نياز ا يبا بهره بردار: افزود ياحسان اشرف

  .بهره مند شده اند داريسالم و پا يدنياز آب آشام راحمديو بو هيلويدر كهگ تيجمع

در  زيو گچساران ن راحمديوب يو باباكالن در شهرستان ها يدارشاه كيمجتمع كر2: كرد انيب يو

  .شود يم ليتكم يسال جار انياعتبار تا پا نيصورت تام

 تيهزار نفر جمع15از  شيخانوار با ب 882طرح ها  سه هزار و نياز ا يبا بهره بردار: كرد حيتصر ياحسان

  .شوند ياز نعمت آب سالم برخوردار م

 ريدر دولت تدب: كرد ديتاك راحمديو بو هيلويگشركت آب و فاضالب كه يگذار هيو سرما يزيبرنامه ر معاون

  .در دستور كار قرار گرفت تيهزار نفرجمع 110روستا و 486با ييروستا يمجتمع آبرسان 18 ياجرا ديو ام

  .شده است يتومان اعتبار در استان آبرسان ارديليم 181روستا با  384تاكنون 1392سال ياز ابتدا: كرد انيب يو

  .مورد برآورد كرد 895هزار و 14تاكنون را  1392آب واگذار شده از سال  يها مجموع انشعاب ياحسان

 نيتاكنون در ا 1392سال  ياز ابتدا: گفت  راحمديو بو هيلويشركت آب و فاضالب كهگ رعامليمد

 165هزار مترمكعب مخزن  در قالب  50آب شرب،  عيشبكه توز لومتريك 103و  كهزارياز  شياستان ب

  .شده است جاديپمپاژ آب در استان ا ستگاهيا 340و  يدنيچاه آب آشام حلقه 27مورد، 

 راحمديو بو هيلويكشور در كهگ يها درصد آب 10تا  8 نكهيبا توجه به ا: اهللا پاسره اظهار داشت ضيف

  .استان است نيمطالبه به حق مردم ا داريآب پا نيشود تام يم ديتول

روستا  472و  كهزاري راحمديو بو هيلوياستان كهگ يروستا 641و  كهزاريهم اكنون از : كرد حيتصر يو

  .آب شرب هستند يلوله كش ستميس يدارا
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از هشت هزار نفر بعلت نداشتن منابع  شتري يتياستان با جمع يروستا 146در زمان حاضر : ادامه داد يو

  .شوند يم يآبرسان اريتانكر س 14خانوار توسط  20 ريز تيو جمع يآب، پراكندگ نيتام

  

  بخش آب و فاضالب  يها يگذار هيسرما زانيبه م ينگاه

 جاديا يبرا يتومان از محل صندوق توسعه مل ارديليم 116تا سال گذشته  1394از سال : گفت پاسره

  .استان اختصاص داده شد ييمناطق روستا يدنيآب آشام يها رساختيز

تاكنون  ديو ام ريدولت تدب ياز ابتدا :كرد حيتصر راحمديو بو هيلويشركت آب و فاضالب كهگ رعامليمد

  .آب و فاضالب استان هم انجام شده است يها رساختيز جاديا يبرا يگذار هيتومان سرما ارديليم 376

درصد و مناطق  32 راحمديو بو هيلويكهگ ياز فاضالب در شهرها يشاخص برخوردار: عنوان كرد يو

  .درصد است كيآن  ييروستا

 يو س اسوجيدوگنبدان،  يشهرها نكهيا انيبا ب راحمديو بو هيلويضالب كهگشركت آب و فا رعامليمد

مطالعات شبكه فاضالب : شدن است، عنوان كرد ليشبكه فاضالب هستند و در حال تكم يسخت دارا

 اتيملو باشت ع ،مادوانيشهرها از جمله چرام، لنده، بهمئ ياستان انجام شده و در برخ يشهرها هيبق

  .جام است احداث در حال ان

  

  از سدها يريگ بهره

آب  نيتام ياز سد كوثر برا يريبهره گ:گفت راحمديو بو هيلويكهگ يشركت آب منطقه ا سرپرست

انتقال  يياجرا اتيو عمل ياتيبوده كه در شهرستان گچساران عمل رياخ يسال ها ياز دستاوردها يدنيآشام

  .آب به چهار شهر استان در حال انجام است

  .  شود يم يبردار بهره 1400از سد كوثر در سال  ريمس يو روستاها ككيبه شهر ل يطرح آبرسان: زودمصلح اف آرش
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 شرفتيدرصد پ 40آغاز شده هم اكنون  1390آن سال در يياجرا اتيطرح كه عمل نيا: كرد انيب يو

  .دارد يكيزيف

 هيمتر، آب تصف 400حدود  و با اختالف ارتفاع لومتريك 55به طول  يريطرح در مس نيا: اظهار داشت يو

  .دهد  يهزار نفر را انتقال م 85حدود  تيجمع يشده از سد كوثر برا

انجام شده  يزيبراساس برنامه ر: ابراز داشت راحمديو بو هيلويكهگ يشركت آب منطقه ا سرپرست

پاژ و پم ستگاهيا زين ندهيشود و سال آ يامسال انجام م لومتر،يك 55طرح به طول يلوله گذار اتيعمل

  .خواهدشد ليمخازن آن تكم

  .تومان است ارديليم 250طرح  نيا ليتكم ازيمورد ن يگذار هيسرما: اظهار داشت يو

 ارديليم 60و آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه كشور به استان،  شيامور پا سيرئ ريدر سفر اخ 

  .شد ينيب شيطرح پ نيا ياجرا يتومان اعتبار برا

به چهار شهر دهدشت ،سوق، لنده و چرام  ياز طرح آبرسان يبا بهره بردار: هم گفت هيلويكهگ فرماندار

  .شود يشهرها برداشت م نيا داريآب پا نيتام يمتر مكعب آب از سد كوثر برا ونيليم 17،ساالنه 

 96آب شرب چهار شهر دهدشت، سوق، چرام و لنده از سال  نيبا هدف تام: اتابك اظهار داشت رضايعل

  .متر مكعب آب از سد كوثر آغاز شد ونيليم 17ر انتقال آب با مجوز برداشت ساالنه كا

 لومتريك 68آب و  رهيهزار متر مكعب مخزن ذخ 52خط انتقال، لومتريك 75طرح  نيا: اضافه كرد يو

  .شد ليبه علت كمبود اعتبار تعط 98دارد كه سال  يجاده دسترس

  .شوند يطرح بهره مند م نيا ياجرا يايهزار نفر از مزا 240:اظهار كرد اتابك

و  هيلويدر استان كهگ ريمس نيا يچرام، دهدشت، سوق، لنده و روستاها يبه شهرها يآبررسان طرح

  .شد يكلنگ زن 1396سال بهشتياز سد كوثر گچساران، در ارد راحمديبو

 نيا قياز طر زينفر ن 700هزارو  87افزون بر  يتيبا جمع زيطرح ن نيا ريروستا در مس 350 يدنيآشام آب
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  .خواهد شد نيطرح تام

 نيساخت سد تنگ سرخ در تام تياشاره به اهم راحمدبايو بو هيلوياستان كهگ يا شركت آب منطقه سرپرست

 اسوجياز سد تنگ سرخ  ياجرا و بهره بردار يبرا ازياعتبار مورد ن: گفت راحمديشهرستان بو يدنيآب آشام

  .برگزار شده است اياالنب تمبا قرارگاه خا ييها خصوص نشست نيوده و در اب الير ارديليم 600هزار و  كي

 ايگفته مسئوالن قرارگاه خاتم االنب  بنا به ابد،ي صيتخص ازيچنانچه اعتبار مورد ن: آرش مصلح اظهار داشت 

  .رساند يساله به بهره بردار 2 يبازه زمان كيسد را در  نيا توان يم

  .دارد يكيزيف شرفتيدرصد پ 33سرخ  سد تنگ نكيهم ا: افزود يو

 يلومتريك 35تنگ سرخ در  يساختگاه سد مخزن.آغاز شد 1390سد تنگ سرخ از سال  يياجرا اتيعمل 

  .رودخانه بشار واقع شده است يو بر رو اسوجي

 يآب صنعت نيمتر مكعب در سال، تام ونيليم 25.5 زانيبه م ريمس يو روستاها اسوجي يدنيآب آشام نيتام

 42.4 زانيو دنا به م راحمديشهرستان بو يآب كشاورز نيمتر مكعب، تام ونيليم 17 زانيبه م سوجاي

مكعب از اهداف  رمت ونيليم 33 زانيرودخانه به م يطيمح ستيآب ز نيمتر مكعب در سال و تام ونيليم

  .سد عنوان شده است نيساخت ا

 انهيسال ميو حجم تنظ يمترمكعب ونيليم 125و حجم مخزن  يبا هسته رس يتنگ سرخ از نوع خاك سد

  .متر مكعب است ونيليم 200

  . هزار مشترك فاضالب است 44هزار مشترك آب و  162از  شيب يدارا راحمديو بو هيلويكهگ

و  يمورد در مدار بهره بردار 65تعداد  نيوجود دارد كه از ا راحمديو بو هيلويحلقه چاه آب در كهگ 74

  .فعال است
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خبرگزاري  – كشور زيآبر يها حوضه ينقشه اراض هيته يها برا داده يآغاز جمع آور
  10/04/1399ايرنا مورخ 

  

 يكاربر يها نقشه هيته ازيمورد ن ينيمز يها داده يآور جمع ياجتماع_يمهندس شيپو - رنايا - تهران

  .خورد ديكل  يا ماهواره ريكشور با استفاده از تصاو زيآبر يها حوضه ياراض

  
كالن آب  يزير مهندسان كشور و دفتر برنامه جيبا مشاركت سازمان بس رويآب وزارت ن قاتيتحق موسسه

  .زدند ديرا كل ياجتماع - يمهندس شيپو نيا رماهيت يو آبفا از ابتدا

 ياراض يكاربر يها نقشه هيته ازيمورد ن ينيزم يها داده يجمع آور ياجتماع - يمهندس شيپو

 نمابي-يمشترك ف ينامه همكار در قالب تفاهم ،يا ماهواره ريكشور با استفاده از تصاو زيآبر يها حوضه

و  يتوان فن زفاده اكشور به منظور است يصنعت نيمهندس جيو سازمان بس رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق

  .منعقد شد 1398سازمان در سطح كشور در مهر ماه سال  نيا يالتيتشك

به  1399 رماهيت يمهندسان از ابتدا جيسازمان بس ياستان ندگانيبا كمك نما شيپو نيا يياجرا اتيعمل
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  .شد ييكشور اجرا يها در سطح استان ياتيصورت عمل

 يشد كه برا يآب طراح قاتيهوشمند در موسسه تحق ياه يدر بستر گوش يافزار اساس، نرم نيبرا

  .شود يمورد نظر استفاده م يها و ارسال داده يآور جمع

 يروهاينفر از ن 300مدت دو هفته با مشاركت بالغ بر  ياز صدهزار داده ط شيب شيپو نياست در ا قرار

  .شود يآور كشور جمع يصنعت نيمهندس جيبس

تحت  يبا هدف توسعه بستر lulc.wri.ac.irيكشور با تارنما ياضو پوشش ار يكاربر شيپا سامانه

 ريكشور با استفاده از تصاو زيآبر يها حوضه ياراض يها يو ارائه اطالعات انواع كاربر شينما يوب برا

  .شده است يطراح يا ماهواره

با قدرت  يا ماهواره ريفوق الذكر كه با استفاده از تصاو زيآبر يها حوضه ياراض يكاربر يها نقشه

 ريسا يشده و برا يسامانه بارگذار نياند، در ا شده يسنج باال استخراج و صحت اريبس يمكان كيتفك

  .خواهند شد يو بارگذار هيته جيتدر به  زين زيآبر يها حوضه

 ميو د يآب يكشاورز يشامل، اراض ياراض يمختلف كاربر يها از كالس يريگ و امكان گزارش شينما

زارها به  و شوره يآب يها پهنه ر،يبا يها، اراض تاالب ،يها، مناطق مسكون ، مراتع، جنگل)يو باغ يزراع(

 يكاربر نيمهمتر لهاز جم يو شهرستان ياستان يمرزها ،يمطالعات يها محدوده ز،يآبر يها حوضه كيتفك

  .سامانه است نيا

اطالعات  يو بارگذار ياراض يكاربر يها صحت نقشه زانيبازخورد توسط كاربر سامانه درباره م ارائه

و  يتوپوگراف يها و نقشه) Bing Aerialهمانند ( يا ماهواره ريتصاو شينما تيقابل ،يو مكان يفيتوص

 يكاربر يها نقشه نهيعنوان پس زم به) Google Terrainو  Open Street Mapهمانند ( يفيتوص

  .سامانه است نيا يها تيقابل گرياز د ياراض
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  10/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ليدر استان اردب ينتس ياريگذر از آب
  

گذر استان  نهيزم ديو ام ريدر دولت تدب يو صنعت نينو ياريآب يها رشد كم سابقه سامانه -رنايا -لياردب

  .به همراه داشته است رياخ يها و هدر رفت فراوان آب را در سال ياريآب يسنت يها وهياز ش لياردب

  
در  ياريآب يسنت يها وهياستفاده از ش زيو ن يسطح يها به علت مهار نشدن آب شيچند سال پ نيهم تا

  .را موجب شده بود ياستان به بحران كم آب نيهدر رفت انبوه آب و ورود ا ،يكشاورز

به  گريد يآب مواجه بود و از سو ينيرزميز ريذخا ديطرف با كمبود و كاهش شد كياستان  از  نيا

قرار داده و  يخود را در خطر نابود ي، هر روز منابع آب اديز يمحصوالت با آب بر يخاطر كشت سنت

  .بود نييپا زيآن ن يكشاورز يبهره ور

تحت  ياريكرده و آب نيود را نوخ ياريآب يها وهيو ش يمناطق كشور به سرعت كشاورز گريد كهيحال در
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كشور قرار  يها آخر استان فيدر رد نهيزم نيدر ا لياستان اردب دادند يرا توسعه م يو باران يفشار، قطره ا

  .داشت

و  ياريآب نينو يها توسعه سامانه نهيدر زم يدر دولت دوازدهم اقدامات اساس ژهيو بو ازدهميدولت  اواخر

به  ليدر اردب يبزرگ يها استان  انجام گرفته و پروژه يكشاورز ياراضدر  يگسترش چتر پوشش آب زين

  .مرحله اجرا در آمد

 لياستان اردب ،يوزارت جهاد كشاورز يابيآب و خاك، امسال در ارز نهيدولت در زم ياقدامات اساس هيسا در

  .افتيارتقاء  يركشو 9به رتبه  29از رتبه  يا پله 20تحت فشار و با صعود  ياريآب يها طرح يبا اجرا

تحت  ليدر استان اردب يزراع نيهزار هكتار زم 70حدود  ريدو سه سال اخ نيدر هم يبرآورد كل كي در

نسبت به  وهيش نيبه ا ياريراندمان آب شياقدام  افزا نيقرار گرفته  و با ا نينو ياريآب يها پوشش سامانه

  .درصد بوده است 45تا  20 نيب يحالت سنت

  

   ليدر استان اردب نينو ياريسامانه آب ياجرا يدرصد 750 رشد

تحت  نينو ياريآب يها سامانه ياجرا: گفت لياستان اردب يسازمان جهاد كشاورز سيير كشادين ليخل

  .گذشته رشد داشته است يها درصد نسبت به سال 750استان  نيفشار در ا فشار و كم

تحت فشار محسوب  ياريآب نينو يها سامانه يدر اجرا ياستان برتر كشور 10جزو  لياردب: كرد انيب يو

 شيدر سطح ب يفرع ياريآب يها شبكه يمربوط به اجرا اتيسال گذشته عمل كيكه در  يبه طور شود يم

  .اجرا شده  است تيهزار هكتار با موفق 21از 

 ياريآب نينو يها سامانه يسال گذشته استان در خصوص اجرا 30 يماندگ جبران عقب يبرا: افزود او

  .استان انجام گرفته است نيدر  ا ريچند سال اخ نيدر هم يو بزرگ يفشار اقدامات ضربت تحت فشار و كم

به  ريدر پنج سال اخ ليتحت فشار استان اردب يها سامانه ياجرا يشده برا نهياعتبارات هز: گفت كشادين
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  .استان بوده است نيسال گذشته ا 30اندازه 

 12از  شيتحت فشار امسال هم ب ياريآب يو در دست اجرا ديجد يها طرح يبا اجرا: اظهارداشت  يو

  .رديگ يقرار م نينو ياريآب رپوششياستان ز نيدر ا يكشاورز نيهزار هكتار زم

: اجرا است، گفت يدر مرحله قرارداد برا نينو ياريهكتار سامانه آب 880سه هزار و   نكهيبا اشاره به ا يو

  .پوشش سامانه است  ياستان هم در دست مطالعه برا يكشاورز يهكتار از اراض 880هزار و  18

 يهزار هكتار از اراض 12از  شيتحت فشار در سطح ب نينو ياريآب يها طرح ياجرا يبرا: افزود كشادين

 اريدر اخت يبالعوض اعتبار يها اعتبار از محل كمك الير ارديليم 16هزار و  2 لياستان اردب يكشاورز

  .رديگ يتحت فشار قرار م يها سامانه انيمجر

استان  يتحت فشار كشاورز يها سامانه يصرف اجرا الير ارديليم 530در سال گذشته  نكهيا انيبا ب يو

 نينو ياريآب يها طرح ياجرا يبرا يكمك بالعوض مال الير ارديليم 40در بهار امسال : كرد حيشد، تشر

  .فتكشاورزان قرار گر اريفشار در اخت كم ايفشار و  تحت

 يها شبكه يياجرا اتيهم اكنون افزون عمل نيعالوه بر ا:  گفت لياستان اردب يجهاد كشاورز سيير

  .در دست اجراست زيهزار هكتار ن 23در سطح  يفرع ياريآب

هزار  15از  شيب: كرد انيتحت فشار در استان ب ياريآب نينو يها سامانه يبر ادامه برنامه اجرا ديبا تاك يو

شده است كه به  ييمختلف شناسا ييآب و هوا طيمستعد در نقاط مختلف استان با شرا يضهكتار از ارا

  .رديگ يقرار م نمشاورا اريدر اخت ياريآب نينو  سامانه ياجرا يليمطالعات تكم يبرا يزود

  

  مغان  ميد يهزار هكتار از اراض 35در  نينو ياريآب پوشش

تحت فشار كشور در منطقه مغان و  يارياك و شبكه آبطرح آب و خ نيحال با توجه دولت مهمتر نيا در

  .هزار هكتار در دست اجراست 35و به مساحت  نيسد خداآفر ابيدر قالب طرح پا
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در دولت  ياز صندوق ارز يصيو با اعتبار تخص يمرز يها طرح  كه در قالب مهار آب نياز ا يبخش

 هياجرا شده افتتاح و بق لياردب يب منطقه او شركت آ يآغاز و توسط سازمان جهاد كشاورز ديو ام ريتدب

  . ديخواهد رس يبردار و به بهره ليامسال تكم زين

و  ياريطرح  آب نيبزرگتر يبا اشاره به اجرا لياردب يشركت آب منطقه ا رعامليمد يمرن يجنگ عباس

 يعمران هيحدر چهار نا نيسد خداآفر ابيپروژه بزرگ پا: در منطقه مغان گفت لياستان اردب يپوشش آب

 صيتخص يرامساحت دا يدر دشت فتحعل كي يعمران هيشده  كه در ناح ياتي، سه و چهار عمل 2،  كي

 نينو يها ستميبه س وتيسنترپ يها سطح توسط دستگاه نيا يكه تمام باشد يهكتار م 100به هكتار هزار و 

  .تحت فشار مجهز شده است ياريآب

 218كه  شود يهكتار را شامل م 901سه هزار و  زيرود ن ق درهدر شر كي يعمران هيناح: كرد اضافه او

فشار و  كم ستميهكتار توسط س 75،  وتيهكتار توسط سنترپ 650هزار و  2ثابت ،  كيهكتار توسط كالس

  .خواهد شد ياريآب يا هكتار به صورت قطره 958

شده كه سه هزار و  ياتير عملهكتا 27در سطح هزار و  زين للوياز خل يو بخش 2 يعمران هيناح: افزود يو

هكتار به صورت  814و  وتيهكتار به صورت سنترپ 107و  6ثابت ،  كيهكتار به صورت كالس 349

  .خواهد شد ياريآب يا قطره

 429هزار و  10 زيچهار ن يعمران هيناح: اظهار داشت نيهمچن لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

هكتار آن به صورت  907ثابت و  كيهكتار به صورت كالس 224 هزار و 92كه  شود يهكتار را شامل م

كل  ادارهتوسط  زيپروژه ن نيسه ا هيبوم خواهد بود، ناح يهكتار آن به صورت اسپر 298و  وتيسنترپ

  .شود ياجرا م لياردب يا آب منطقه

استان  نيدر ا دشو يدر دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و تالش م نينو ياريرواج آب:  كرد انيب يو

  .ديايتوسعه  يو باران يا قطره ياريهمچنان  آب
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   ليدر استان اردب يزهكش ياريهزار هكتار آب 100شدن  يبهره بردار آماده

 يها وهياز ش يي،  اقدامات در جهت رها نينو ياريتوسعه آب يبرا ييربنايحال در كنار اقدامات ز نيا در

در سطح  زين يزهكش ياريطرح  آب يكشاورز نيزم يبهره ورو  ياريراندمان آب شيو افزا يكشت سنت

  . باشد يدر حال اجرا م لياز استان اردب يگسترده ا

 100در سطح  يزهكش ياريآب يها پروژه  ل،ياردب يشركت آب منطقه ا رعامليمد يگفته عباس مرن به

  .است دهيرس يبردار استان اجرا و به مرحله بهره نيهزار هكتار در ا

هزار هكتار هم در حال  20در حال اجرا  و  يزهكش ياريهزار هكتار آب 60در استان  : كرد انيب يو

  .خواهد شد جادياستان ا يدر بخش آب و كشاورز يها تحول بزرگ طرح نيا ليمطالعه است و با  تكم

ودخانه ر لومتريهزار ك 2كوچك ، يسد  مخزن 50بزرگ ، يسد  مخزن 10 ليدر استان اردب نكهيا انيبا ب يو

: سرد وجود دارد، گفت يچشمه آب معدن 80گرم و  يآب معدن 50هزار حلقه چاه ، 6 ،يمرز ريو غ يمرز

  .شده است يانداز راه لياردب دربار  نياول يبرا يو زهكش ياريآب يا منطقه تهيبوده و كم يارياستان قطب آب نيا

مصرف  يستان در بخش كشاورزا يدرصد منابع آب 90: گفت لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

  .است يجانبه با مراكز علم همه يو همكار نهيبه تيرياز آن مستلزم مد نهيكه استفاده به شود يم

در استان  نيسد خداآفر يو زهكش ياريشبكه آب ليتكم: گفت لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 ياز نواح ييها بخش يجار يو در سال آب دارد ازين يتومان اعتبار مال ارديليم هزار كيبه حدود  لياردب

  .آب است نيشبكه قابل تام نيا 2و  كي يعمران

 ياستان حدود هفت هزار هكتار از اراض يو تعامل سازمان جهادكشاورز يبا همكار: اظهارداشت يو

  .خواهد شد يبردار در منطقه بهره ييروستا ديتول يتعاون يها شركت ليسد با تشك نيتحت پوشش ا

 2و  كي يعمران يدر نواح نيخداآفر ياريشبكه آب يشبكه اصل لياردب يا شركت آب منطقه: فزودا يو 

شبكه  يهكتار از اراض 1500هزار هكتار را احداث كرده و در حال حاضر حدود  15از  شيبه مساحت ب
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 ديولت يتعاون يها شركت ليسطح كشت با تشك نيكشت رفته و ا ريز كي يعمران هيدر ناح ياريآب

  .ابدي يم شياز هفت هزار هكتار افزا شيآب به ب نيتام يآنها برا يرسم يو معرف ييروستا

سد عمارت و سد عنبران  رينظ يمرز يها پروژه ريسا يبرا: گفت لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 ياقتصادسخت  طيشرا نياست كه در ا ازيتومان اعتبار ن ارديليم 41تومان و  ارديليم 350 بيبه ترت زين

  .و افتتاح شوند ليها هم در اسرع وقت تكم پروژه نيا ياعتبار مال نيبا تام ميدواريام

 ياريشبكه آب يها طرح يالزم برا يمنابع مال نيتام ل،ياردب يا و شركت آب منطقه رويوزارت ن: گفت يو

  .كند يم يريگيسد عمارت و سد عنبران را پ ن،يخداآفر

  

   نينو ياريآب يها با توسعه سامانه يمحصوالت كشاورز ديتول يتن ونيليم 1.5 شيافزا

سد  ابيپا زهيبو نينو ياريآب يها از طرح يبردار اساس اعالم مسووالن و كارشناسان،  با بهره بر

  .شود يافزوده م ليبرداشت محصول در استان اردب زانيتن به م ونيليم 1.5از  شي، ب نيخداآفر

كه با  شود يم ديتول ليدر استان اردب يتن محصول كشاورز ونيلياكنون  ساالنه حدود چهار م هم

از  شيب ن،يسد خداآفر ابيپا يهزار هكتار از اراض 35از  شيدر ب نينو ياريآب ياز طرح مل يبردار بهره

  .شود ياستان افزوده م نيا يكشاورز داتيدرصد به مجموع تول 25

با  يكشور شناخته شده و بزود يعنوان قطب كشاورزاستان به  نيا: گفت  ليبهنامجو استاندار اردب اكبر

آغاز خواهد شد، تحول  يشبكه گذار اتيكه با اتمام عمل نيسد خدا آفر ابيپا ياز اراض يبهره بردار

  .شود يم جاديآن ا يدر بخش كشاورز يميعظ

 يريشمگاستان رقم چ يانواع محصوالت كشاورز ديتول تيبه ظرف يتن ونيليم 1.5 شي، افزا يگفته و به

 يريو بكارگ يليو تكم يليتبد عي، گسترش صنا دياشتغال و رونق تول جاديرا در ا ياست كه تحوالت مهم

  .كرده خواهد داشت ليجوان تحص يروهاين
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در شمال  يليو تكم يليتبد عياحداث و توسعه صنا ياز هم اكنون برا يوزارت جهاد كشاورز: افزود يو

جذب  يبرا ديبا زياستان ن يرا داشته و سازمان جهاد كشاورز ياساس يها يزياستان با نظر مساعد برنامه ر

كند تا پس از  تالش شياز پ شيب يليو تكم يليتبد عيصنا يطرح ها يدر اجرا ژهيگذاران بو هيسرما

شاهد  شياز پ شيب نيسد خدا آفر ابيپا ياز اراض يريبا بهره گ يمحصوالت كشاورز ريچشمگ شيافزا

  .ميباش يش كشاورزبخ ييرشد و شكوفا

در  ياريطرح آب و خاك و شبكه آب نيدر دشت مغان مهمتر نيسدخداآفر ابيپا نينو ياريآب يمل طرح

آباد،  منطقه مغان در سه شهرستان پارس يهزار هكتار از اراض 35از  شيكه در ب رود ياستان به شمار م

  .و اصالندوز در حال اجراست سوار لهيب

 يعيو منابع طب ميد يدر اراض يدر قالب چهار واحد عمران يدرصد 95 يباال يكيزيف شرفتيطرح با پ نيا

 يها و شبكه لياستان اردب يا آن توسط آب منطقه ياصل يها شبكه يمنطقه در دست اجراست كه اجرا

  .كند يم يرا ط يليو تكم ييمراحل نها يتوسط وزارت جهاد كشاورز زيآن ن يفرع

است  يكشاورز يهزار هكتار اراض 780 يو مغان، دارا شهر نيمشگ ل،يدببا سه دشت مهم ار لياردب استان

  .باشد يم يباغ يهزار هكتار اراض 38و  ميد يهزار هكتار اراض 515 ،يآب يهزار هكتار آن اراض 225كه 

 زيمحصول حا 12 ديو در تول كند يم ديتول يو باغ يدام ،يتن انواع محصوالت زراع ونيليم 4.5استان  نيا

  .است ياول تا هشتم كشوررتبه 

بوده و  رانيا يكشاورز داتيحدود چهار درصد مجموع تول لياستان اردب يديتول يكشاورز محصوالت

  .استان است نيا يناخالص استان متعلق به بخش كشاورز ديدرصد از تول 29از  شيب

 33اساس آمار، مشغول به كار هستند و بر  لياستان اردب يهزار نفر در بخش كشاورز 120اكنون  هم

  .انواع محصوالت مشاركت دارند ديدر امر تول يدرصد از مجموع افراد شاغل استان در بخش كشاورز
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  رود؟ يآب تابستان امسال سراغ كدام شهرها م يقطع
10/04/1399  

  

  .شوند يآب مواجه م تيفيكاهش ك اي يشهرها با قطع يمصرف آب برخ شيهرسال با افزا تابستان

 نيگزارش ا نيبراساس ا رساننديم نياست كه آب شرب را ناقص بدست مشترك يها از شبكه صحبت

درصد است در  15حدود  شرفتهيپ يها شبكه آب را به همراه دارد در كشور ينقص در انتقال كه فرسودگ

  .است شتريب رانيرقم در ا نيكه ا يحال

  
 يمساله در همه جا نيالبته ا رود ياز آب كشور هدر م يبخش اعظم يفرسوده آب زاتيوجود تجه ليدل به

موضوع درنظر گرفته شده است، در  نيا يبرا يمتععد يها راهكار زين ليدل نيبه هم كند يصدق م ايدن

ها  مثال شب يبرا شود يدنبال م يآب شهر يها فشار در شبكه تيريمد استيس شيپ يها ز سالا زين رانيا
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احتمال پرت آب  ديآ يفشار باال م يو وقت رود يها باالتر م فشار شبكه رسد، يكه مصرف آب به حداقل م

در ساعات روز  كه فشار را ميا كرده هيتعب يفشار ميتنظ يها ريآب، ش يها و اكنون در شبكه شود يم شتريب

  .كند يم ميتنظ

 يشركت آب و فاضالب كشور در خصوص بهساز رعامليجانباز  مد درضايحم يها اساس گفته بر

آن سازمان،  يها از محل درآمد ها رساختيبعد از احداث ز ايفرسوده آب، در همه دن عيتوز يها شبكه

 بشركت آب و فاضال يها كه تعرفهآن لياما به دل كنند، يم ها رساختيز يو نگهدار رياقدام به تعم

  .فتديب تواند ياتفاق نم نيمخفف است ا يها تعرفه

است و  يبه اعتبارات دولت يمتك ساتيتاس يبازساز يشركت آب و فاضالب كشور برا نكهيا انيبا ب يو

 يستاد شركت مهندس: كرد حيشركت وضع شده است، تصر ياست كه برا ييها تعرفه ليمساله به دل نيا

جهت كاهش آب  يطرح را آماده كرده است تا از امكانات بخش خصوص كيفاضالب كشور  آب و

را  يآب اقدام و آب يخود نسبت به كاهش پرت ،يبخش خصوص نهيزم نيدر ا. درآمد استفاده شود ونبد

 يداريخر يتمام شده از بخش خصوص متيشركت آب و فاضالب به ق كند، يم رهيو ذخ يآور كه جمع

  .شود يآب و كاهش آب بدون درآمد انجام م يطرح در جهت كاهش پرت نيكه ا كند يم

سالم  يدنياز آب آشام يانقالب اسالم يكشور در ابتدا ييروستا تيدرصد جمع 12گزارش  نياساس ا بر

 يفرسودگ ياز خطوط دارا ياست متاسفانه برخ دهيدرصد رس 81.9به  نكيبرخوردار بودند، ا يو بهداشت

كه  يطيدر شرا همآن  رود يهدر م يدنيمترمكعب آب آشام تريل ها ونيليساالنه م يسودگفر نيهستند كه ا

  .است يسخنان مقامات دولت ياصل تريت يدر مقابله با بحران كم آب

  

  هدر رفت آب در كشور كاهش

: هدر رفت آب در كشور گفت زانيوگو با  خبرنگار ، در خصوص م در گفت روين ريوز انياردكان رضا
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 زانياز م شيكه اگر ب يبه طور رديسرلوحه قرار گ ديو درست مصرف آب با حيمصرف صح در اصل

  .رديگ يمصرف استفاده شود هدر رفت آب صورت م

 نياست همچن يدر بخش كشاورز رديگ يحجم آب كه مورد هدر رفت قرار م نيشتريب عايطب: ادامه داد او

  .در بخش شرب و بهداشت هم هدر رفت وجود دارد

است و طبق برنامه  اديشبكه آب هدر رفت آب ز يفرسودگ ليمتاسفانه در تهران به دل: افزود روين ريوز

كه  رديصورت گ ينيسنگ يگذار هياز هدر رفت آب سرما يريجلوگ يبرا ديصورت گرفته با يها يزير

  .ميكن ياستفاده م ياز هدر رفت آب از منابع داخل يريجلوگ يالبته در حال حاضر برا

 دهيدرصد رس 15رقم به  نيامروز ا يدرصد بوده، ول 30هدر رفت آب  زانيدر گذشته م: گفت ناياردكان

 ياديز يها نهيهم هز ها تياز موقع يكار دارد كه كمتر شود، در برخ يرقم هم هنوز جا نيا ياست، ول

  .كنترل شود دياست كه با يما در بخش آب شرب و بهداشت تيكه البته اولو رديصورت گ ديبا

 اناتيشر نيا ينوساز يبرا يتر يجد يها راهكار رود يدر كشور انتظار م يكم آب طيبه شرا توجهبا

درصد  11.8هدر رفت آب در كشور حدود  زانياست كه م يدر حال نيدر كشور اتخاذ شود، ا ياصل

  .درصد است 16.1در حال توسعه  يها آن در كشور نيانگيم يطبق آمار جهان ياست، ول

  

  خطوط لوله آب يباساز ينگفت براه يها نهيهز

دفتر مصرف و نظارت بر كاهش هدر رفت آب و فاضالب كشور در  ركليمد دزادهيس انيم نيا در

هزار  45و  51شود حدود  كيتفك ييو روستا ياگر در بخش شهر: وگو با  خبرنگار ، گفت گفت

  .ميدار يفرسوده فرسودگ يلوله كش ييو روستا يدر بخش شهر لومتريك

و هركدام عمر  شود ياستفاده م يمختلف يها از جنس لوله نكهيا ليبه دل عيتوز يها در شبكه: ادامه داد او

 نيها است و ا لوله نيمواد ا تيفرسوده شدن آن عدم معقول ايو  يفرسودگ لياز دال يكيدارند و  يديمف
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  .شود ديخطوط لوله اب م يامر باعث فرسودگ

 يباساز تيفعال: كرد حيهش هدر رفت آب و فاضالب كشور تصردفتر مصرف و نظارت بر كا ركليمد

  .كمتر ورود كرده است نهيزم نيدر ا يبر است و بخش خصوص نهيخطوط لوله آب زمان و هز

شوند تا از هدر رفت آب در  يابيو نشت  يخطوط انتقال آب باساز ديبا يبه طور كل: گفت دزادهيس

  .شود يريجلوگ يو كشاورز عيكشور چه در بخش توز

هدر رفت آب :وگو با  خبرنگار ، گفت در امور آب در در گفت روين ريمعاون وز يزاده خامس يتق

 ييها درجا ياست، ول نييپا يدر بخش غرق آب ياريكه راندمان آب يكشت دارد به طور يبه الگو يبستگ

  .است اديهدر رفت آب ز زانيم يا قطره ياريمانند آب

در  ييها برنامه وطرح نهيزم نيكه در ا ياست به طور نييپا يكشاورزمجموع راندمان آب در بخش  در

را باال  يبهره ور ميكه بتوان ميكن يريجلوگ ديجد يها نهياز توسعه كشت در زم ديدست اقدام است ما با

  .ميببر

 زين زانيم نيا يدرصد است كه برا 23آب بدون درآمد در شهر تهران تنها  زانيگفت م ديمجموع با در

البته اقدامات شش سال گذشته شركت آب و  شود، ينم افتيشركت آب و فاضالب در ياز سو يا نهيهز

 كي نهمنجر به كاهش ساال ساتيتاس يفرسوده و بازساز يها شبكه يفاضالب استان تهران در بازساز

 يدرصد از هدر رفت واقع كيكاهش هر  يگفت كه برا ديدرصد آب بدون درامد شده است البته با

  .تومان است ارديليم 400به  ازينآب 

 افته،يهنوز به كمتر از شش درصد كاهش ن ايبزرگ دن يها و شبكه در شهر ساتيهدر رفت از تاس زانيم

 نهيحوزه هز نينداشته باشد كه در ا ياقتصاد هيتوج ديدارد و شا ازيكالن ن يگزار هيكار به سرما نيا رايز

  .شود
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  ال آبشبكه خطوط انتق يدرصد 40 يفرسودگ

وگو با   عامل شركت آب و فاضالب استان تهران در در گفت ريمد ياريباره محمدرضا بخت نيا در

هدر رفت آب در استان  شيسال پ 10حدود : هدر رفت آب در تهران گفت زانيخبرنگار ، با اشاره به م

  .است هديدرصد رس 23رقم به  نيشده ا دهيشياند ريباتوجه به تداب يدرصد بود، ول 30تهران 

 ديبا يجهان يها طبق استاندارد يدرصد است، ول 23ما حدود  يو مصرف يديتفاوت آب تول:ادامه داد او

  .ميدرصد برسان 15رقم را به  نيما ا

به ما اعالم كرده  رويدر واقع برنامه كه وزارت ن: كرد انيعامل شركت آب و فاضالب استان تهران ب ريمد

رقم  نيا ميدواريام ميدار شيكه در پ يروش نيو با ا ميدرصد برسان 15 درصد را به 23 نيا دياست كه با

  .محقق شود

 ديهدر رفت آب كمترشده و تا آخر امسال با زانيدهم درصد م 8سال گذشته حدود : اضافه كرد ياريبخت

  .ميكاهش هدررفت آب برسان زانيدرصد م 29به 

سال قدمت دارند و هرسال  55 يه است كه باالدرصد شبكه آب تهران فرسود 40متاسفانه : ادامه داد او

هدررفت آب كاهش  زانيشود تا م ميبخش ترم نياست كه ا ازين نهيتومان فقط هز ارديليم 400حدود 

  .داكنديپ

  .ميدرصد كاهش شبكه هدررفت آب را داشته باش 9بالغ بر  يزيامسال چ ميدواريام: افزود ياريبخت

در حوزه عرضه و تقاضا مساله آب را  يور بهره شيا هدف افزااجماع ب كيبا  ديبا يفعل طيشرا در

  .مشكل آب را برطرف كرد توان يصورت است كه م نيچراكه تنها در ا م،يكن يسامانده

  باشگاه خبرنگاران جوان: منبع
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خبرگزاري فرارو مورخ  -  كجاست؟ رانيرا ثبت كرد، ا ميعراق تاالب هورالعظ
11/04/1399  

  

هكتار از مجموع مساحت  ونيليم1.5هكتار تاالب در كشور وجود دارد كه حدود  ونيليم 3از  شيب 

در تالش است تا  ستيز طيرامسر ثبت شده است و سازمان حفاظت مح ونيدر كنوانس رانيا يها تاالب

و  يستگاهيدو و سه را كه ارزش ز ك،ي يها شامل حوضه مياز تاالب هورالعظ يبخش يسال جار انياپ

  .رامسر ثبت كند ونيدارند را در كنوانس يباالتر كياكولوژ

  
از دو  شيب نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح هاي-و امور تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

كشور بخش مربوط به خود را  نيدر كشور عراق قرار دارد و ا ميسوم مجموعه تاالب هورالعظ

تاالب  يرانيبه سرعت بخش ا زيالزم است كشور ما ن: رامسر به ثبت رسانده است، گفت ونيدركنوانس

  .پر از آب است شهيمحدوده در طول سال هم نيهزار هكتار است و ا 60را ثبت كند كه حدود  مزبور
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 يها از وزارتخانه يندگانيبا حضور نما يزاده در نشست مشورت جانياحمدرضا اله سنا،يگزارش ا به

 ميهورالعظ يثبت تاالب مرز«امورخارجه با موضوع  ستيز طيو مح يحقوق هاي-اطالعات و بخش

 نبه عهده مجلس و سازما يتعهدات يبراساس اسناد باالدست: برگزار شد، افزود» رامسر ونيدركنوانس

  .رامسر است ونيكشور در كنوانس هاي -ها ثبت تاالب از آن يكياست و  ستيز طيحفاظت مح

تاالب با ارزش : رامسرهستند، اظهاركرد ونيكشور عضو كنوانس 172درحال حاضر  نكهيبا اشاره به ا يو

در تالش است  ستيز طيرامسر ثبت نشده است و سازمان حفاظت مح ونيهنوز در كنوانس ميهورالعظ

  .رامسر ثبت كند ونيدو و سه را در كنوانس ك،ي يها حوضه تاالب شامل نيا كيبخش اكولوژ

كشور در  ي-ها-ثبت تاالب تيبا اشاره به اهم ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 بيهامون به تصو يالملل نيتاالب ب هاي- كه باعث شد پروژه ياصل لياز دال يكي: رامسر گفت ونيكنوانس

اروپا  هيو اتحاد شد يم يمهم تلق ازيامت كيرامسر بود و  ونيتاالب در كنوانس نيااروپا برسد ثبت  هياتحاد

  .اختصاص دادند وروي ونيليم 10هامون  يالملل نيب يها تاالب ياياح يو برنامه توسعه ملل متحد برا

 نويتاالب ثبت كنوانس نياگر ا: زاده به مشكالت تاالب شادگان درخوزستان اشاره كرد و گفت جانياله

ثبت  يتاالب يوقت. رفته بود انياز م يو گردشگر يصنعت هاي- تيفعال ليرامسر نشده بود تا امروز به دال

  .ديآ يم وجودحفاظت از آن در داخل كشور به  يبرا دهنده يارينقش  شود يرامسرم ونيكنوانس

تاالب  يرو شيپ يطيمح ستيز هاي -و چالش كياكولوژ تيگزارش در ادامه نشست وضع نياساس ا بر

خود را درباره  هاي -دگاهيحاضر در جلسه د يقرار گرفت و اعضا يمورد بحث و بررس ميهورالعظ

جلسه مقرر  نيدر ا. رامسر ارائه كردند ونيبه كنوانس ميتاالب هورالعظ وستنيپ يبرا يحقوق يها راهكار

اصالح و درجلسه  را ميتاالب هورالعظ يشده برا هيفرم اطالعات ته ستيز طيشد سازمان حفاظت مح

  .اتخاذ شود يينها ميتصم يآت

 نيمعاهده ب نتري-يميرامسر قد ونيكنوانس ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايگزارش معاونت در به
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) 1349بهمن  13( 1971 هيدر جهان است و آغاز آن در دوم ماه فور عتيبر حفاظت از طب ديبا تاك يالملل

الحاق دولت  ونقان. شهر اقتباس كرده است نينام خود را از ا ونيرامسر بوده و كنوانس يرانيدر شهر ا

 ژهيبه و ،يالملل نيمهم ب يها مربوط به تاالب ونيكنوانس يپروتكل اصالح رانيا ياسالم يجمهور

 ياسالم يمجلس شورا 1364را در خردادماه ) رامسر ونيكنوانس( يپرندگان آبز ستگاهيز يها تاالب

  .كرد بيتصو

 يها اريخود را با توجه به مع نيسرزم تيحائز اهم يها تاالب ونيكنوانس نيدر ا معاهده يها طرف

ها را در  از آن حيصح يبردار تا حفظ و حراست و بهره رسانند -يدر فهرست مربوطه به ثبت م ونيكنوانس

 يها در تاالب يپرندگان آبز ژهيبه و يستيتنوع ز حيصح تيريكنند و با اعمال مد ليخود تسه نيسرزم

و  ندهينما. را فراهم كنند يها و پرندگان آبز حفاظت تاالب يالزم برا التيدهند و تسه شيمربوطه را افزا

نظارت و  تياست كه مسؤول ستيز طيسازمان حفاظت مح ران،يرامسر در ا ونيسازمان مرجع كنوانس

  .آن را برعهده دارد ياجرا

هكتار از مجموع مساحت  ونيليم1.5حدود هكتار تاالب در كشور وجود دارد كه  ونيليم 3از  شيب

در تالش است تا  ستيز طيرامسر ثبت شده است و سازمان حفاظت مح ونيدر كنوانس رانيا يها تاالب

و  يستگاهيدو و سه را كه ارزش ز ك،ي يها شامل حوضه مياز تاالب هورالعظ يبخش يسال جار انيپا

  .بت كندرامسر ث ونيدارند را در كنوانس يباالتر كياكولوژ
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  11/04/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – هياروم اچهيتراز در يمتريسانت 10كاهش 
  

زمان مشابه در  نسبت به اچهيتراز در يمتريسانت 10از كاهش  هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

  .است يعيموقع از سال طب نيدر ا هياروم اچهيكم شدن تراز آب در: سال قبل خبر داد و گفت

 1271.68) ريت 11(امروز  هياروم اچهيسطح تراز در نكهيبا اشاره به ا سنايسرخوش در گفت و گو با ا فرهاد

وسعت  نياست همچن افتهيكاهش  متريسانت 10رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  نيا: است، اظهار كرد

  .كمتر است لومتريك 67گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  لومتريك 3800آن امروز 

متر مكعب آب دارد كه نسبت به سال  ونيليم 160و  ارديليدرحال حاضر چهار م هياروم اچهيدر: افزود يو

  .متر مكعب كمتر است ونيليم 310گذشته 

موقع از  نيدر ا هياروم اچهيكم شدن تراز آب در نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

و آب موجود در آن  مينداشت اچهيآب به در ياز خرداد ماه تاكنون ورود: كرد حياست، تصر يعيسال طب

  .كرده است دايكاهش پ ريبر اثر گرما و تبخ زين

آغاز  لياست و به دل زياز خود حوضه آبخ هياروم اچهيرآب به د يدر حال حاضر ورود: افزود سرخوش

  .داشت ميرا نخواه اچهيدر يطيمح ستيز  پرداخت حقابه ندهيتا سه ماه آ يفصل كشاورز

كه  اچهيدر ياياح يا سازه يها ماه امسال پروژه يتا د هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريگفته مد به

از خارج  هياروم اچهيماه انتقال آب به در يدر د رو نيو از ا رسند ياتمام مآغاز شده بودند، به  93از سال 

  .بود ميتزار آن خواه ريچشمگ شيداشت و شاهد افزا مياز حوضه خواه

گرم سال كه  يها در ماه اچهيدر طيماه، شرا ياز د هياروم اچهيبا انتقال آب به در: گفت انيدر پا يو

  .خواهد شد ترداريپا م،يندار يستيز طيحقابه مح
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  12/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  –ريتدب حهيبا را جانيآذربا يعروس گردشگر ياياح
  

 يداخل رينواز تنها آبگ چشم يها و جلوه هياروم اچهيبا در "جانيآذربا يآب نينگ"عنوان  - رنايا - هياروم

گذشته  يها سال يرا ط ياريگردشگران بس يعيطب يها جاذبه نيآن گره خورده و ا يها كشور و تاالب

گردشگر در آن  زانيم كرونا، يماريب وعيروزها با ش نيمنطقه كشانده؛ هرچند ا نياز آن به ا ديبازد يبرا

  .ابدي يم شيشده افزا تازه پرآب اچهيدر نياز ا ديروند بازد ،يماريب نيدوباره با كنترل ا يول افتهيكاهش 

ارتفاع ثبت شده  نيبوده بلكه تراز آن نسبت به كمتر دواركنندهينه تنها ام  هياروم اچهيدر تيوضع اكنون

داده  شيرا افزا يدواريام نيو ا افتهي شيمتر افزا يسانت 30متر و  كياز  شيب جانيآذربا يآب نينگ يبرا

  .ستا يانيپا ريدر مس جانيبه مردم آذربا ديو ام ريدولت تدب سييركه قول 

توقف و  يبرا يآن را به محل گذر انيسواحل و پل م اچه،يدر نيها در ا روزها زنده شدن دوباره موج نيا

 ستيز نياز ا يخوش زندگ يتوجه دولت، بو هيكرده است و در سا ليتبد يگردشگران تابستان حيتفر

  .رسد يم مبه مشا بايبوم ز

منطقه از كشور است و  نيدر ا يتوسعه گردشگر ه،ياروم اچهيمثبت پرآب شدن در جينتا نياز مهمتر يكي

در فصل تابستان، صدها هزار نفر از مردم  ژهيساالنه به و اچه،يدر نيا يپرآب يكه در سال ها يياز آنجا

 يآمدند، انتظار م يم لمح نيبه ا يليگذران اوقات تعط يبرا هيهمسا ياز كشورها ياريبس يو حت رانيا

آن، پس از كنترل  ياستفاده از وجهه درمان نيرود تا دوباره با پرآب شدن آن و وجود امكان شنا و همچن

  .ميباش يكرونا بازهم شاهد حضور گردشگر در منطقه و به دنبال آن رونق اشتغال تابستان روسيو

  

  هياروم اچهيدر يه گردشگربه توسع يدوارينقطه نخست ام ،يتراز آب شيافزا

 سيير يبا اشاره به قول دكتر روحان يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيير
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از  يپس بهره بردار هياروم اچهيتراز در يمتر كيساالنه  شيبر افزا يبه مردم منطقه مبن ياسالم يجمهور

به اتمام  هياروم اچهيدر همهم انتقال آب ب يها طرح هنوز: گفت اچه،يدر كرهيانتقال آب به پ يها طرح

 يالگو رييها، تغ رودخانه يروبيهمچون ال ايكه با اقدامات ستاد اح ميكه امروز شاهد آن هست دهينرس

سال گذشته  2نسبت به  اچهيدر نيدر مصرف آب، تراز ا ييصرفه جو يكشت در منطقه و تالش برا

  .است افتهي شيمتر افزا كيبه  كينزد

 40ساالنه به طور متوسط  هياروم اچهيتراز در ا،يستاد اح نيا ليقبل از تشك نكهيا انيسرخوش با ب فرهاد

اعالم شد كه  يغرب جانيبه آذربا يجمهور سييمعاون ر ريدر سفر اخ: كرد انيب افت،ي يكاهش م متر يسانت

  .شده است نهيمت روز هزيقتومان اعتبار به  ارديليهزار م 10حدود  ا،يستاد اح ليتشك ياز ابتدا

 سييماه سال گذشته و همزمان با سفر ر يد: گفت هياروم اچهيدر يايمهم اح يها در رابطه با طرح يو

 ونيليم 630از  شيافتتاح و ساالنه ب هياروم اچهيبه در يغرب جانيطرح انتقال آب از جنوب آذربا يجمهور

  .خواهد شد جانيآذربا يآب نيمترمكعب آب وارد نگ

 يا رودخانه دوره 39و  يرودخانه دائم 21توسط  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر نكهيرخوش با اشاره به اس 

و  ميبسته است كه آب آن از محل بارش مستق يحوضه آب كي هياروم اچهيدر: افزود شود، يم رابيس

  .شود يم نيها تام ها و رودخانه از آبراهه يروان آب ورود

  

  واناتيح ميعظ ستگاهيز هياروم اچهيدر

با اشاره به  رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا زين يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل مح كارشناس

 هياروم اچهيدر ينوع پرنده در محدوده پارك مل 115: كرد انيب هياروم اچهيدر يگردشگر يها تيظرف

  .داردمنطقه وجود  نيدر ا يپرنده نگر يبرا يقابل توجه تيشده است و ظرف ييشناسا

و  ييسر حنا د،يسرسف يها و اردك يپرندگان شكار نگو،يفالم د،يسف كانيپل: رعناقد اظهار داشت ديحم
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  .آن است يها و تاالب هياروم اچهيدر رامونيپرندگان در پ يها گونه نياز مهمتر يمرمر

كبودان  رياجز: افزود ه،ياروم اچهيدر يدر پارك مل رهيجز 102از  شيبا اشاره به وجود ب نيهمچن يو

به  هياروم اچهيدر ريجزا نيجانداران از مهمتر يها تنوع گونه ليو آرزو به دل ري، اشك، اسپ)يداغ ونيقو(

  .رود يشمار م

 يدر پارك مل ياهيگونه گ 177 ييبا اشاره به شناسا يغرب جانيآذربا ستيز طيكل مح اداره كارشناس

  .كنند يم ستيز هياروم اچهيدر رياتعداد در جز نيگونه از ا 174: گفت هياروم اچهيدر

 اچهيدر نيا يها رهيجز رينسبت به سا يشتريب ياهيگ يها تنوع گونه ياشك دارا رهيجز نكهيا انيبا ب يو

ها به خود اختصاص  "يكاسن"را  هياروم اچهيدر رامونيموجود در پ ياهيخانواده گ نيبزرگتر: است، افزود

  .است  داده

 يكيموجود در حوزه اكولوژ ياهيگ يها گونه يو صنعت يخوراك ،يياروبا اشاره به مصرف د رعناقد

  .كند فايدر جذب گردشگر ا يينقش بسزا تواند يم ليپتانس نياز ا يبهره بردار: گفت ه،ياروم اچهيدر

گونه پستاندار در  53: گفت زين هياروم اچهيدر رامونيپستانداران موجود در پ يها در رابطه با گونه يو

  .كنند يم ستيز هياروم اچهيدر يگونه آن در پارك مل 23شده است كه  ييسااستان شنا

 اچهيدر ريشده در جزا ييپستانداران شناسا: افزود يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل مح كارشناس

  .بوده است "گوزن زرد"و  "شيقوچ م"از نوع  شتريب هياروم

  .اشاره كرد هياروم اچهيدر يكيدر حوزه اكولوژ ستيگونه خزنده و سه گونه دوز 25 ستيبه ز نيهمچن يو

  

  هياروم اچهيدر يطب يها لجن

 تيظرف: گفت هياروم اچهيدر يدرمان تيدر خصوص ظرف زيتبر يديدانشگاه ربع رش يعلم اتيه عضو

آرتروز  رينظ ييها يماريدرمان ب يبرا يمحصوالت توان ياست كه م يبه حد هياروم اچهيدر يدرمان
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و به  يمخصوص ماساژ درمان يپمادها ايپوست  يجوان ساز يداروها ك،ياتيس يردهامفاصل، انواع د

  .كرد هيته اچهيدر يها از عصاره لجن يو بهداشت يشيآرا يها ونيكرم و لوس يطور كل

است،  دهيبه اثبات رس ايدر حال حاضر در دن يطب يها لجن يدرمان ريتاث نكهيبر ا ديبا تاك يمحمد جالل

  .رود يبه شمار م ايمواد در سطح دن نيكننده ا نيمنبع تام 2از  يكي يادار رانيا: گفت

وجود دارد كه گردش  يخاص يعيمواد طب اچهيدر نيا يها معتقدند كه در لجن زياز پژوهشگران ن يبرخ

  .رساند يم دهيد بيرا به بافت آس يشتريب ژنيدهد و به صورت هوشمند اكس يم شيرا افزا يخون موضع

نه تنها  جان،يآذربا يآب نينگ ياياح يوقفه آن برا يو تالش ب ديو ام رير آمدن دولت تدبكا ياز رو پس

آن را به  جان،يآذربا يآب نيبازگشته به نگ ييبايز نيشد بلكه ا ايمتنوع جانداران در آن اح يها ستگاهيز

  .كرد ليمنطقه تبد يعروس گردشگر

 ادتيبدون ع يشده و كمتر گردشگر ليمنطقه تبدهم اكنون به قطب توجه گردشگران در  هياروم اچهيدر

  .ابدي ياز آن، در منطقه حضور م

را از آن تب و تاب  هياروم اچهيدر در يگردشگر ر،ياخ يكرونا در هفته ها و ماه ها يماريب وعيش هرچند

  .بهره برد يبه خوب تيظرف نياز ا ييپروتكل ها تيتوان با رعا يهمچنان م يانداخته ول يشگيهم

 وعيدر آن وجود دارد، از نظر ش اچهياز سواحل در ياريكه بس يغرب جانيآذربا تيال حاضر وضعح در

فرصت پس از بهبود  نيرا به اول بايز اچهيدر نيدر ا يكرونا قرمز شده و بهتر است تا گردشگر يماريب

  .ميلذت ببر زيآن ن يها ييباياز ز ،يماريب وعياز ش يريتا ضمن جلوگ ميموكول كن طيشرا

از  شيرقم تا پ نيكه ا يمترمكعب آب دارد در حال ارديلياز پنج م شيدر حال حاضر ب هياروم اچهيدر

  .مترمكعب  بود ونيليم 500حدود  د،يو ام ريدر دولت تدب يياياح يطرح ها ياجرا



    

  
  

95 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

تراز سطح  كاهش :رنايخزر در گفت وگو با ا يايدر قاتيسرپرست مركز مطالعات و تحق
  13/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – گرما شيلت افزاخزر به ع يايآب در

  

خزر با افت  يايسطح تراز آب در: خزر گفت يايرد قاتيسرپرست مركز مطالعات و تحق - رنايا - تهران

  .كاهش است نيعوامل ا نيدما از مهمتر شيرود ولگا و افزا يرو شده كه كاهش ورود روبه ديشد

كاهش سطح تراز : افزود رنايا يروز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد »يهاشم يمعصومه بن دهيس«

 نيآب ا زانيمرتبط است، چرا كه م زين ياصل يها رودخانه ريسا يخزر به كاهش ورود يايآب در

  .اند داشته ياديكاهش ز ريها در دوره اخ رودخانه

  .دارد ايدر نيبر كاهش سطح تراز آب ا ياديدما اثر ز شيو افزا مياقل رييتغ دهيوقوع پد: ادامه داد يو

: غاز شده است، افزودآ 1374خزر از سال  يايسطح تراز آب در يروند كاهش نكهيا انيبا ب يهاشم يبن

  .همراه شده است يشتريبا شدت ب ريروند مذكور در دوره اخ

 نيدر كاهش سطح تراز آب ا زيها ن كاهش بارش: خزر گفت يايدر قاتيمركز مطالعات و تحق سرپرست

  .اثرگذار بوده است ايدر

  .باره داشته است نيدر ا يادياثرات ز زين ميو گاه مال ديشد يدما با الگوها شيافزا: ادامه داد يو

در منطقه  يشتريب يدما شيافزا كينزد ندهيآن است كه درآ انگريب ها ينيب شيپ: افزود يهاشم يبن

  .خواهد داد يشتريداشت كه روند كاهش سطح تراز آب را سرعت ب ميخواه

پنج كشور است اشاره كرد و خاطرنشان  نيخزر كه مشترك ب يايدر يمقام مسوول به محدود آب نيا

در  يشيچاره اند يبرا ايدر نيا هيحاش يكشورها يكاهش سطح تراز آب خزر، منجر به همكار: ختسا

  .باره آن شده است

 يبا حضور كشورها يا ساالنه يها اجالس:  خزر گفت يايدر قاتيمركز مطالعات و تحق سرپرست



    

  
  

96 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

قرار  يرسشده توسط كشورها مورد بر يها و اطالعات جمع آور برگزار و در آن گزارش هيهمسا

  .رديگ يم

: اعالم كرد رماهيدر هشت ت رويآب وزارت ن قاتيخزر موسسه تحق يايدر قاتيمطالعات و تحق يمل مركز

نسبت به مدت مشابه سال ) 98مهر تا اسفند (يجار ياول سال آب مهيخزر در ن يايتراز آب در نيانگيم

  .كاهش داشته است رمتيسانت 24با دو سال گذشته،  سهيو در مقا متريسانت 15گذشته، 
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 دارد يكيزيف شرفتيدرصد پ 95كشور  يخاك -يپروژه آب نيتر بزرگ :ليستاندار اردبا
  14/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  –
  

در شمال  نيسد خداآفر ابيكشور، پا يخاك - يپروژه آب نيتر بزرگ نكهيبا اشاره به ا لياردب استاندار

بودجه مواجه  يپروژه با كسر نيا ليتكم يبرا: دارد، گفت يكيزيف شرفتيدرصد پ95 لياستان اردب

  .ميهست

 ليبه استان اردب يجهاد كشاورز ريسفر وز انيدر پا ريت 11جو  به نقل از مهر، اكبر بهنام »نهيسبز«گزارش  به

بعد از انقالب است كه پنج هزار  يخاك- يپروژه آب نيتر بزرگ نيسد خداآفر ابيپروژه پا: اظهار كرد

  .است دهيرس يبردار در سال گذشته به بهره ابيپا نيهكتار ا

پروژه بالغ بر  نيا يبرا: گفت م،يبودجه مواجه هست يپروژه با كسر نيا ليتكم يبرا نكهيبا اشاره به ا يو

هزار 45دارد تا  ازين گريتومان د ارديليم 100و  هزار كيشده و حدود  نهيتومان هز ارديليم500دوهزارو

  .آب برود ريز نيهكتار زم

از هفت  يبردار شده كه بهره نيتومان تأم ارديليم 250 يسال جار يبرا زانيم نياز ا: ادامه داد جو بهنام

  .شده است يگذار هدف 99سال يابر ياراض نيهزار هكتار ا

و  دهيرس يبردار مدرن پنج هزار هكتار در استان به بهره ياريسال گذشته در بخش آب: كرد حيتصر يو

 جاديا نهيهز نيتأم يجهاد كشاورز ريشده كه در سفر وز يزير هزار هكتار برنامه12 زيامسال ن يبرا

  .مصوب شد رساختيز

بخش  يگذار هيساله و با حضور سرما كيبرنامه  كي يدولت، ط يپس از صدور مجوز از سو: افزود يو

  .رديگ يقرار م يبردار مورد بهره انهيم يايو آس هيآباد به روس پارس يليبارانداز ر يخصوص

 ابيدر بخش پا يهزار تن محصوالت كشاورز 700 شيعالوه بر افزا ندهيسال آ: كرد حيتصر جو بهنام
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  .داشت ميخواه ديتول شينقاط افزا ريدر سا زين گريهزار تن د 200 ن،يسد خداآفر

كوثر، خلخال،  يها از شهرستان ليدر سفر دو روزه خود به استان اردب يجهاد كشاورز ريوز: ادامه داد يو

مشكالت  انيدر جر كيكرده و از نزد ديبازد سوار لهيآباد و ب پارس شهر، نيمشگ ،يگرم ل،ياردب

  .رار گرفتاستان ق يكشاورزان و روند كشاورز

افزوده خواهد شد  لياستان اردب يها هكتار به گلخانه 350شده، امسال  انجام يها يزير طبق برنامه: افزود او

استان   هكتار گلخانه 350 التيتسه هيمانند سال گذشته تعهد كرده است كل يبانك كشاورز رعامليو مد

  .خواهد شد نيبه شكل كامل تأم

سال گذشته ... و يدامدار ،يكشاورز يها بخش يتومان برا ارديليبه دو هزار م كينزد: گفت يو

 التيتسه يتومان پرداخت شده است و مابق ارديليهزار م كيسال گذشته حدودا  كيشده و در  بيتصو

  .شود يسال كامال پرداخت م انيتا پا

ستان در ا يكشاورز يها شهرك جاديو ا يا هكتار طرح گلخانه 350از  يبانك كشاورز تيحما او

  .خبر داد لياردب
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 – ممكن شد كيهامون با حذف دا يالملل نياز تاالب ب يشتريآب به نقاط ب دنيرس
  14/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

  

در داخل تاالب  كيحذف دا: و بلوچستان گفت ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد -رنايا -زاهدان

 نيگردو غبار در ا يها از كانون يكيسبب مهار  شتريآب به نقاط ب دنيبر رس هامون عالوه يالملل نيب

  .شده است ياديتاالب تا حدود ز

 يو دشتمال از روزها البيس يجم ورودبا توجه به ح: اظهارداشت باره نيپورمردان روز شنبه در ا ديوح

 ياياح يها تيهامون، اولو يالملل نيتاالب ب يايانجام شده در برنامه اح يها ينيب شيآخر سال گذشته و پ

گرد و  دهيكنترل پد نظوربه م ياهيپوشش گ ياياح نيها و همچن بخش يتاالب در قالب ورود آب به تمام

  .گرفت كل قرار اداره نيغبار در دستور كار ا

 كيهامون، دا يالملل نيتاالب ب يها رو و ورود آب به تمام قسمت شيتحقق برنامه پ يبرا: گفت يو

 يكيدهه خشك و  كيبه  كيتاالب كه نزد يجنوب يها قسمت يريآبگ يمنطقه جنوب كوه خواجه برا

قسمت از  نياز آب بستر خشك ا يشد و حجم مناسب ييگرد و غبار منطقه بود بازگشا يها از كانون

  .شده است ياياح ريبصورت چشمگ زيآن ن ياهيتاالب را در برگرفته و پوشش گ

 يها قسمت ريو ورود آب به سا كيحذف دا: و بلوچستان افزود ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 تاالب يبخش جنوب يفصل يايبرده و ضمن اح شيقدم به پ كيتاالب را  يايهامون برنامه اح يالملل نيتاالب ب

  .مهار كرده است ياديحد ز اگرد و غبار در شمال استان را ت دهيپد يها از كانون يكيهزار هكتار  58 زانيبه م

 اريتاالب با وسعت بس يجنوب يها هامون تا قسمت يالملل نيتاالب ب يايگسترش برنامه اح: كرد انيب يو

بارز  يها از نشانه يكي نيگ شده و ابزر اريبس يا پرندگان در پهنه يگذار و تخم ينيموجب النه گز اديز

  .تاالب است نيا يايگام به گام در برنامه اح تيموفق
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 اچهيدر نيو بلوچستان بزرگتر ستانيهامون واقع در شمال س يالملل نيو تاالب ب اچهيدر رنايگزارش ا به

از  يكيجهان و  يالملل نيتاالب ب نيهفتم ه،يپس از خزر و اروم رانيبزرگ ا اچهيدر نيو سوم نيريآب ش

  .است رانيكره در ا  ستيز يها گاه رهيذخ

و   شده ليتشك رمنديو هامون ه يهامون پوزك، هامون سابور يها كوچك به نام اچهيتاالب از سه در نيا

را  رانيافغانستان و ا نيو مشترك هامون ب يالملل نيو تاالب ب وندنديپ يآب به هم م يدر زمان فراوان

  .دهند يم ليتشك

 820سطح  سه هزار و  نياست كه از ا لومترمربعيك 660پنج هزار و   يتاالب هامون در زمان پرآب توسع

  .متعلق به افغانستان است هيو بق رانيمتعلق به ا لومترمربعيك

 زانيباعث شده تا هرگونه نوسانات در م يوابستگ نياست و ا رمنديهامون وابسته به رودخانه ه اچهيدر

  .به وجود آورد ستميكل س يبرا را يآب آن، مشكالت

 مايدر ل 94سال  يانيپا يكه روزها كره ستيز يها گاه رهيذخ يكنگره جهان نيهامون در چهارم تاالب

 بيترت نيكره ثبت شد و بد  ستيز گاه رهيعنوان ذخ  به ونسكويسازمان  يپرو برگزار شد، از سو تختيپا

  .افتي شيمورد افزا 12به  رانيدر ا كره ستيز يها گاه رهيتعداد ذخ

خاص به  گاهيجا كيدر ) رمنديه(هامون به همراه رودخانه هلمند  اچهيباستان در رانيا ريو اساط اتيادب در

  .قرار دارد يزردشت يدر آخر زمانشناس ژهيو

در  نيريآب ش اچهيدر نيو بزرگتر ايمهم دن ياز تاالب ها يكي يهامون در زمان پرآب يالملل نيب تاالب

  .شود يمحسوب م رانيسراسر فالت ا

تنها  رمنديدر رودخانه ه البيشدن س يو هامون سبب جار رمنديه زيخوب در حوضه آبر يها يبارندگ

و كشاورزان و  ادانيص يامر خوشحال نياز تاالب شد كه ا ييبخش ها يريو آبگ ستانيس ياتيشاهرگ ح

  .داشت يدامداران را در پ
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خبرگزاري تسنيم  – ديمترمكعب رس ارديليم37كشور به مرز  يآب در سدها رهيحجم ذخ
  14/04/1399مورخ 

  

 نيكه ا دهيمترمكعب رس ونيليم890و  ارديليم36كشور به  يآب در سدها رهيزمان حاضر حجم ذخ در

  .كشور پر است يدرصد حجم مخازن سدها71اكنون حدود  هم دهد يآب نشان م رهيذخ زانيم

منابع  هيدفتر مطالعات پا يگزارش رسم نيدتريطبق جد م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ع حجم كل ، در مجمو99 رماهيت زدهميتا س) 98مهرماه  يابتدا( يجار يسال آب ياز ابتدا ران،يآب ا

 يمدت حجم كل نيمترمكعب بوده و در ا ونيليم 410و  ارديليم 51كشور  يآب به مخازن سدها يورود

  .است دهيمترمكعب رس ونيليم 950و  ارديليم 42كشور به  يآب از سدها يخروج

 83كشور  يآب به مخازن سدها يگذشته، حجم ورود ياست كه در مدت مشابه سال آب يدرحال نيا

 ونيليم 820و  ارديليم 64 زيكشور ن يآب از سدها يمترمكعب و حجم خروج ونيليم 630 و ارديليم

كشور و  يآب به مخازن سدها يحجم ورود يدرصد39شاهد كاهش  ،يعبارت مترمكعب بوده است، به

  نسبت به مدت مشابه سال يكشور در سال جار يآب از مخازن سدها يحجم خروج يدرصد34كاهش 

  .ميگذشته هست يآب

است كه  دهيمترمكعب رس ونيليم 890و  ارديليم 36كشور به  يآب در سدها رهيزمان حاضر حجم ذخ در

 يعبارت دارد، به يدرصد5 يآب در زمان مشابه سال گذشته كاهش رهينسبت به حجم ذخ زانيم نيا

  .است يدرصد خال 29كشور پر و حدود  يدرصد حجم مخازن سدها 71اكنون حدود  هم
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  15/04/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – شد كينزد يبه تشنگ گام كيكشور 
  

 11تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل  يسال جار يمصرف آب در كشور از ابتدا زانيم يحال در

 افتهيكشور پنج درصد نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش  ياآب سده يكه موجود افتهي  شيدرصد افزا

  .است

ساله  10متوسط (جهان است  يها متوسط بارش سوم كيكمتر از  رانيا يها حجم بارش   سنا،يگزارش ا به

ندارد  يمنظم ييايو تمركز جغراف يزمان كليها س بارش). رسد يبارش ساالنه م متر يليم 200به حدود  رياخ

رسوبات  لير و تشكياخ يها دهه يخشكسال ليبه دل نيهمچن. است اديز اريها بس بارش يو پراكندگ

  .شوند يمنجر م ليها معموال به س بارش نيها، ا كم در سطح دشت اريبس يرينفوذپذ با  اي رينفوذناپذ

 انيبه پا يسال منته 20در  ينزوالت جو. هستند يابانيو ب يريمناطق كو رانيدرصد مساحت ا 60 حدود

 زانيبا توجه به م. دهد ينشان م رانيبا متوسط بارش در ا سهيدرصد كاهش را در مقا 70حدود  1397سال 

 وعيش نيب ردارد د يمترمكعب كسر ارديليساالنه حدود پنج م رانيا ينيرزميمصرف، مخازن آب ز

  .كشور شده است يجان منابع آب يبال زيكرونا ن روسيو

 زانيدرصد م 45از آن تا  يناش يوشوها شست شيكرونا و افزا روسيو وعياز شهرها در آغاز ش يبرخ در

درصد نسبت به  11در كل كشور  نيانگيطور م به. شد شتريمصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل ب

 رعامليمد -كه طبق اعالم محمدرضا جانباز  م،يمصرف آب داشت شيمدت مشابه سال گذشته افزا

سطح  ديلذا با ميرس يمصرف م كيزود به پ يليروند خ نيبا ا -ر آب و فاضالب كشو يشركت مهندس

كرونا و باال  روسيو وعيمصرف آب در اثر ش زانيم شيافزا ليآب و فاضالب به دل ساتيتاس يآور تاب

  .دنشو جاديا يمردم مشكل ازيآب موردن داريپا نيتا در تام ابدي شيافزا  هوا،  يرفتن دما

اما  برد يبه سر م يخاص تيصنعت آب و فاضالب كشور در وضع آمده شيپ طيبا توجه به شرا يگفته و به



    

  
  

103 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 وقفه يصورت ب فاضالب به هيآب و تصف نيبه مردم در عرصه تام يرسان خدمت ميتالش كرد وجود نيبا ا

بخش  نيا يها وژهدر صنعت آب و فاضالب، پر يعمران يها اعتبار طرح نيتام  يبا وجود سخت. انجام شود

  .مر در حال افتتاح استطور مست به

 يسال آب يكشور از ابتدا يمخازن سدها رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر اساس تازه بر

متر مكعب آب دارند كه پارسال در  ونيليم 89و  ارديليم 36 يدر حال) 99 وريتا شهر 98از مهر ( يجار

  .متر مكعب بود ونيليم73و  ارديليم 38آب آنها  يموجود زانيم يبازه زمان نيهم

 41و  ارديليم 51به رقم  رماهيت زدهميتا س يجار يسال آب يكشور از ابتدا يآب به سد ها يورود زانيم

  .متر مكعب بود ونيليم 63و  ارديليم 83رقم  نيكه پارسال ا ديمتر مكعب رس ونيليم

متر  ونيليم 95و  ارديليم 42 رماهيت زدهيتا س يجار يسال آب ياز ابتدا زيآب از سدها ن يخروج زانيم

متر مكعب بوده با كاهش روبرو  ونيليم 82و  ارديليم 63مكعب است كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 

  .شده است

كه پارسال در  دهيدرصد رس 73به  رماهيت زدهميتا س يجار يسال آب يكل سدها از ابتدا يپرشدگ درصد

 يدرصد پرشدگ 40سد كمتر از  29 رماهيت زدهيل و تا سامسا. داشتند يدرصد پرشدگ 77 يبازه زمان نيهم

  .درصد است 100تا  90 نيب زيسد ن 53 يپرشدگ زانياند و م داشته

 تيدانست كه با توجه به موقع ديقابل اجتناب است و با ريمهم و غ يمصرف آب امر تيريمد تياهم

دارد  ياديز اريبس تياهم يآب يطال نياز ا انتيخشك ص مهيو قرار گرفتن آن در منطقه خشك و ن رانيا

  .خود قرار دهد يرا سرلوحه زندگ اتيح هيما نيهر فرد ارزش نهادن به ا ستيبا يو م
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 7 استحصال؛ خواهد شد سريسد م كيهزار رشته قنات كشور تنها با اعتبار  35 ياياح
  16/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  – ها قنات يايمترمكعب آب با اح ارديليم
  

  وندينرگس آذرپ:  سندهينو

از منابع آب  هيرو  يب يها  هستند، در روزگار استفاده يعيطب طيسازگار به شرا ييها  كه سازه ها قنات

كل  توان -يسد م كيكه فقط با اعتبار ساخت  است يحال در نيا. اند  گذاشته يرو به نابود ،ينيرزميز

مترمكعب آب  ارديليكه باعث استحصال هفت م يزداريكرد، معجزه آبخ اءيها كشور را مرمت و اح قنات

در دشت پهناور و . دآي -يشمار م به يانريقنات از ابداعات و افتخارات فرهنگ و تمدن ا. خواهد شد

 ها، -يو شكل گرفتن آباد يوكار كشاورز كشت از،يآب مورد ن نيتأم لهيقنات تنها وس رانيخشك ا

 نيچن جاديا. مرز و بوم بوده است نيابزرگ  هاي -تمدن نيتكو تاًيو نها يكشاورز يايشهرها و اقتصاد پو

برابر طول خط استوا، با هدف  10تا  هايي -كانال جاديو ا نيدر اعماق زم يحفار اي يشاهكار ساختمان

مردم صورت گرفته  يسطح زندگ ياعتال تيتر با ن و از آن مهم هياول يازهايآب و رفع ن نيارزشمند تأم

  .است

  

  رانيساخت قنات در ا خچهيتار 

آب،  يفرانسوگوبلو، كارشناس  يگفته هانر به . رسد -يم شيهزار سال پ ساخت قنات به سه خچهيتار

 ادي شيهزار سال پ از سه انيرانيبود؛ ا يشناس قنات و دانش آب ونيمد انيبزرگ هخامنش يامپراتور

 75 ستميس نيدر گذشته ا. را به دشت برسانند ينيزم ريبا حفر قنات آب ز توانند  يگرفتند كه چگونه م

  .است كرده -يرا فراهم م رانيدرصد از آب مورد استفاده در ا

قنات را مطالعه كرد، معتقد است اگر قنات نبود،  يفناور رانيسال در ا گوبلو كه دو  يهانر نيهمچن
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 كيدر  يزيپار  يباستان. آمد يو كاشان به وجود نم زديطوس، مشهد،  شابور،ين ،يمثل ر يبزرگ يشهرها

  .است دهينام »ريحماسه كو«قنات را  يسخنران

  

  رانيا هاي -و ارقام قنات آمار

 يقيمختلف موجود است، ازجمله در تحق هاي -در سال رانيقنات در ا هاي -از تعداد رشته يلفمخت آمار

از  يآمار متوسط. درازا اعالم شده است لومتريهزار ك 274از  شيهزار رشته با ب 22 رانيا يها تعداد قنات

 يبق آمار سازمان جهانو ط داردهزار رشته وجود  37تا  35حدود  بيبا تقر رانيقنات در ا يها  تعداد رشته

  .دهد -يكشور جهان را به خود اختصاص م 35درصد قنوات موجود در  60 زانيم نيا ونسكوي

 يطور كل به الميتعداد را داراست و استان ا نيتر شيرشته قنات ب 236هزار و  با شش يرضو خراسان استان

قنوات را به خود اختصاص  هيتخل حجم نيتر شيمترمكعب ب ونيليم 916فاقد قنات است و استان فارس با 

  .داده است

  

  رانيا هاي -قنات نيتر مهم 

 نيتر  يطوالن» زارچ«متر عمق مادرچاه، قنات  340قصبه گناباد با حدود  ران،يقنات در ا نتري -قيعم وجود

قه قنات دو طب) اكبرآباد فسا(قنات در استان فارس  نتري -پرآب زد،يدر  لومتريك 116قنات با طول حدود 

از  تياست كه حكا هايي -ليتانساز پ زديكوه  پشت آباد اثيقنات غ ش،يك زيكار ينيرزمياردستان، شهر ز

در موضوع  يو فرهنگ يخيتار اي -نهيعنوان گنج ما داشته و نقش قنات را به اكانين يتوان مهندس

 ياث، نگهداراحد هاي-گذشتگان ثبت روش راثيحفظ م يبرا نيبر ا عالوه. كند -يم انيب يگردشگر

  .است يضرور يقاتيو تحق يمرمت قنوات در مراكز آموزش
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  قنات ياقتصاد يايمزا

صاحب قنات  يكشورها ريبا سا سهيتعداد در مقا نيتر شيهزار رشته قنات از ب 35از  شيبا داشتن ب رانيا

 يمصرف انرژ را بدون ينيرزميمترمكعب آب ز ارديليم  از هفت شيساالنه ب تواند -يبرخوردار است كه م

 يبخش كشاورز اريعمدتاً در اخت يطيمح ستيز يامدهايو خصوصاً بدون پ يليسوخت فس اي يكيالكتر

  .قرار دهد

با  شود -يكه توسط قنات استحصال م يكه اگر قرار بود حجم آب دهد -يگرفته نشان م صورت برآورد

صورت كامالً  بود، قنوات به ازيبرق نمگاوات  800برداشته شود به  ستهيالكتر يروياستفاده از پمپاژ و ن

بزرگ  هاي -روگاهيتوسط ن ستباي- يكه م كنند -يمقدار آب را استحصال م نيا يانرژ گونه چيو ه يعيطب

  .شد -يم ديتول يطيمح ستيز يها يبا مشكالت فراوان و آلودگ

  

  ها -شدن قنات علت خشك قيعم هاي -چاه

برداشت . است افتهيكاهش  قيو عم قيعم مهين هاي -فر چاهاز قنوات پس از گسترش امكانات ح استفاده

ها و  -تعداد چاه شها همراه با افزاي -از چاه هروي -يب برداري -بهره قياز طر ينيرزميز هاي -از آب هروي -يب

خشك  ايو  يده كاهش آب همنجر ب ،ياراض يكاربر رييمختلف ازجمله تغ ليدال به يعيطب هعدم تغذي

است كه  نيمخرب و سهمگ هاي -لها، وقوع سي -قنات بيتخر گرياز عوامل د. ستشدن قنوات شده ا

ها را كه  -سازه نيا يو نابود بيگرفته نشود، تخر يجد يو آبخواندار يزداريآبخ اتيچنانچه عمل

  .دنبال خواهد داشت كشور ماست، به حاصل تمدن و فرهنگ غني

  

  يتباالدس نيها در اسناد و قوان و مرمت قنات اءياح

 نيشده است؛ در ا يخوب اريبس ديتأك يو اسناد باالدست نيو مرمت قنوات در قوان اءيبه بحث اح خوشبختانه
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  :آمده است رانيا ياسالم يقانون برنامه ششم توسعه جمهور 35باره در ماده 

 يداريپا يبرا يطيمح ستيز يها حقابه يرهاساز ،يآب منظور مقابله با بحران كم مكلف است به دولت

 يو ارتقا ينيرزميز يها به سفره يبخش تعادل ،يدر بخش كشاورز ديتول شيو افزا يداريپا ن،يسرزم

مترمكعب شود،  ارديليم 11قانون برنامه  ياجرا يانيكه در سال پا يزانيم و جبران تراز آب، به يور  بهره

درصد وضع موجود در   ه پنجساالن زانيم قنوات به يروبيمرمت و ال اء،يعمل آورد؛ اح را به رياقدامات ز

  .قنوات ياياح يبرا يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيبر فعال ديقانون برنامه با تأك يطول اجرا

هزار  10ساله، در كل كشور حدود  در بازه پنج يقانون فيتكل نيفاز اول ا ياظهارنظر مسئوالن، برا طبق

 كي جاديا كي نهياندازه هز  رقم، به نياست كه كل ا ازين) تومان ارديليساالنه دو هزار م(تومان  ارديليم

  .شود -ينم زيمنطقه از كشور ن كيسد بزرگ در 

  

  و مرگ يراه نجات قنوات از خطر نابود يو آبخواندار يزداريآبخ 

و  دنيها از خطر خشك در نجات قنات يمهم و اساس اريعامل بس توان -يرا م يو آبخواندار يزداريآبخ

 يآبده شيباعث جهش افزا كه نيبر ا عالوه يزداريآبخ اتيها با عمل و مرمت قنات اءياح. دانست ينابود

 ان،ييروستا تمناطق، كاهش مهاجر يو خرم يسرسبز ،يآبادان ،يكشاورز داتيتول شيها، افزا قنات

است، باعث حفظ چرخه آب  عتيطب نيجا كه منطبق بر قوان و اشتغال خواهد شد، از آن شتيبهبود مع

  .كند -يم يريجلوگ نيمثل فرونشست زم يعيطب يايو از وقوع بال شود يم

صراحت در  طور كه به  ــ همان قنوات يايجهت اح يو آبخواندار يزداريآبخ اتيانجام عمل رو نيا از

كه تاكنون مورد  يشود، امر يبدان توجه جد دياست كه با يضرور يــ امر قانون توسعه ششم آمده

را  رويو وزارت ن يخصوص وزارت جهاد كشاورز مسئوالن امر به تر شيتمام بغفلت واقع شده است و اه

  .طلبد -يم
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  16/04/1399خبرگزاري تابناك مورخ  - »طالقان«سد 
  

كه از  يرود. رود بنا شدهرودخانه شاه يسد طالقان است كه بر رو رانيا يسدها نياز بزرگتر يكي

 يسد طالقان، سد. رسد يطالقان م يبايبه دره ز انيجر ريو در مس رديگ يمازندران سرچشمه م يها كوه

آن توان  يآب برق روگاهيمتر از بستر رودخانه ارتفاع دارد و ن 100از  شياست كه ب رسي ٔبا هسته يخاك

آب حدود  رهيو با حجم ذخ لومتريك 10از  شيب يلپشت سد با طو اچهدري. مگاوات برق دارد 17٫8 ديتول

. است دهيبه آن منطقه بخش يخاص ي به وجود آورده و جلوه ييبايز اريمتر مكعب منظره بس ونيليم 420

  .هستند اچهيدر نيا اخلد انيو كپور از جمله آبز يكمان نيرنگ يزردپر، قزل آال انيماه
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خبرگزاري ايرنا  – آزاردهنده در دلگان يزگردهاير و انيتاالب هامون جازمور يخشك
  16/04/1399مورخ 

  

  آزاردهنده در دلگان يزگردهايو ر انيتاالب هامون جازمور يخشك

را  يرينفس گ يروزها يتابستان يو وزش بادها انيتاالب هامون جازمورخشك شدن  -رنايا -زاهدان

  هاشم رقم زده است مردم دلگان و بخش جلگه چاه يبرا

 2معادل  لومترمربعيهزار ك 70حدود  يزيبا گستره حوضه آبر انيتاالب هامون جازمور رنايگزارش ا به

واقع  يچيچاهك يروستا يلومتريپنج ك غرب شهرستان دلگان و يلومتريك 56در  هياروم اچهيبرابر در

  .دارد ردرصد در حوزه استان كرمان قرا 51و بلوچستان و  ستانيدرصد آن در حوزه س 49شده كه 

آن به  يخاور ٔمهيمربع در استان كرمان و ن لومتريك  600هزار و  35حوضه به وسعت  نيا يباختر ٔمهين

و  ابيفار رفت،يج يها دشت. بلوچستان قرار داردو  ستانيمربع در استان س لومتريهزار ك 34وسعت 

و اسپكه در استان  يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت رانشهر،يا يها رودبار جنوب در استان كرمان و دشت

  .اند واقع شده زآبري ٔحوضه ناي ٔو بلوچستان در محدوده ستانيس

 يها مداوم در سال يها يشكسالبه سبب خ نيريمنبع قابل توجه آب ش كيبه عنوان  انيجازمور تاالب

شده كه كم  ليو بلوچستان و استان كرمان تبد ستانيجنوب استان س يزگردهاير يبه كانون بحران رياخ

  .شهرستان دلگان شده است يبرا يريموضوع باعث مشكالت جبران ناپذ نيبه ا يتوجه

رود و سد استقالل  ليدر استان كرمان ازجمله  سد عروس، سدهل يو بتون يسد و بندخاك 36 ساخت

تاالب هم اكنون كامال خشك شده   نيا كهيشده است بطور انيباعث به نفس افتادن تاالب هامون جازمور

دلگان و  همردم و منطق يبرا يرينشود خطرات جبران ناپذ زيآن تجو ياياح يمناسب برا يو اگر درمان

  .بخش جلگه چاه هاشم رقم خواهد زد
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روبرو كرده  يا دهياز ساكنان منطقه دلگان را با مشكالت عد ياريبس انيشدن تاالب جازمور خشك

  .است

منطقه : اظهار داشت رنايوگو با خبرنگار ا هاشم شهرستان دلگان در گفت بخش جلگه چاه ياز اهال يكي

در  يو دامدار يمهم كشاورز يها تياز ظرف يكيدر گذشته ) جاز( يمحل شيهمان گو اي انيجازمور

 يمدارو دا يتاالب كشاورز نيبخش جلگه چاه هاشم بوده و همواره از بركت ا ژهيبومنطقه دلگان 

  .دلگان رونق داشته است

تمام  كهيخشك شدن روبرو شده بطور يبا خطر جد نكيهم ا انيتاالب جازمور: افزود يبامر محمد

روبرو شده و  يآب يداشتند اكنون با مشكل ب يو كشاورز يتاالب دامدار نيدر كنار ا يكه روز يكسان

 حثدر ب يمشكل اساس كيخود  نياند كه ا دهيگز يدلگان سكن يروستاها هيمنطقه را ترك و درحاش

  .كرده است جاديا ينينش هيحاش

حاصل از  دهياز مشكالت عد يكي: گفت زيبخش جلگه چاه هاشم ن ياز اهال گريد يكي يينارو يعل

در بخش جلگه و شهرستان دلگان است كه  يشگيهم يزگردهايوجود ر انيخشك شدن تاالب جازمور

  .موضوع است نيبر ا يخود گواه يو ماسه ا يشن يوجود تپه ها

حاصل از خشك شدن تاالب  يزگردهاياز وجود ر ياز شهروندان گلمورت يكي يعبداله نيحس

 يشگيهم همانيم زگردهاير انيمتاسفانه بعد از خشك شدن تاالب جازمور: گله كرد و گفت انيجازمور

مردم  يرا برا يمختلف يها يماريو ب يمشكالت تنفس زگردهاير نيوجود ا كهيمردم دلگان شده بطور

  .كرده است جاديا

 يمردم شهرستان دلگان سرنوشت يبه زود رديتاالب صورت نگ نيبه ا ياگر توجه جد: كرد انيب يعبداله

  .همانند شمال استان خواهند داشت
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  تسيز طيسازمان حفاظت مح يعدالت يب

 يخطر انيخشك شدن تاالب هامون جازمور: اظهار داشت رنايوگو با خبرنگار ا دلگان در گفت فرماندار

در  يموضوع باعث بروز مشكالت اساس نيبه ا يدر صورت كم توجه كهيمنطقه است بطور يبزرگ برا

  .منطقه خواهد شد

تاالب  ياز خشك يناش يو تنفس يطيمح ستيز يها بيگرد و خاك و آس: افزود يشجاع يمجتب

كه  ستيدرحال نيشود ا ياستان كرمان م بيمردم دلگان اما آب و اعتبارات آن نص بينص انيجازمور

  .روان قرار دارند يشن ها ديشهرستان عمدتا در معرض تهد نيا يمردم روستاها

و  ييزدا تينظام و دولت معطوف به محروم يمل ژهيو اتيكه توجه و عنا يدر دوره ا: كرد انيب يو

 صيدر قبال تخص ستيز طيو بلوچستان است، اقدام سازمان حفاظت مح ستانياستان س شرفتيتوسعه و پ

  . ستيبه استان كرمان مورد قبول ن انيمتمركز  اعتبارات جازمور

با : گفت انيحق آبه تاالب هامون جازمور افتنين صيو تخص يتوجه ياز ب هيفرماندار دلگان با ابراز گال 

تاالب  ايسال گذشته تمام اعتبار مربوط به اح ستيز طيمح سازمان حفاظت  يمنطقچه استدالل و 

را ) كشور  ديددر معرض خطر و ته يتاالبها و رودخانه ها يايو اح شيحفاظت پا يطرح مل( انيجازمور

و  ستانياز تاالب در استان س يميكه ن يداده در حال صيبه صورت متمركز به استان كرمان تخص

و  يو آب يطيمح ستيز تيرياز سوء مد يتاالب ناش يها بتيتمام مص ياقع شده و از طرفبلوچستان و

  .رود استان كرمان است ليهل ريسدها در مس ونياحداث كلكس

 هيدر كرمان حاش انيتاالب جازمور زيدر حوضه آبر يو سدساز دهياقدامات نسنج: كرد حيتصر يشجاع

در  ريكرده كه هر ساعت تاخ ليپرمخاطره تبد يطقه او بلوچستان را به من ستانيتاالب در س نيا

  .كند يرا به سرنوشت هامون دچار م انيجازمور ،يشياند چاره

شرق كرمان و غرب  يها ستمياكوس ميبه عنوان مركز تنظ انيتاالب هامون جازمور: خاطرنشان كرد يو 
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استان كرمان و عدم  ييگرا كجانبهيبود، بر اثر  نيريو بلوچستان كه در گذشته آب آن ش ستانيس

حوضه  يرودخانه ها يمتعدد بر رو يو بلوچستان در گذشته و احداث سدها ستانيمسووالن س تيحساس 

  .تاالب خشك شده است نيرود، ا لياز جمله هل انيجازمور زيآبر

وه عال گريد يو روان آبها البهايرودخانه ها، س وستنيپس از پ ديرود كه با ليآب رودخانه هل: افزود يو

و بلوچستان را بهره مند  ستانياز س يشده و مناطق انيو كهنوج، وارد تاالب جازمور رفتيج ياريبر آب

ضرر  نيشتريكه ب يطورتاالب را به خطر انداخته است به  اتيشود و ح يم رهيذخ رفتيكند، پشت سد ج

  .شوند يرا مردم كشاورز و دامدار شهرستان دلگان متحمل م

كوچك و بزرگ  يسدها يو برخ رفتياستقالل و عروس در ج يسدها: كرد حيدلگان تصر فرماندار

تاالب هامون  بيآس يرسد، منشا اصل يسد م 30از  شيدر استان كرمان كه تعداد آنها به ب يزداريآبخ

  .و بلوچستان است ستانيس يبرا انيجازمور

 انيرا به جازمور يندگاز بار يناش يالبهايسدها اجازه ورود اندك س نيوجود ا: اظهار داشت يو

  .كرده است ليتبد زگرهايموضوع تاالب را خشكانده و به منشا ر  نيدهد كه ا ينم
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 ياريآب يها طرح يآب در فارس با اجرا يمترمكعب ارديليم كياز  شيب ييجو صرفه
  16/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – نينو
  

مسووالن ارشد  يها از دغدغه يكيدر استان فارس همواره  نينو ياريآب يها گسترش طرح -رنايا-رازيش

 كيسال گذشته  40حوزه باعث شده تا در  نيصورت گرفته در ا يها تالش ياستان بوده كه خروج

  .شود ييجو متر مكعب در مصرف آب صرفه ونيليم 204و  ارديليم

 ديكه در تول شود يكشور محسوب م يمهم كشاورز يها از قطب يكيفارس همواره به عنوان  استان

مردم  ييغذا تيدر امن يادياول تا سوم را به خود اختصاص داده و سهم ز  از محصوالت رتبه ياريبس

  .دارد

استان،  نيباعث شد تا ا يدر حوزه كشاورز يه گذشته و لزوم حركت علمده 2در  يدر پ يپ يخشكسال

متوقف  يتا امر و معاش مردم با خشكسال رديبگ شيدر پ يدر حوزه كشاورز تيفعال يبرا ينينو ريمس

  .نشود

مهم  يگام نينو ياريآب يها ستميشدن س ريكشت و حركت به سمت فراگ يالگو رييتغ يعيطور طب به

  .بود يخشكسال طيدر شرا يحوزه كشاورز در تيفعال يبرا

بر  دياستان با تاك يكشاورز يو شورا ياستاندار فارس بارها در جلسات اقتصاد مقاومت يميرح اهللا تيعنا

 ديو ام ريدر دولت تدب نهيزم نيخوب صورت گرفته در ا يها تياز فعال ن،ينو ياريلزوم توجه به مقوله آب

  .سخن گفته است

سوق  انيدانش بن يبه سمت كشاورز دياستان با نيموضوع بوده كه ا نيارس همواره بر ااستاندار ف ديتاك

  .و آفات مقاوم باشد يعيطب يداده شود تا در مقابل بحران ها

 ها ستميس نياستفاده از ا ياياست كه از جمله مزا يا و قطره يباران ياريشامل آب نينو ياريآب يها ستميس
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درصد در روش  90 زانيو به م يدرصد در روش باران 70 زانيبه م ياريآبراندمان  شيبه افزا توان يم

 يريو جلوگ يسطح انابرو ليعدم تشك ،يسطح ياريبا آب سهيدر مقا يآب مصرف زانيم ليو تقل يا قطره

و  يانواع خاك ها و كشت ها در فصول مختلف زراع يبرا ازيآب مورد ن زانيم ميخاك، تنظ شياز فرسا

  .مزرعه اشاره كرد يبه زهكش ازيپخش آب در سطح مزرعه و عدم ن يكنواختيك و مناسب خا هيتهو

روش،  نيدر ا ياراض حيبه تسط ازيعدم ن ،يسنت ياريبا آب سهيمحصول در واحد سطح در مقا شيافزا

 يزهكش يدرون مزرعه و نهرها يخاك ينهرها جاديبه ا ازيخاك، عدم ن ياز سله بستن و پوك يريجلوگ

همراه با  ياريو امكان انجام آب اهانيتمام گ يقابل استفاده برا ،يمزروع نياز كل زم نهيهو استفاده ب

  .است نينو ياريآب يايمزا گريآنها از د كنواختيو پخش  يو سمپاش يكودپاش

 قيانتقال آب از طر ليهرز به مزرعه به دل ياز جمله وارد نشدن بذر علفها ييايمزا نينو ياريآب نيهمچن

 يريجلوگ ،يقطره ا ياريدر آب يسطح ريتبخ دنيبه حداقل رس ،يزراع اتيسهولت در انجام عمللوله ها، 

 يشدن فقط بخش طوبمر ليهرز به دل يبذر علفها شيعدم امكان رو شه،ياز خارج شدن آب از محوطه ر

 اديكارگر ز يرويبه ن ازيمحصول و عدم ن يو كم يفيك شيافزا ،ياصل اهيگ شهياز سطح خاك اطراف ر

  .دارد ستميس يثابت بودن اجزا ليبدل

  

  ديو ام ريفارس در دولت تدب نينو ياريآب يها سوم طرح كي ياجرا

مستعد  يوسعت اراض: گفت رنايبه خبرنگار ا نهيزم نياستان فارس در ا يسازمان جهاد كشاورز سيير

و  ميد ياراض زير نهكتا ونيليم كياز  شيهزار هكتار است و ب 200و  ونيليم كياستان فارس  يكشاورز

  .ميدر استان دار يكشت آب

استان تحت پوشش  يكشت آب يهزار هكتار از اراض 301از  شيتا كنون ب: افزود يقاسم يمحمدمهد

و  ارديليم 688با اعتبار  يهزار هكتار از اراض 100حدود  زانيم نياند كه از ا آمده نينو ياريآب يها ستميس
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قرار گرفته  نينو ياريآب يها ستميتحت پوشش س ديو ام ريدولت تدب هزار تومان در 800و  ونيليم 972

  .است

مترمكعب آب  600و  ونيليم 31در فارس  نينو ياريآب يها طرح يبا اجرا 1398در سال : ادامه داد يو

در  نينو ياريآب يها طرح يتا كنون با اجرا ديو ام ريدولت تدب يشد، در مجموع از ابتدا ييصرفه جو

  .شده است ييمترمكعب آب صرفه جو ونيليم 400س استان فار

 كيها  طرح نيا يبا اجرا زيسال گذشته ن 40در طول : استان فارس گفت يسازمان جهاد كشاورز سيير

  .شده است ييجو متر مكعب در مصرف آب صرفه ونيليم 204و  ارديليم

منابع آب  ديع شده است باخشك و كم آب واق مياستان فارس در اقل نكهيبا توجه به ا: افزود يقاسم

  .ميآن را داشته باش يامدهايو پ يخشكسال دهيتا توان مقابله با پد ميكن تيريمد حيموجود را به طور صح

است  يمنابع آب كشاورز تيرياز موارد مد يكيتحت فشار  ياريآب يها ستميس ياجرا: ادامه داد يو

 ياستان فارس برا يازمان جهاد كشاورزس استيموثر بوده و س اريبس يكه در كاهش اثرات خشكسال

  .است رتحت فشا ياريآب يها ستميمزارع و باغات استان به س زيموجود، تجه ياز آب ها نهياستفاده به

در استان بدون  يمزرعه ا چيكه ه ميبرس ييبه جا ديبا: استان فارس گفت يسازمان جهاد كشاورز سيير

  .نباشد نينو ياريآب ستميس
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  16/04/1399خبرگزاري تابناك مورخ  – شابوريشت ندر د نينشست زم
  

 ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يب يها سال گذشته و برداشت 30 يها يخشكسال ليبه دل شابورين دشت

شور شدن . است نيمتر در زم 50و عمق  لومتريك 80با طول  ييها شكاف جادياكنون شاهد نشست و ا

كه تا  يدشت. داشته يريچشمگ شيدشت نسبت به دهه قبل افزا نيا يمركز يها ها در محدوده قسمت آب

نفت و گاز حاال  ييربنايبه خطوط ز بيبر آس نشست كرده و عوارض آن عالوه متريسانت 15تا  12كنون 

از . قرار گرفته است شود يكشور محسوب م يمواصالت يمحورها نيقطار كه از مهمتر لير يكيدر نزد

. روبروست زين خوانآب يريآبگ تيفشرده شدن با مشكل كاهش ظرف ليبه دل شابورين ي دشت تشنه يطرف

مخزن را دارد و تمام آثار  يكسر نيشتريب شابوريدشت استان، دشت ن 37 نيمسئوالن در ب ي بنا به گفته

شكاف و نشست دشت، شور شدن  جاديها، ا داشت آب همچون افت سطح آب چاهاز اضافه بر يشوم ناش

  .است انينما شابوريآبخوان در دشت ن يريآبگ تيآب و كاهش ظرف
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – 1400از سال  يتاالب انزل ياياح يها پروژه ياجرا
17/04/1399  

  

تاالب  ياياح نكهيا انيضمن ب ستيز طيها سازمان حفاظت مح تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

 شود، يم يياجرا 1410تا  1400 يها سال يآن برا يايها است و طرح اح تاالب يستاد مل تياولو يانزل

  .است يمهاجم سنبل آب اهيحل شود حضور گ يدر تاالب انزل ديكه با يمشكل نيتر يفور: گفت

نگران كننده  اريدر حال حاضر موضوع بس نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا يميباقرزاده كر مسعود

است كه با  يمهاجم خطرناك اهيگ يسنبل آب: است، اظهار كرد يمهاجم سنبل آب اهيگ ،يتاالب انزل

 نيا. از تاالب است اهيگ يكيزيمقابله حذف ف يرشد و اكنون تنها راهكار ما براسرعت در تاالب رو به 

 يموجود در تاالب برا يبوم يها گونه نيو ب يرا سم طيبرابر و مح 13آب را  ريمهاجم سرعت تبخ اهيگ

  .كند يم جاديبقا رقابت ا

 يايبه دنبال اح »يوجميبا« با استفاده از روش ستيز طيسازمان حفاظت مح نياز ا شيپ نكهيا انيبا ب يو

 يطرح از جمله اعتراض برخ نيآمده درخصوص ا شيمشكالت پ ليبه دل: بود، گفت يتاالب انزل

 دهطور كامل متوقف ش طرح به نيسال است كه ا كيبودن آن حدود  يعلم ريكارشناسان نسبت به غ

  .است

 ياياح نيبا وجود ا: امه داداد ستيز طيها سازمان حفاظت مح تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

در . ميا آن در نظر گرفته يبرا يديما برنامه جد رو نيها است و از ا تاالب يستاد مل تياولو يتاالب انزل

آنكه به مسئله  لمهم دارد؛ او يژگياست كه دو و يبوم ستيز كرديما رو كرديرو ديبرنامه جد نيا

و حل  يرا بررس زياالب تمام مشكالت حوضه آبخحل مشكل ت يو برا شود ينگاه م يصورت فرابخش به

  .آن مشاركت خواهند داشت نفعانيتاالب تمام ذ ياياح يو دوم برا ميكن يم
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از جمله  يمتعدد يكارشناس يها ميبا ت ديبرنامه جد يو اجرا هيته يبرا نكهيبا اشاره به ا يميكر باقرزاده

 1410تا  1400 يها سال يبرا يتاالب انزل يايطرح اح: كرد حيتصر م،يكن يم يهمكار يكارشناسان ژاپن

 شيپسماند، پا اب،تاالب، پس ياكولوژ نهيدر زم يآماده خواهد شد و حاصل كار هفت گروه تخصص

  .تاالب است ييو قضا يو امور حقوق ستگاهيز ياياح ،يآموزش جوامع محل ،يزداريتاالب، آبخ يفيك

 شود يم يياجرا ندهيها از سال آ تاالب يدر ستاد مل بيصوپس از ت ا،يساله اح 10برنامه  نيا يگفته و به

 ستيز طيبرنامه با سازمان حفاظت مح نيا يبه عنوان مشاور و پشتوانه علم زين النيدانشگاه گ نيهمچن

  .كند يم يهمكار

هدف ما از : در ادامه گفت ستيز طيها سازمان حفاظت مح تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

موضوع مانند وزارت  نيمختلف مرتبط با ا يها است كه دستگاه نيها ا تاالب يايمر احكردن ا يفرابخش

كنند  ميتنظ اه حفظ تاالب يخود را با استراتژ يها برنامه... وزارت كشور و ،يوزارت جهاد كشاورز رو،ين

  .و برنامه مشترك يمگر در چارچوب ستاد مل شود يامر محقق نم نيكه ا

از آن از  ييها هزار هكتار است كه بخش 20 يمساحت تاالب انزل نكهيا انيبا ب انيدر پا يميكر باقرزاده

ورود رسوب به تاالب و كاهش  رياخ يها سال يط: كرد حيبوده است، تصر يا رهيگذشته به صورت جز

در حال . وندكمتر از قبل ش يآب يها و پهنه شتريخشك تاالب ب يها ها سبب شده است كه بخش بارش

 50 نياست البته تمام ا يآب ريغ يها پهنه يدرصد مابق 50و  يرصد مساحت تاالب پهنه آبد 50حاضر

  .مينيب يها  نم در آن ياز آن مناطق مرطوب است اما آب ييها درصد خشك نشده است و قسمت
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روزنامه  – نبوده است يكاف ينيرزميمنابع آب ز تيريمد يشده برا اقدامات انجام
  17/04/1399سبزينه مورخ 

   

 نياند و براساس آخر در شهر تهران هشدار داده نيكارشناسان نسبت به فرونشست زم ريچند سال اخ در
مناطق از نظر فرونشست  نيو اصفهان ازجمله حادترتهران  يها كشور استان يبردار گزارش سازمان نقشه

 متر يسانت 30 دودساالنه ح ريسال اخ 15 يتهران ط يغرب اند و نرخ فرونشست در جنوب شده يمعرف نيزم
را  نيفرونشست زم ياصل لياز دال يكيشهر تهران  ستيز طياداره حفاظت مح سيرئ. گزارش شده است

 ينيرزميز يها برداشت از آب تيريمد نهيدر زم: دانست و گفت ينيرزميها ز از آب هيرو يبرداشت ب
  .اند نبوده يصورت گرفته، اما كاف ياقدامات خوب

 نيفرونشست زم ياصل لياز دال يكي كه نيا انيفاطمه برنا ضمن ب سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به
 ار،يمانند شهر يين در شهرهافرونشست در استان تهرا: است، اظهار كرد ينيرزميز يها برداشت از آب

  .شود يم دهيكه دشت هستند، مشهودتر است و به چشم د نيمالرد و ورام
كمك كند،  نيبه كاهش سرعت فرونشست زم تواند يم ييپرسش كه چه راهكارها نيدر پاسخ به ا يو

و  ينيمرزيمنابع آب ز كردن يوجود دارد و معموالً كارشناسان حوزه آب غن يمتعدد يراهكارها: گفت
از آب  يها تا بخش ها و بازگرداندن آن به آبخوان فاضالب هيتصف يعني كنند يها را مطرح م آبخوان
  .كنند نيسطح شهر را تأم يها آبخوان

منابع آب در حوزه  تيريرا مد ينيرزميز يها كاهش برداشت از آب ياز راهكارها گريد يكي برنا
مورد استفاده  يدر حوزه كشاورز ينيرزمياز منابع آب ز يتوجه بخش قابل: كرد ديخواند و تأك يكشاورز
 هيرو يوجود دارد از علل برداشت ب يكه همچنان در حوزه كشاورز يسنت يها و روش رديگ يقرار م
از  شيب تواند يم ياريمدرن در آب يها يو استفاده از تكنولوژ ديجد يها تيريمد. هستند ينيرزميز يها آب
  .كمك كند يحفظ منابع آب نهيحوزه را كنترل كند و در زم نيآب در ا هيرو يمصرف ب زانيدرصد م 50
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منابع آب  شدن يغن يها از راه يكي: خاطرنشان كرد نيشهر تهران همچن ستيز طياداره حفاظت مح سيرئ
منتقل كند؛  نيزم تر نييرا جذب و به سطوح پا يعيطب يها است كه بتواند بارش يسطوح جاديا ينيرزميز

 يبرا يموانع يمگه ها يكش ابانيو خ ها يزير آسفالت ها، يگسترش شهرساز ،ينوع توسعه شهر نياما ا
  .هستند نيبه اعماق زم ينفوذ آب از سطوح شهر

 يمتر يسانت 30تا  22فرونشست ساالنه  بر يكشور مبن يبردار سازمان نقشه يها ضمن استناد به داده يو
از فرونشست  يريكاهش و جلوگ يبرا يا ساده ياهكارهار: كرد حيتصر تختيمناطق پا يدر برخ نيزم
 نيتا حداقل از ا ندكمك كن توانند يساده م يراهكارها نيا. ميها غافل هست وجود دارد كه ما از آن نيزم
  .ميكن تيريآن را مد ميو بتوان مينرو تر شيپ يبحران طيشرا
معضل  يمتول ستيز طيازمان حفاظت محس كه نيشهر تهران با اشاره به ا ستيز طياداره حفاظت مح سيرئ

عنوان  از مراجع به كدام چيدر ه ستيز طيسازمان حفاظت مح: خاطرنشان كرد ست،ين نيفرونشست زم
 ازمانبه عهده س نهيزم نيدر ا يمطالعات يها نشده است و بخش دهيد نيمسأله فرونشست زم يمتول
بع آب گذاشته شده است؛ اما قاعدتاً مسأله عهده امور منا آن به گريد يها كشور و بخش يبردار نقشه

  .است ستيز طيمح يها از دغدغه يكي نيفرونشست زم
هاست، اظهار  ادارات و سازمان گريدر دست د نيمقابله با فرونشست زم يابزارها كه نيبا اشاره به ا يو

از  هيرو يشت ببردارد و مانع بردا نهيزم نيدر ا يخوب يها قدم تواند يم يوزارت جهاد كشاورز: كرد
 يها كمك ضالبكردن آب و فا يدر غن يا شود و به كمك امور منابع آب منطقه ينيرزميز يها آب
 يمتعدد رمجازيغ يها آب از چاه هيرو يمانع از برداشت ب تواند يم يا امور آب منطقه نيهمچن. كند يخوب

  .مجاز ما هستند يها از چاه تر شيچند برابر ب ديشوند كه شا
از  يريجلوگ يبرا ينيرزميمنابع آب ز تيريمد نهيدر زم ياقدامات خوب ريچند سال اخ يط: تگف برنا

  .اند نبوده ياقدامات كاف نيشده است؛ اما ا نيفرونشست زم
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يم يريگيپ يها در سطح مل برنامه جامع تاالب
17/04/1399  

  

دفتر  ركلينشست مشترك با مد ياز برگزار رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد - رنايا - تهران

 تيريمد يها برنامه ينقش وزارت كشور در اجرا يبررس يوزارت كشور برا يعمران يزير و برنامه يفن

ها در سطح  تاالب عبرنامه جام: خبر داد و گفت يآت يراهكارها ليتسه يها و برا االبت يبوم ستيجامع ز

  .شود يم يريگيپ يمل

 34اكنون : گفت يارواح يعل ست،يز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش روز سه شنبه پا به

كرده و آماده  يرا ط بيتصو نديبرنامه فرا 18تعداد  نيجامع هستند كه از ا تيريبرنامه مد يتاالب دارا

پنج ساله  يمطابق با برنامه كار زين رانيا ياست كه طرح حفاظت از تاالب ها يدر حال نياجرا هستند، ا

  .خواهد كرد يبانيو پشت تيها حما برنامه نيشدن ا ييخود از اجرا

 ستيمع زجا تيريمد يها برنامه ياست اجرا يبهتر تاالب ها ضرور تيريمد يبرا: اظهار داشت يو

  .شود يريگيها همزمان در چند سطح پ تاالب يبوم

 يياركان اجرا نياز مهمتر يكي يمرتبط در سطح مل يها ها و سازمان وزراتخانه يهمكار: ادامه داد  يارواح

 نيب نديفرا كي يتاالب ها ط يبوم ستيجامع ز تيريمد يبرنامه ها نكهيبرنامه ها است ، با توجه به ا نيشدن ا

ساختارها به عهده  نيا استيراست كه  يساختار سازمان يآنها دارا يشود و تمام يم نيوتد يبخش

  .رديصورت گ يبخش نيب يها يبا همكار زيها ن برنامه ياست اجرا ياست، ضرور ها يو فرماندار ها ياستاندار

در  يسطح ملكننده وزارت كشور در  نييبا اشاره به نقش تع رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد

شود كه با  ليتشك يفن تهيكم نيكرد كه با توافق طرف يدواريابراز ام  تيريمد يها شدن برنامه يياجرا يريگيپ

  .برداشته خواهد شد يمل حدر سط تيريها مد شدن برنامه ييدر اجرا يمهم يها گام تهيكم نيا ليتشك
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؛ ض خطر ادامه دارددر معر يها از فهرست تاالب يخروج تاالب انزل يها برا تالش
  18/04/1399روزنامه سبزينه موره  –ي اريانتظار  چشم يانزل جان مهين تاالب

  

  زاده مريم عباسي:  ندهسينو

 نيا يدر معرض خطر مونترو، زنگ خطر نابود يها در فهرست تاالب يانزل يالملل نيقرارگرفتن تاالب ب با

  .به صدا در آمد يالملل نيتاالب ب

 يو ورزش يگردشگر ،يخاص اقتصاد يها يژگيو ينادر دارا يها از تاالب يكي يانزل يالملل نيب تاالب

ها و  پسماند ،يسموم كشاورز ،يكشتارگاه عاتيضا ،يمارستانيب ،يخانگ ،يصنعت يها است، اما فاضالب

زدن  تاالب، آتش ميرساز در ح و و ساخت يتصرف اراض ،يمانند آزوال و سنبل آب يمهاجم اهانيها، گ نخاله

وجود، آب م زانيو كاهش م اياز در يها و انتقال آلودگ با هدف تصرف، ورود رسوبات از رودخانه ها زارين

در  1993را در سال  يمعضالت، تاالب انزل نيكه ا ييشدت به خطر انداخته تا جا را به يتاالب انزل اتيح

  .فهرست ادامه دارد نيخروج تاالب از ا يها برا تالش وقرار داد ) مونترو(در معرض خطر   يها فهرست تاالب

  

  به نوبخت يتاالب انزل ياياح يبرا يكالنتر نامه 

 سيخطاب به رئ يا در نامه ست،يز طيسازمان حفاظت مح سيو رئ جمهور سيمعاون رئ ،يركالنت يسيع

 يقاتيو تحق يشهرك علم ياز سو يتاالب انزل يايسازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به ارائه طرح اح

  .شد خواستار يلتاالب انز ياياح ندياز طرح و آغاز فرا تيحما يبودجه الزم را برا صياصفهان، تخص

و  قاتيوزارت علوم، تحق يبه نوبخت كه رونوشت آن برا ستيز طيسازمان حفاظت مح سينامه رئ در

تاالب  يها ديتهد نيتر از مهم يكي يو معدن يمشكل تجمع رسوبات آل: ارسال شده، آمده است يفناور

 ودوج كينزد ندهيشدن كامل تاالب در آ موجود، احتمال خشك يگذار است كه با سرعت رسوب يانزل
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در تاالب انتخاب و اجرا  يگذار حل مشكل رسوب يبرا يمختلف يها وهيگذشته، ش يها در سال. دارد

  .نداشته است يملموس جهيمتأسفانه نت يشده، ول

 ستياز ز ينينو وهيكشور، ش انيبن دانش يها خوشبختانه با تالش شركت: نامه آمده است نيدر ا نيهمچن

 يهمخوان زيتاالب ن كياكولوژ يها كه با كاركرد وهيش نيا يها كه دستاورد تاالب ابداع شده است ييپاال

حذف شده و  ش،يمورد آزما لوتيپا ياز رسوبات آل يبخش مهم كه يطور دارد، قابل مالحظه بوده، به

 شود، يم جاديا يبا معدن يرسوبات آل بيكه از ترك يمانيشدن از حالت س با خارج زين يرسوبات معدن

 ميتقد زياصفهان ن يقاتيو تحق  يچنانچه در پروپوزال شهرك علم. اند افتهي يبهتر يساز و روان هيامكان تخل

سازمان  ياز سو يا بودجه صيبه تخص ،يانزل البدر تا يمطلوب تيوضع نيبه چن يابيدست يشده است، برا

  .ابديت سه سال به اهداف طرح دس يسازمان بتواند ط نيتا ا ميهست ازمنديبرنامه و بودجه ن

 ريسا يسازمان برنامه و بودجه، به ضرورت سامانده سيخطاب به رئ ياز نامه كالنتر يگريبخش د در

و  يشركت علم يشده از سو ارائه(طرح  نيا يهمزمان با اجرا يمرتبط با سرنوشت تاالب انزل يها تيفعال

كه در دستور كار  ريوبگرس يها تله جاديا: شده است دينمونه تأك ياشاره و برا) اصفهان يقاتيتحق

  .رديطرح صورت گ نيا يكامالً با هماهنگ ديقرار دارد، با ياعتبارات استان

  

  در دستوركار دولت قرار دارد يتاالب انزل ياياح

محور است، چهار موضوع مورد  در برنامه ششم توسعه كه مسأله: سازمان برنامه و بودجه گفت سيرئ

  .آنهاست نيتر ز مهما يكي ستيز طيتوجه دولت بود كه مح

مقرر شده است با : در دستور كار دولت قرار دارد، افزود يتاالب انزل ياياح كه نيبا اشاره به ا او

  .مهم انجام شود نيدارد، ا يشتريب يور كه بهره نينو ييها روش

خزر  يايدر يرودخانه و ابتدا يكه در انتها زين يها مثل تاالب انزل تاالب يبرخ: نوبخت گفت محمدباقر
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حالت  ،يشهر يها و فاضالب يكشاورز يها همچون پسماند ييها يورود آلودگ ليهستند، به دل

و با  نينو يها يرارائه شده كه با فناو يديكرده، از رسوبات انباشته شده است و برنامه جد دايپ يهواز يب

  .شود ايتاالب اح نيا شده ينيب شيپ نهيتر از سه درصد هز كم

 ميدواريانجام شده است و ام التيش قاتيمؤسسه تحق يمهم با همكار نيا يشيآزما اتيعمل: افزود يو

  .شود اياح 1400تاالب تا سال  د،يبا روش جد

  

  يتاالب انزل ياياح يبرا جمهور سيمعاون اول رئ دستور

مان ساز سيبه رئ جمهور سيمعاون اول رئ ژهيوزارت كشور از دستور و يا و توسعه منطقه يمعاون اقتصاد 

 نيا ياياح يالزم برا داتيو اتخاذ تمه يمعضالت تاالب انزل يبررس يكشور، برا ستيز طيحفاظت مح

  .تاالب خبر داد

 ،يكالنتر يسيبه ع جمهور، سيمعاون اول رئ يريبا اعالم خبر دستور اسحاق جهانگ پرست نيد بابك

به باشگاه  ،يتاالب انزل تيوضع يبررس يكشور، برا ستيز طيسازمان مح سيو رئ جمهور سيمعاون رئ

مفصل و كامل از  يمقرر شد گزارش جمهور، سيبر اساس دستور معاون اول رئ: خبرنگاران جوان گفت

تاالب، در نشست  نيا ياياح يالزم برا يها برنامه نيتر مهم ستيبه همراه ل ،يتاالب انزل تيوضع نيآخر

 النياستان گ رانيو مد يمل ربط يمقامات ذ كشور كه با حضور يها تاالب تيريو مد يستاد هماهنگ يآت

  .كشور اتخاذ شود التاالب مهم در شم نينجات ا يالزم برا يها مطرح و راهكار شود، يبرگزار م

كشور به معاون اول  رينامه وز نيسوم نيا كه نيبر ا ديوزارت كشور با تأك يا و توسعه منطقه ياقتصاد معاون

: است، افزود ينجات تاالب انزل نديدر فرآ عيموضوع ضرورت تسرگذشته، با  سال كيدر  جمهور سيرئ

خصوص با دستور  نياست و در ا يجد اريبس يتاالب انزل يايمصوبات مربوط به اح يوزارت كشور در اجرا

با حضور  ،يو استان يدر سطح مل ،يمعاونت اقتصاد تيبا محور  را ژهيو يكشور، جلسات ريوز ،يفضل يرحمان
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  .برگزار كرده است النيمربوطه در وزارت كشور و استان گ يها رتخانهوزا ندگانينما

كشور،  ريوز ،يفضل يرحمان يها نامه يرو يريكه جهانگ ياگرچه با دستورات: گفت پرست نيد

و  تيگذشته با محور سال كيدر  يصادر كرده، اقدامات مناسب يتاالب انزل يايدرخصوص اح

جهاد  ،يراه و شهرساز رو،ين يها وزارتخانه يو همكار ستيز طيمستمر سازمان حفاظت مح يها يريگيپ

 نيانجام شده است، اما ا يتاالب انزل يايدر حوزه اح الن،يمسئوالن ارشد استان گ نيو همچن يكشاورز

  .ندارد ياست، تناسب يكه متوجه تاالب انزل يداتينبوده و با حجم تهد يعنوان كاف چياقدامات به ه

نامه  رويپ ست،يز طيسازمان حفاظت مح سيبه رئ يريجهانگ يجار رماهير هشتم تدستو: كرد حيتصر او

 نيدر نخست يتاالب انزل ياياساس، قرار است موضوع ضرورت اح نيسوم وزارت كشور بود كه بر هم

اول  ونآن با معا استير ران،يوز ئتيكشور كه طبق مصوبه ه يها تاالب تيريو مد يجلسه ستاد هماهنگ

  .تاالب اتخاذ شود نينجات ا يبرا ياست، مطرح و اقدامات فور يجمهور سيرئ

قرار دارد،  يدر معرض خطر جد يتاالب انزل كه نيبر ا ديبا تأك شيها از صحبت يگريدر بخش د يو

ورود گسترده رسوب به تاالب،  ،يتاالب انزل زيخاك در حوزه آبر شيمانند فرسا يامروز عوامل: گفت

 حقابهو اختصاص  نييبه تاالب، عدم تع يو كشاورز ييروستا ،يشهر ،يتبهداش يها انتقال فاضالب

 ياست كه تاالب انزل يشناور رهاشده به تاالب، از جمله موارد يها تاالب و ورود پسماند يطيمح ستيز

  .مواجه كرده يشگيرا با خطر مرگ هم

شده است، اظهار  ليدولت تبد يبه دغدغه جد يامروز نجات تاالب انزل كه نيا انيبا ب انيدر پا پرست نيد

 كند، يم ديرا تهد يكه تاالب انزل يداتيمناسب و متناسب با حجم تهد ماتيكرد با اتخاذ تصم يدواريام

حاكم بر  طيشرا بودبه  عيتسر ،يبعد يها تاالب و در گام يبيدر گام نخست شاهد كاهش روند تخر

  .ميآن باش يايتاالب و اح
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  است النيگ ستيز طيم خط قرمز محو سالمت مرد ستيز طيمح حفظ

خط قرمز  ستيز طيسالمت، بهداشت و مح ست،يز طيحفظ مح: گفت النيگ ستيز طيحفاظت مح ركليمد

  .شود يانجام نم يتسامح و تساهل گونه چيراستا، ه نياست و در ا النيگ ستيز طكل حفاظت محياداره

به  النيگ ستيز طيمح: است، افزود يستيتنوع ز از رينظ يب يا مجموعه النيگ كه نيا انيبا ب ييكفا ساسان

 يخاص ياز غنا يا و رودخانه ييايدر ،يتاالب ،يمرتع ،ياعم از جنگل ها ستميداشتن انواع اكوس ليدل

  .طلبد يمؤثر و كارا را م يالعاده، حفاظت فوق يستيتنوع ز نيا نيبرخوردار است و بنابرا

: گفت الن،يكشور در گ يستيز يها درصد گونه 45و  ياهيگونه گ 800و  هزار كيبا اشاره به وجود  او

  .ارزش دارند اريهستند كه بس يشناس نيدوره سوم زم ادگاري النيموجود در گ يركانيه يها جنگل

معضل : را پسماند دانست و افزود النياز جمله گ يشمال يها استان يطيمح ستيمشكل ز نيتر عمده ييكفا

  .ميبپرداز تيمعضل به صورت اولو نيبه رفع ا ديبا نياست و بنابرا يجد يليخ يشمال يها پسماند در استان

و  يكشاورز ،يصنعت ،يشهر يها از ورود انواع فاضالب ياستان را ناش ينيرزميز يها آب يآلودگ يو

دارد و  يو فصل يرودخانه دائم 100بالغ بر  النيگ: دانست و گفت يها و منابع آب به رودخانه يمارستانيب

به  تير شده است و در نهايها سراز به رودخانه هياز مناطق بدون تصف ياريها در بس فاضالب نيفانه امتأس

  .زندير يم ايتاالب و در

 انياستان دانست و ب نيا يطيمح ستيمعضالت ز گريها را از د شن و ماسه در رودخانه هيرو يبرداشت ب او

  .مواجه است زيهوا ن يب و خاك و حتآ يها با آلودگ از استان ياريمانند بس النيگ: كرد

 يبرا يتاالب انزل: كرد حيرامسر، تصر ونيدر كنوانس يانزل يالملل نيبا اشاره به ثبت تاالب ب ييكفا

 يروستا 20بر  بالغ يجوامع محل شتيمع رايالعاده است، ز فوق يتياهم يدارا ستيز طيسازمان حفاظت مح

  .قرار دارد النيسه شهر بزرگ گو در كنار  كند يم نيتاالب را تأم هيحاش

استان دانست و  يها تاالب رخانهيدب يساز را فعال يتاالب انزل يايحفاظت و اح يگام برا نينخست يو
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 ايها اح است، در همه استان ربط يذ يها دستگاه تيبا عضو تهيركميهفت ز يكه دارا رخانهيدب نيا: گفت

  .كند يتالش م يتاالب ستميحفاظت از اكوس يشده و برا

تاالب دانست و ادامه  نيبه ا يورود يها يرا در گرو كاهش آلودگ يتاالب انزل يستينجات تنوع ز او

تاالب  نيدر ا يخزر مواجه است و ساالنه رسوبات فراوان يايدر يبا كاهش تراز آب يتاالب انزل: داد

تاالب را  يلودگآ ،يعتو صن ييايميش يها ندهيو آال يورود فاضالب انسان نيهمچن. شود يم يبارگذار

  .داده است شيافزا

: افزود كند، يمردم را فراهم م شتيمع تيدر نها يتاالب انزل يستيحفظ تنوع ز كه نيا انيبا ب ييكفا

  .ستيممكن ن يبدون مشاركت جوامع محل يتاالب انزل يايحفاظت، حراست و اح

سالمت، بهداشت و : ردك ديدانست و تأك ها يشهردار فياز وظا يكيپسماند را  تيريمد يو

تسامح و  گونه چيراستا، ه نياست و در ا النيگ ستيز طكل حفاظت محيخط قرمز اداره ستيز طيمح

  .رديگ يصورت نم يتساهل

  

  شد دهيدم يتاالب انزل يايبه ستاد اح  تازه ينفس  

با اعتقاد به : ه است، گفتشد دهيدم يتاالب انزل يايبه ستاد اح  تازه يبا تمام توان نفس كه نيا انيبا ب ييكفا

 رگروهيدر ز يا گانه هفت يها كارگروه ،يطيمح ستيدر حل مشكالت ز يميو كار ت يخرد جمع

 يمؤثر در راستا ييها مگا ،يمتول يها شكل گرفته است كه با حضور دستگاه يتاالب انزل ياياح رخانهيدب

  .شود يتاالب برداشته م يايحفاظت و اح

 يكه ثبت جهان يركانيه يها تاالب و جنگل نيا: دانست و افزود يبا ارزش جهان يبرا تاال يتاالب انزل او

  .باشد ايدر حفظ و اح شتريموجب دغدغه ب ديموضوعات با نيشده، متعلق به همه مردم جهان است و ا
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  مردم وارد عرصه شوند ياز تاالب و ساحل انزل انتيبحث ص در 

طور كه مقام معظم  خدمات دستگاه قضا را حس كنند و همان ديمردم با: گفت زين يبندرانزل دادستان

و اعتمادشان به  ننديب يم بيمردم آس رايندارد، ز يگاهيفرمودند، در برخورد با فساد مصلحت جا يرهبر

  .شود يو نظام كم م هيقوه قضائ

ا در برخورد است، م يالملل نيب يمهم كشور و حت يها از تاالب يتاالب انزل: افزود دزادهيس درحمانيس

 انتيمردم را وارد عرصه ص ميتوان يم نيبنابرا م،يهست يمردم تيو حما يكار جهاد ازمنديمتخلفان ن نيبا ا

  .مياز تاالب كن

رقم  ياتفاقات خوب يدر خصوص برخورد با متخلفان در تاالب و ساحل انزل 99در سال : گفت نيهمچن يو

 نيبه ا ديو با كنند يم ديبنده از ساحل بازد ندگانيبار نما نيچند يا دو بار بنده و هفته يا خواهد خورد، هفته

سال تصرفات  20كه سابقه  يانزلخواران تاالب  تاالب نيتر از بزرگ يكيموضوع اشاره كنم كه پرونده 

  .ميرسان يمراتب را به اطالع عموم مردم م يزود است كه به يدر پرونده دارد، در حال بررس  يرقانونيغ

اشاره كرد و  زين يتاالب با توجه به ضوابط قانون هيحاش يها نيزم ياجاره برخ اي يوع واگذاربه موض او

ندارند؛ قطعاً  يشتيكه مع مياز شهروندان هست يبرخ يزراع تيتاالب شاهد فعال ميدر مراجعه به حر: افزود

 يو اجرا مينون هستقا تيملزم به رعا شود، يقانون وضع م ياست، اما وقت يمردم دغدغه دادگستر شتيمع

  .قانون خط قرمز دستگاه قضاست

 يالملل نيب ونيكنوانس ميتاالب و حر يشامل مناطق آب ها يواگذار نيا كه نيبر ا ديبا تأك نيهمچن يو

از امور آب و : اجرا شده است، گفت يهاد يها هكتار از تاالب طرح 941و تاكنون در  ستيرامسر ن

وجود  يقانونخاص و طبق ضوابط  طياجاره با شرا اي يكان واگذارادارات مربوطه خواسته شد اگر ام

  .انجام شود يياجرا يها اقدام با ضمانت نيدارد، ا
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  – خارج شد يدرصد از مساحت زاهدان از خشكسال 23
18/04/1399  

  

خرداد سال  انيتا پا يدر حال: و بلوچستان گفت ستانيس يكاربرد يهواشناس قاتيگروه تحق سيرئ

درصد از  23از  شيسال گذشته ب كيبود كه در  يخشكسال ريدرصد از مساحت زاهدان درگ 100گذشته 

  .خارج شده است يشهرستان از خشكسال نيمساحت ا

  
موسوم به شاخص استاندارد »  SPEI«ساله  10 يشاخص خشكسال يبررس: اظهار داشت ،يگيبخش ر اله

شهرستان به شكل  نيا يخشكسال ريدهد كه مساحت تحت تأث يو تعرق زاهدان نشان م ريشده بارش، تبخ

درصد از  23و هم  افتهيكاهش  يكه هم شدت خشكسال ياست طور افتهيكاهش  يكننده ا رهيخ

  .ستين يدچار خشكسال گريد ريدرگ دهمحدو

چابهار، خاش، سراوان،  رانشهر،يا ياز مساحت شهرستان ها يعالوه بر زاهدان بخش اندك: افزود ،يو

 2300است و تنها  زيناچ اريخارج شده است كه مقدار آن بس ياز خشكسال زيو هامون ن مروزين رجاوه،يم
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  .رديگ يمربع از مساحت استان را دربر م لومتريك

مربع از  لومتريك 8500اگرچه حدود :  و بلوچستان، ادامه داد ستانيس يهواشناس قاتيه تحقگرو سيرئ

از  شيخارج شده اما هنوز ب ياز خشكسال گريمربع از هفت شهرستان د لومتريك 2300مساحت زاهدان و 

  .است يخشكسال ريدرصد از مساحت استان درگ 94

است  يدرجات مختلف خشكسال ريساحت زاهدان درگدرصد از م 76.3  نيب نيدر ا: اضافه كرد ،يگير

درصد  31.7و  ديشد يدرصد خشكسال 16.2 د،يشد اريبس يخشكسال ريدرصد درگ 28.4كه  يبه نحو

  .است فيمتوسط و خف يخشكسال ريدرگ

و بلوچستان  ستانيس يرود بارش ها يبلند مدت بارش انتظار م يمدل ها يبر اساس خروج: ادامه داد ،يو

رود روند  يتوان گفت كه احتمال م يم نياز نرمال باشد بنابرا شيدر محدوده نرمال و ب يه آتدر سه ما

  .دادامه دار گريحداقل تا سه ماه د ياز استان از خشكسال ييخروج بخش ها يجيتدر

 جهياستان در نت يبارش مياز رژ يبخش: كرد حيو بلوچستان، تصر ستانيس يهواشناس قاتيگروه تحق سيرئ

انتظار  ،يسامانه در سال جار نيظاهر شدن ا يشود كه با توجه به قو يم نيسامانه مونسون هند تأم تيفعال

  .بلندمدت بارش تابستان استان امسال تكرار شود يرود الگو يم
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سد در  30 ساخت؛ روزيد دهياقدامات نسنج جهينت انيامروز تاالب جازمور تيوضع
  18/04/1399بزينه مورخ روزنامه س – را خشكاند انيكرمان جازمور

  

در  انيتاالب جازمور زيدر حوضه آبر يو بتون يسد، بند خاك 30از  شيو ساخت ب دهينسنج اقدامات

 يكرده و روزها ليپرمخاطره تبد يا را به منطقه بلوچستان و ستانيتاالب در س نيا هيكرمان، حاش

  هاشم رقم زده است مردم دلگان و بخش جلگه چاه يرا برا يريگ نفس

 اچهيمعادل دو برابر در لومترمربعيهزار ك 70حدود  يزيبا گستره حوضه آبر انيهامون جازمور تاالب

واقع شده است كه  يچيك چاه يروستا يلومتريغرب شهرستان دلگان و پنج ك يلومتريك 56در  ه،ياروم

  .درصد در حوزه استان كرمان قرار دارد 51و بلوچستان و  ستانيدرصد آن در حوزه س 49

آن به  يخاور مهيمربع در استان كرمان و ن لومتريك 600هزار و  35حوضه به وسعت  نيا يباختر مهين

و رودبار  ابيفار رفت،يج يها دشت. قرار دارد وبلوچستان ستانيمربع در استان س لومتريهزار ك 34وسعت 

در استان  سپكهو ا يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت رانشهر،يا يها جنوب در استان كرمان و دشت

  .اند واقع شده زيحوضه آبر نيدر محدوده ا وبلوچستان ستانيس

 رياخ يها مداوم در سال يها يسال به سبب خشك نيريتوجه آب ش عنوان منبع قابل به انيجازمور تاالب

 يتوجه شده كه كم ليو بلوچستان و استان كرمان تبد ستانيجنوب استان س يزگردهاير يبه كانون بحران

  .شهرستان دلگان شده است يبرا ريناپذ جبران يموضوع باعث مشكالت نيبه ا

و سد استقالل  رود ليمان ازجمله سد عروس، سد هلدر استان كر يو بتون يسد و بند خاك 36 ساخت

اكنون كامالً خشك  تاالب هم نيكه ا يطور شده است، به  انيافتادن تاالب هامون جازمور باعث به نفس

مردم و منطقه دلگان و  يبرا ريناپذ جبران ينشود، خطرات زيآن تجو ياياح يمناسب برا يشده و اگر درمان

از ساكنان منطقه دلگان را با  ياريبس انيشدن تاالب جازمور خشك. اهد زدهاشم رقم خو بخش جلگه چاه
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  .رو كرده است روبه  دهيعد يمشكالت

  

  رو است شدن روبه خشك يبا خطر جد انيجازمور

 اي انيمنطقه جازمور: اظهار كرد رنايوگو با ا هاشم شهرستان دلگان در گفت بخش جلگه چاه ياز اهال يكي

در منطقه دلگان  يو دامدار يمهم كشاورز يها تياز ظرف يكيدر گذشته ) جاز( يمحل شيهمان گو

رونق  دلگان يو دامدار يتاالب، كشاورز نيهاشم بوده و همواره از بركت ا بخش جلگه چاه ژهيو به

  .داشته است

 يطور رو شده است، به  شدن روبه خشك يبا خطر جد نكيا هم انيتاالب جازمور: افزود يبامر محمد

 يآب يداشتند، اكنون با مشكل ب يو كشاورز يتاالب دامدار نيدر كنار ا يكه روز يام كسانكه تم

 يمشكل دخو نيكه ا اند دهيگز يدلگان سكن يروستاها هيرو شده و منطقه را ترك كرده و در حاش روبه

  .كرده است جاديا ينينش هيدر بحث حاش ياساس

  

  مردم دلگان يشگيهم همانيم زگردهاير

حاصل از  دهياز مشكالت عد يكي: گفت زيهاشم، ن بخش جلگه چاه ياز اهال گريد يكي ،يينارو يعل

در بخش جلگه و شهرستان دلگان است كه  يشگيهم يزگردهايوجود ر انيشدن تاالب جازمور خشك

  .موضوع است نيبر ا يخود گواه يا و ماسه يشن يها وجود تپه

شدن تاالب  حاصل از خشك يزگردهايوجود ر از ،ياز شهروندان گلمورت يكي ،يعبدالله نيحس

 يشگيهم همانيم زگردهاير انيشدن تاالب جازمور متأسفانه بعد از خشك: گله كرد و گفت انيجازمور

 ردمم يرا برا يمختلف يها يماريو ب يمشكالت تنفس زگردهاير نيكه وجود ا يطور مردم دلگان شده، به 

  .كرده است جاديا
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 يمردم شهرستان دلگان سرنوشت يزود به رد،يتاالب صورت نگ نيبه ا يتوجه جد اگر: كرد انيب يعبدالله

  .مانند شمال استان خواهند داشت

  

  ستيز طيسازمان حفاظت مح يعدالت يب

منطقه است،  يبزرگ برا يخطر انيشدن تاالب هامون جازمور خشك: دلگان اظهار كرد فرماندار

  .در منطقه خواهد شد ياساس يباعث بروز مشكالت موضوع نيبه ا يتوجه در صورت كم كه يطور به

تاالب  ياز خشك يناش يو تنفس يطيمح ستيز يها بيگرد و خاك و آس: افزود يشجاع يمجتب

است  يدر حال نيا شود، ياستان كرمان م بيمردم دلگان، اما آب و اعتبارات آن نص بينص انيجازمور

  .روان قرار دارند يها شن ديدشهرستان عمدتا در معرض ته نيا يكه مردم روستاها

و توسعه  ييزدا تينظام و دولت معطوف به محروم يمل ژهيو اتيكه توجه و عنا يا در دوره: كرد انيب يو

متمركز  صيدر قبال تخص ستيز طيو بلوچستان است، اقدام سازمان حفاظت مح ستانياستان س شرفتيو پ

  .تسيبه استان كرمان مورد قبول ن انياعتبارات جازمور

با چه استدالل : گفت انيحقابه تاالب هامون جازمور افتنين صيو تخص يتوجه ياز ب هيبا ابراز گال يشجاع

طرح ( انيتاالب جازمور يايسال گذشته تمام اعتبار مربوط به اح ستيز طيمح سازمان حفاظت  يو منطق

را به صورت ) وركش ديدر معرض خطر و تهد يها ها و رودخانه تاالب يايو اح شيحفاظت پا يمل

و بلوچستان واقع شده  ستانياز تاالب در استان س يمين كه يداده، درحال صيمتمركز به استان كرمان تخص

سدها  ونيو احداث كلكس يو آب يطيمح ستيز تيريمد از سوء يتاالب ناش يها بتيتمام مص يو از طرف

  .استان كرمان است رود ليهل ريدر مس

 نيا هيدر كرمان، حاش انيتاالب جازمور زيدر حوضه آبر يو سدساز دهيجاقدامات نسن: كرد حيتصر يو

در  ريكرده است كه هر ساعت تأخ ليپرمخاطره تبد يا را به منطقه وبلوچستان ستانيتاالب در س
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  .كند يرا به سرنوشت هامون دچار م انيجازمور ،يشياند چاره

 ستانيشرق كرمان و غرب س يها ستمياكوس ميعنوان مركز تنظ به انيتاالب هامون جازمور: گفت  يشجاع

 تيحساس استان كرمان و عدم  ييگرا كجانبهيبود، بر اثر  نيريو بلوچستان كه در گذشته آب آن ش

ز يحوضه آبر يها رودخانه يمتعدد رو يدر گذشته و احداث سدها وبلوچستان ستانيمسئوالن س

  .خشك شده است رود، لياز جمله هل انيجازمور

 گريد يها و رواناب ها البيها، س رودخانه وستنيپس از پ ديكه با رود ليآب رودخانه هل :افزود يو

مند  را بهره وبلوچستان ستانياز س يشود و مناطق انيو كهنوج، وارد تاالب جازمور رفتيج ياريبر آب عالوه

ضرر  نيتر شيب كه يطور  تاالب را به خطر انداخته است، به اتيو ح شود يم رهيذخ رفتيكند، پشت سد ج

  .شوند يرا مردم كشاورز و دامدار شهرستان دلگان متحمل م

كوچك و بزرگ  يسدها يو برخ رفتياستقالل و عروس در ج يسدها: كرد حيتصر يشجاع

تاالب هامون  بيآس يمنشأ اصل رسد، يسد م 30از  شيها به ب در استان كرمان كه تعداد آن يزداريآبخ

از  يناش يها البيسدها اجازه ورود اندك س نيوجود ا. است چستانوبلو ستانيس يبرا انيجازمور

كرده  ليتبد زگردهايموضوع تاالب را خشكانده و به منشأ ر  نيكه ا دهد ينم انيبه جازمور را يبارندگ

  .است
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 شيفرسا؛ ميده ياز دست م زيآبخ يها تن از خاك كشور را در حوضه ارديليم2ساالنه 
  21/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي توسط جهانبرابر م8 رانيخاك در ا

  

و  ليو هم در تحص يآب يها در كاهش تنش هم رايهر كشور است، ز اريدر اخت هيسرما نيتر بزرگ خاك

شده بود،  دهيخاك از سنگ پوش يبه جا نيدارد و اگر خاك نبود و كره زم يآب نقش مهم يساز رهيذخ

خاك . شد يم ها اچهيو در اهايوارد در ياز بارندگ يافتيدر يها آب نبود و همه آب يساز رهيقادر به ذخ

از  شيكه رطوبت خاك ب دهد ينشان م يجهان يها يبررس. است زين ايآب در دن كننده عيتوز نيتر بزرگ

و  ياهيگ  رطوبت خاك است كه موجب توسعه پوشش نيها است و ا هشت برابر رطوبت تمام رودخانه

 شيتن در سال فرسا ارديليم ودر كشور د نيانگيبه طور م دهد يمتأسفانه برآوردها نشان م. شود يمراتع م

بر اثر  گريد يميو ن يآب شياز آن بر اثر فرسا يمياست كه ن يتوسط جهانكه هشت برابر م ميخاك دار

  .شندينديب يمناسب داتيتمه ديمقابله با آن مسئوالن امر با يو برا دهد يرخ م يباد شيفرسا

  

  خاك را در جهان ندارد  شيرتبه اول فرسا رانيا

خاك در كشور  شيكتار فرساتن در ه 5/15حدود  يزيچ ،يسنج رسوب يها ستگاهيا يها داده براساس

ها به دو تا سه تن در هكتار برسد و در  و باغ يآب يكشاورز يرقم در اراض نيممكن است ا يول م،يدار

اداره توسعه  سيرئ يها گفته ها نيا. رسد يتن در هكتار م 50تا  40به  زين بداريش ميد يمراتع و اراض

  .خاك است شيفرسا زانيم يريگ ازهدرمورد اند يقاتيتحق يها افتهي و انتقال  يفناور

عنوان  كه نياما ا م،يدار يبحران يتيوضع ايدر آس: اظهار داشت »نهيسبز«وگو با  در گفت يگرشاسب زيپرو

از  يهستند كه عدد ييغلط است، چون كشورها م،يخاك جهان را دار نيتر شيما پرفرسا شود يم

  .ارنداز ما د يبدتر تيكه وضع قايل آفرو شما هيخاك كشورشان ندارند؛ مثل عراق، ترك شيفرسا
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 اتيو عمل يزداريآبخ يا سازه يشده و معموالً كارها تاكنون انجام  يزداريپروژه بزرگ آبخ 25: افزود او

و  يكار نهال ،يمانند بذركار كيولوژيب يو كارها دهند يكنترل رسوب را زودتر انجام م يكيمكان

 يها دهند، اما از سال تر نشان  كم شيرا در كنترل فرسا اول اثرشان يها ممكن است سال يدرختكار

  .بهتر دارند يچهارم به بعد اثرات

انجام  رانياست كه در ا بار نينخست يخاك برا يارزش اقتصاد يكاركردن رو: ادامه داد يگرشاسب

 يحلخاك را در م شياول فرسا م،يريخاك را اندازه بگ شيفرسا يارزش اقتصاد ميبخواه يوقت. شود يم

  .گذارد يم يكه اثر اقتصاد ميريگ يمزرعه در نظر م ايمانند دامنه  كند، يم دايپ شيكه فرسا

تا  كي كند، يم دايپ شيفرسا يتن خاك كشاورز  كي يوقت ياز نظر عناصر، براساس آمار جهان: گفت او

ارزشمند و كه همه عناصر  ميپتاس لوگرميك 30فسفر و دو تا  لوگرميتا سه ك كيازت،  لوگرميشش ك

خاك  شيفرساتن  15 مياگر فرض كن اي رود يم دست نييرفته و به مناطق پا خاك هستند، از دست ييغذا

 هيماده ارزشمند ال كيو كربن كه  شود يجا م تا دو تن كربن خاك جابه 8/1 زانيبه م م،يداشته باش

  .ترا دربر دارد، از دست خواهد رف يو جانور ياهيگ يايخاك است و بقا يسطح

اگر خاك  م،يكه انجام داد يليدر تحل: اظهار كرد يقاتيتحق يها افتهي  و انتقال ياداره توسعه فناور سيرئ

  .رود يقطعاً آب هم از دست م ياراض كي اي زيحوضه آبخ كيكند، در  دايپ شيفرسا

 كيگر ا. ما فاقد خاك است زيآبخ يها حوضه يعني كند؛ يبر ما غلبه م يسال گفته او، اگر خشك به

 رايآب را در خود نفوذ دهد، ز تواند يخوب داشته باشد، م ييخاك مناسب و عناصر غذا زيحوضه آبخ

را  بو آ كند يخاك مانند اسفنج عمل م نيا م،يداشته باش ياگر خاك خوب. سد، خاك است نيبهتر

  .دهد يبه ما پس م ينيرزميز يها صورت چشمه و آب به

 ارديليم 12ساالنه  رانيمانند ا يدر كشور: ادامه داد يقاتيتحق يها افتهي قالو انت ياداره توسعه فناور سيرئ

 ديالبته با. شود يبرداشت م ينيرزميآب ز يها از سفره م،يمصرف كن ديكه با يزياز آن چ شيمترمكعب ب
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اگر . ميبگذار ينيرزميز يها آب يخود را رو يها كيتكن تيريتمام توان و مد ديبا. هم شود يسدساز

  .خواهند بود يارزش يب اتيعمل ها يعمالً سدساز م،يانجام ده گريكديرا با  يو سدساز يزداريخآب

  

  دارد شيتن فرسا 10تا  7 رانيهكتار خاك ا هر 

سالمت  يدر كرس ستيز  طيمح تهيكم سيها و مراتع و رئ جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم  ئتيه عضو

 رانيكه انجمن علوم خاك ا يمطابق گزارش: ور گفتخاك در كش شيدرباره فرسا زين ونسكو،ي ياجتماع

تن از  ارديليكرده است، ما ساالنه دو م دييملل متحد آن را تأ يمنتشر كرده و سازمان خواربار كشاورز

دارد كه  شيتن فرسا 10هفت تا  رانيطور متوسط هر هكتار از خاك ا به يعني م؛يده يخاكمان را از دست م

 شيكل فرسا كه نيبا توجه به ا. است يباد شيبر اثر فرسا گريد يميو ن يآب شياز آن بر اثر فرسا يمين

و  افتد ياتفاق م رانيدر ا اكخ شيكل فرسا دوازدهم كيتن است، درواقع  ارديليم 24خاك در جهان 

به نسبت سطح آن  شيفرسا زانيجهان را به خود اختصاص داده، م يها يدرصد از خشك كي رانيچون ا

  .كننده است نگران اريها و روندها در جهان و بس رقم نياز باالتر يكيو  يوسط جهانهشت برابر مت

است كه  ييها از طرح يكي يزداريآبخ يها طرح: اظهار كرد »نهيسبز«وگو با  در گفت شيدرو محمد

بب كار س نيا. نشود يا سندرم سازه ريانجام شود، درگ يدرست را برگرداند و اگر به ياهيپوشش گ تواند يم

  .خاك دارد شيدر كاهش فرسا يمهم اريبس يكه نقش مينرو يصورت افراط به يسراغ سدساز به شود يم

ارزش  يشده رو مطالعه انجام: داد ادامه  ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز  طيمح تهيكم سيرئ

كم بدون توجه  تدس نيدالر ارزش دارد؛ بنابرا 28طور متوسط  نشان داده هر تن خاك به يفلز  يكان كي

 نيكه ا ميده يدست م ازخود را  يها هيدالر از سرما ارديليم 56در سال  تروژن،يخاك مانند ن يبه مواد آل

 ،يكشاورز قياست كه از طر ييو چند برابر ارزش مواد غذا  از كل صادرات نفت و گاز تر شيرقم ب

  .ديآ يدست م به التيو ش وريدام، ط عيصنا
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 ند،يگو يم اتيح گاه شهيبه خاك ر كه نيا انيها و مراتع با ب جنگل قاتيسه تحقمؤس يعلم  ئتيه عضو

كشورها آب خود را  يبعض. است ييغذا تيامن نيتأم يعنصر برا نيتر درواقع خاك مهم: داد ادامه 

هر  كه نيا يطور متوسط برا به رايز كند، يخاك خود را صادر نم يكشور گاه چيه يول فروشند، يم

  .است يگذار ارزش رقابليخاك غ جهياست، درنت ازيسال زمان ن 800شود،  جاديخاك ا متر يسانت

خاك است  شيكند، فرسا دايسدها كاهش پ ديكه سبب شده طول عمر مف ياز عوامل يكي: اظهار كرد او

 ياديز يها نهيو هز دهد يعمر متوسط سدها را كاهش م كند، يم جاديا ياديز ياقتصاد يها كه خسارت

  .كند يم جاديا يا ماسه يها از مناطق تپه يدر برخ نيو همچن گذارد يجا م به يروبيال يبرا

و خاك  بيش ،ياهيبه پوشش گ يزداريهر هكتار آبخ. است يبهتر از سدساز يزداريآبخ: گفت شيدرو

  .كرد انيرا ب يعدد واحد توان يكند و نم رهيدارد كه چقدر آب ذخ يآن منطقه بستگ

  

  در نقاط مختلف كشور متفاوت است خاك شيفرسا مقدار

خاك در كشور دو  شيكل مجموعه فرسا: گفت زيها و مراتع ن جنگل قاتيمؤسسه تحق رهيمد ئتيه عضو

دست  طور متوسط هر هكتار آن به به م،يبر مساحت كشور كن  ميتن در سال است و اگر آن را تقس ارديليم

  .ديآ يم

 گريكديخاك در نقاط مختلف با  شيمقدار فرسا: ظهار كردا »نهيسبز«وگو با  در گفت يعباس درضايحم

خاك در هر مترمربع هر ساله در  لوگرميك 32 ستانيس يها مثال تنها در عرصه كانون يمتفاوت است؛ برا

از عرصه  كخا متر يليم كي نيهمچن. رود ياز دست م يباد شيعلت فرسا روزه به 120 يطول بادها

 يمزارهايسطح د كه نيكه با توجه به ا ميده يهر ساله از دست م يآب شيرساواسطه ف كشور را به يمزارهايد

كه از سطح  يخاك شيهكتار است، كل مجموع مساحت فرسا ونيليم 10حدود شش تا  يزيكشور چ

  .مزارهاستيد يها هتن در كل عرص ارديليم كيحدود   يزيچ شود، يدر هر سال انجام م مانيمزارهايد
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 يپژوهش چيه: ديگو يقرار گرفته است، م ايخاك در دن شياز فرسا يا در چه رتبه رانيا كه نياو درباره ا 

خاك است و در  شيسرآمد جهان از نظر فرسا ياز كشورها يكي رانيطور حتم ا به ينشده، ول  انجام

از  تر شيب شيرساكه دارند، ف يكم ياهيواسطه پوشش گ به رانيمانند ا خشك مهيخشك و ن يها نيسرزم

  .است گريق دمناط

: كرد حيتصر يزداريآبخ يها طرح يها و مراتع درباره اجرا جنگل قاتيمؤسسه تحق رهيمد ئتيه عضو

پوشش  جاديواسطه ا درصد حفاظت خاك ما به 80حدود  يزيچ ديگو يعلم حفاظت خاك م هياصول اول

  .رديگ يكه در آبراهه است، صورت م ياتيدرصد با استفاده از عمل 20در سطح خاك و 

 يروبيال كي نهيو معموالً هز شود يخاك موجب پرشدن سدها م شيطور قطع فرسا به: ادامه داد يعباس

  .كل احداث سدها است سوم كي

  

  هر تن خاك شيفرسا يدالر 500هزار و 4 خسارت 

 ميفسفر و پتاس ،ياگر مقدار هدررفت خاك را با هدررفت عناصر آن مثل آهن، رو كه نيا انيبا ب او

باشد كه بتواند  يكياگر تكن: گفت م،يده يدالر را در هر هكتار از دست م 500چهار هزار و  م،يكن سهيمقا

  .بود هددالر خوا 500معادل آن چهارهزار و  اورد،يب رونيعناصر را از داخل خاك ب نيا

 كياگر خاك . دارد ها ستميسزا در اكوس به ينقش اهانيعنوان بستر رشد گ خاك به ،يبه گفته عباس 

 كيو اگر خاك در  شود يم ستميدر اكوس تر شيب ديطور قطع موجب تول باشد، به يقو ستمياكوس

 اريبس د،كن دايپ يمطلوب تيفيك ستميآن اكوس كه نينشود، احتمال ا بيكند و تخر دايتكامل پ ستمياكوس

  .شود ينابود م ستميو آن اكوس بيتخر ياراض م،ياگر ما خاك را از دست بده. است اديز
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هامون از  يالملل نيتاالب ب آبه حق :و بلوچستان ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد
  22/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يرهاساز ها مهيچاه ن

  

كل درخواست  اداره نيا: و بلوچستان گفت ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد -رنايا -زاهدان

ادامه برنامه  ياستان را برا نيواقع در شمال ا ها مهيهامون از محل چاه ن يالملل نيحق آبه تاالب ب يرهاساز

  .تاالب دارد ياياح

 طيكل حفاظت مح اداره ياتيبه منظور اقدامات عمل: اظهارداشت باره نير اد كشنبهيپورمردان روز  ديوح

به حجم مناسب روان آبها و  تيهامون و با عنا يالملل نيتاالب ب ياياح يو بلوچستان برا ستانيس ستيز

در چارچوب برنامه  يا سابقه يو ب عيوس يها زمستان گذشته بخش يها يحاصل از بارندگ يها دشتمال

  .شد يريالب آبگتا ياياح

 ييشده و از سو يريروزه و احتمال خشك شدن مناطق آبگ 120 يبا شروع فصل گرما و بادها: گفت يو

تاالب از محل چاه  يايفاز دوم اح يضرورت اجرا ،يپرندگان مهاجر و تاالب ينيو النه گز يتخمگذار

 نيا ستميو اكوس يو غبار گرد يها ادامه روند كنترل كانون يبرا يضرورت حتم كي ستانيس يها مهين

  .شود يتاالب محسوب م

 ريكل با سا اداره نينامه منعقده ا بر اساس تفاهم: و بلوچستان افزود ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يها مهيهامون از محل چاه ن يالملل نيحق آبه تاالب ب نيتام يبرا يا مرتبط از جمله آب منطقه يها دستگاه

 نيحق آبه تاالب هامون را از ا ،يدرخواست كتب يكل ط اداره نيا) متر مكعب ونيليم 60ساالنه ( ستان،يس

و رو به توسعه آن مطالبه كرده  يا مرحله يايجهت اح يزير و با توجه به برنامه يكنون طيمحل در شرا

  .است

كه كانون هامون  يالملل نياز بستر تاالب ب ييها شده در بخش جاديا ياهيپوشش گ ياياح: كرد انيب يو
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 يدارا يطيمح ستيبر ثمرات ز منطقه عالوه يبوم يكسب و كارها ياياح ييگرد و غبار بوده و از سو

  .در منطقه است يآثار اقتصاد

 شيبا گنجا سهيدر مقا يطيمح ستيمتر مكعب حقابه ز ونيليم 60 زانيهر چند م: كرد حيتصر پورمردان

شده حق آبه از  يزير كم است اما ورود برنامه اريهامون بس يالملل نيتاالب ب يمتر مكعب ارديليم 13تا  11

  .است يعامل مهم و اساس كيبرنامه  نيدر تداوم ا ستانيس يها مهيمحل چاه ن
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 يعيمنابع طب بياز تخر يريموثر جلوگ هاي¬از راه يكي زيجامع حوضه آبخ تيريمد
روزنامه سبزينه  – يزداريكشور مستعد آبخ يهكتار از اراض ونيليم 120؛ در كشور است

  24/04/1399مورخ 
  

 طيآب، مح ،يعيمانند منابع طب يعيطب يها طيدر مح يتيريمد يها نهيزماز  ياريامروزه در بس زيآبخ يها حوضه

و استفاده قرار گرفته است، به  رشيمورد پذ يزير به عنوان ظرف برنامه يعيطب يايو بال يكشاورز ست،يز

ها  حوضه نيدر ا  كوچك يها اسيمق رد يياجرا يها و سپس برنامه عيوس اسيها در مق برنامه يكه تمام ينحو

است كه به اذعان  يزداريآبخ تيريمد يكردهاياز جمله رو زيجامع حوضه آبخ تيريمد. رديگ ينظر قرار ممد

جامع  تيريمد تيدرباره نقش و اهم. است ستيز طيو مح يعيمنابع طب بيكارشناسان راه حل مقابله با تخر

با  يليتفص ييوگو گفت مينباره، تس نيو تجارب موفق در ا يعيمنابع طب بياز تخر يريدر جلوگ زيحوضه آبخ

سازمان  يزداريمعاون اسبق آبخ ،يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم ئتيعضو ه ،يگرشاسب زيپرو

  .ديآ يانجام داده كه در ادامه م ،يزداريآبخ يانجمن علم سيرئ بيو نا يزداريها، مراتع و آبخ جنگل

   

  ست؟يدر كشور چ زيجامع حوضه آبخ تيريپرداختن به مد ضرورت

در اسناد  كه نياوالً ا. است تياز چند جهت حائز اهم زيجامع حوضه آبخ تيريبه بحث مد پرداختن

 يفيراجع به اهداف ك يو تعهدات مختلف فيمختلف كشور، قانونگذار تكال نيو قوان يباالدست

بخش  يور -هرهب شيقانون افزا 27و  12به ماده  توان -يم نيقوان نيذكر كرده است؛ از جمله ا يزداريآبخ

در مدت پنج سال  ديدر برنامه توسعه ششم آمده است كه با نيهمچن. اشاره كرد يعيو منابع طب يكشاورز

هكتار در  ونيليم 120از  شيب. محقق شود يانجام تا اهداف قانون يزداريآبخ اتيهكتار عمل ونيليم 10

 ز،يجامع حوضه آبخ تيريدم گريد يها از ضرورت نيهمچن. است يزداريآبخ اتيكشور مستعد عمل
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در كشور باالست و  يعيمنابع طب بيتخر زانياست؛ متأسفانه در حال حاضر م يعيگسترده منابع طب بيتخر

  .كشور است زيجامع حوضه آبخ تيريمد ب،يتخر زانيم نياز ا يريجلوگ يموثر برا هاي-از راه يكي

  

  ست؟يچ زيجامع حوضه آبخ تيريمد يو اركان اصل ها -مولفه

. است يمشاركت مردم نيو همچن يو نهاد يانسجام سازمان ز،يجامع حوضه آبخ تيريمد ياركان اصل از

 كيبه قول معروف، در . باالست زيآبخ هاي -ها در حوضه-دستگاه نيو عدم انسجام ب يمتأسفانه ناهماهنگ

 ،يعيمنابع طب هاي -بياز تخر ياريبس. كند يچاله پر م يگريو د كند يچاله م يكيزمان  كيمنطقه  و در 

جامع  تيريمولفه مد نيتر يديكل زين يمشاركت مردم گريد ياز سو. است ها-يناهماهنگ نيخاطر هم به

روز نهال كاشته شود، بلكه مشاركت  كيكه در  ستين نيالبته مشاركت فقط ا. كشور است زيحوضه آبخ

مشاركت داشته باشند؛ مثالً  برداران- رهتا اجرا، مردم و به يساز مياز تصم يعنيآن است كه در همه مراحل 

و حفاظت مشاركت  يو هم در نگهدار يمردم هم در درختكار ديبا ،يدر همان مسأله روز درختكار

  . تا كاشت درخت مياز درختان مشكل دار يداشته باشند، اما االن ما در نگهدار

 ميو انتظار دار ستيدرست نروز باشد  كيمنحصر به  رانيدر ا يعيو منابع طب يروز درختكار كه نيا

 يسال در روز درختكار 40 يكه ط يتعداد درختان ناي. شوند، حفاظت شوند- يكه كاشته م يدرختان

. مينكرد ينگهدار يول م،يچرا نشده؟ چون كاشت. شد -يسه بار جنگل م رانيكل ا ديكاشته شده بود، با

و شش ماه  كارند -يروز درخت م كيخود در هزار نفر همراه با امپراطور  10مثالً  ياديدر ژاپن عده ز

  .كنند يتا از درختان كاشته شده، مراقب و نگهدار نديآ يجمع م نيهم

  

  ست؟يمدنظر واقع شود، چ ديبا زيجامع حوضه آبخ تيريكه در مد اي -مسأله نيمهمتر 

بر  ديبا يريگ ميشود، آن است كه تصم تيرعا ديكه با زيجامع حوضه آبخ تيريمسأله در مد نيتر مهم
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 يمنابع آب به صورت استان تيرينباشد؛ مثالً در حال حاضر مد ينگر يباشد و بخش زياساس حوضه آبخ

 ياز منابع آب درصد 11استان  نيادعا دارند ا ياريرو مثالً مقامات استان چهارمحال و بخت نياز هم. است

در . ستينوع نگاه جامع ن نيا. ددر همان استان مصرف شو ديدرصد با 11 نيو ا كند يم ديكشور را تول

و  دست انيباالدست، م يعني زيبر اساس حوضه آبخ تيريالزم است مد زيجامع حوضه آبخ تيريمد

  .باشد دست نييپا

سه بخشنامه و  ايممكن است با دو . آشنا باشد يزري -برنامه يها با انواع مدل ديكشور با زيحوضه آبخ ريمد

 يكارها ميبه صورت مستق كه نيا نيرا گرفت تا ا يعيمنابع طب ياه بيتخر يدستورالعمل بتوان جلو

ها و  به انسان يعيمخرب منابع طب يها كرد كه انسان و دستگاه يكار ديبا. انجام شود يزداريآبخ

  .شوند ليتبد اگرياح يها دستگاه

  

و بودجه  مطرح است، اعتبارات زيجامع حوضه آبخ تيريو مد يزداريكه درباره آبخ ياز مسائل يكي 

از  يعالوه بر اعتبارات اختصاص داده شده توسط مقام معظم رهبر. آن است يداده شده برا صيتخص

  وجود دارد؟ يزداريآبخ يبرا يطبق قانون چه منابع درآمد ،يصندوق توسعه مل

است كه به سبب خسارت به  يمنابع ،يزداريها، مراتع و آبخ كشور و سازمان جنگل ياز منابع درآمد يكي

 12طبق ماده . كرد نهيهز يزداريآبخ يمنابع را جذب و برا نيا توان يو م شود يكشور  وارد م يعيمنابع طب

مشخص شده است كه  بيتخر قيمصاد ،يعيو منابع طب يبخش كشاورز وري -بهره شيقانون افزا

ن قانون همه هما 13باشد كه براساس ماده  رهيساخت معدن و غ ،يساز به سبب جاده تواند -يم ها بيتخر

ها، -سازمان جنگل يفعل سيالبته رئ. شود نهيهز يزداريآبخ يبه خزانه برگردد و برا ديها با خسارت نيا

 يخوب يصورت درآمدها نيقانون را اجرا كند كه در ا نيكشور در صدد است ا يزدارمراتع و آبخي

  .وصول كرد يستميبه صورت س يزداريآبخ يبرا توان -يم
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 10در  نيرياست؛ در حال حاضر با كمك خ نيريكمك خ يعيمنابع طب يبرا يع مالاز مناب گريد يكي

 ياز موضوعات يكي ،يعيمنابع طب زين گريد يدر كشورها. شود يانجام م يزداريآبخ اتياستان كشور عمل

خاك و  ظتصندوق حفا هيدر آن مشاركت داشته باشند؛ مثالً در كشور ترك توانند -يم نيرياست كه خ

 نيا يافتخار ينفر عضو آن هستند و هر كدام از اعضا ونيليم 5/6وجود دارد كه حدود  يعيبمنابع ط

. انجام دهند يعيالمنفعه منابع طب عام يكه دارند، كارها يهفته در سال مطابق با تخصص كي ديصندوق با

تخصص،  به يبستگ گريد ادانجام دهد و افر يو آموزش يقاتيتحق يعلم يكارها دياستاد دانشگاه با

  .را انجام دهند يعيمختلف مربوط به حفظ منابع طب يكارها

 ميهكتار مرتع دار ونيليم 86ما در كشور حدود . درآمدها، عوارض چرا در كشور است نياز ا گريد يكي

تومان  500ساالنه عوارض هر دام در كشور . شوند- يم هيتغذ يواحد دام ونيليم 86محدوده  نيكه در ا

  .عوارض گرفته نشده نيال است اس نياست كه چند

  

  درآمدها تاكنون وصول نشده است؟ نيا چرا 

در حال حاضر سازمان . و وصول كند، وجود ندارد يريگيرا پ نيكه بتواند ا ييرويحال حاضر ن در

درآمدها وصول  نياست كه ا يطرح هيدر حال ته يكشاورز يها و مراتع با كمك نظام مهندس جنگل

كه  ستبهره مالكانه ا ،يدرآمد گرياز منابع د. شود نهيهز يزداريآبخ يت آمده براشود و درآمد به دس

منابع  نياگر ا. كند داياختصاص پ يعيبه منابع طب ها يدرصد سود خالص از واگذار 20 ديطبق قانون با

  .دآي -يبه دست م يعيمجدد منابع طب ياياح يبرا يگرفته شود، خود به خود منابع خوب يمال

  

  به قانون شود؟  ليكشور تبد زيجامع حوضه آبخ تيريمد ديبا ايآ

 نيدر ا زين رانيكشور ا. در جهان است يديجد اتيادب زيجامع حوضه آبخ تيريمد. طور است نيهم بله،
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باره  نيدر ا يخوب يلياست و تجارب خ شرويپ يباره از كشورها نيانجام داده و در ا يخوب يها باره تالش

است كه  يملزومات يدارا ياسالم يدر مجلس شورا زيجامع حوضه آبخ تيريرح مدط بيالبته تصو. دارد

  .مدنظر واقع شود ديبا

  

  است؟ ازين يملزومات چه

جامع  تيريتجارب موفق مد يآور كشور، جمع زيقانون جامع حوضه آبخ نياز ملزومات مهم تدو يكي 

تجارب مناطق  ميم شده است و توانستباره در كشور انجا نيمختلف در ا هاي -پروژه. است زيحوضه آبخ

 از. ميكن نيتدو يدر آن اعمال شده است، در منشور داخل زيجامع حوضه آبخ تيريكه مد يموفق

. است يساز تيظرف ياسالم يدر مجلس شورا زيجامع حوضه آبخ تيريقانون مد بيتصو گريملزومات د

 يبرا ديمجلس با ندگانيعالوه بر نما. شود يساز تيظرف ندگانينما يبرا ديبا ياسالم يدر مجلس شورا

در مجلس انجام نشود، به  يساز تياگر ظرف. شود يساز تيظرف رانبرداران، كشاورزان و مدي -مردم، بهره

  .باشد جيگام به گام با آموزش و ترو يساز تيظرف نيا ديبا. رساند بيرا به تصو يمتن توان -يم يسخت

  

  كدام مناطق انجام شده است؟ در رانيدر ا زيجامع حوضه آبخ تيريمد

هزار  300و  ونيليم كيدر  يو جنوب رود شمالي-بار در حبله نينخست يبرا زيجامع حوضه آبخ تيريمد

 يرو ديتأك نيتر شيرود ب در حبله. آغاز شد يوانكيگرمسار و ا روزكوه،يدماوند، ف يهكتار و در شهرها

مشاركت مردم  ميطرح متوجه شد نيا ياز اجرابعد . بود زيجامع حوضه آبخ تيريمشاركت مردم در مد

به صورت  زيجامع حوضه آبخ تيريمد. هم الزم است ها- يو مشاركت دولت ستين يكاف ييبه تنها

 دره نيريزابل و حوضه سد ش آباد يكرمانشاه، شهرك عل نيوز زد،ياز جمله بهاباد  گريدر مناطق د لوتيپا

از  ييها شامل بخش نكارو زياز حوضه آبخ يخش بزرگانجام شده و در حال حاضر ب يخراسان شمال



    

  
  

150 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

  .خوزستان و لرستان در حال انجام است ،ياريچهارمحال و بخت يها استان

 ليذ زيمختلف در حوضه آبخ هاي-استاندار است و نهادها و دستگاه زيجامع حوضه آبخ تيريرأس مد در

و  ردگي -يو منفرد صورت نم يبخشو اجرا به صورت  ماتيو تصم كنند -يم يزري -استاندار برنامه

  .تعارضات به حداقل ممكن برسد نيتا ا شود-يم قيكه وجود دارد، در هم تلف يمختلف يسندها

  

  در كشور وجود دارد؟ زيجامع حوضه آبخ تيريموفق و دستاوردها درباره مد هاي- تجربه كدام

جامع  تيريمد ياز دستاوردها. ره كرداشا ديرود و منار به حبله توان-يم رانيموفق در ا هاي -از تجربه 

 يبرا. شود نيتدو اي -تا سند ساده ديشش ماه طول كش زديدر بهاباد . بود زديسند بهاباد  ز،يحوضه آبخ

 نيجلسه برگزار و در ا دارمعاون استان ليمختلف ذ هاي -سند به مدت شش ماه، هر هفته با دستگاه نيا

  .شد نييتع ها رتيجلسات مغا

سازمان  يدر خراسان شمال. است يخراسان شمال ز،يجامع حوضه آبخ تيريمد گريموفق د هاي -تجربه از

ها ملزم  و دستگاه كند-ينم عيرا توز يمنابع اعتبار ز،يجامع حوضه آبخ تيريجز روش مد به تيريمد

اند  -در كارها درك كرده يها ارزش انسجام و هماهنگ چون آن. جلو بروند يتيريروش مد نياند با ا شده

  .تر گرفت-بهتر و موفق جهينت توان-يتر م كم نهيبا هز اند- دهو فهمي

  

  ست؟يچ زيجامع حوضه آبخ تيريدر بحث مد يزداريپژوهشكده خاك و آبخ نقش 

جامع  تيريها، مد گروه نياز ا يكيوجود دارد كه  يپنج گروه پژوهش يزداريپژوهشكده خاك و آبخ در

. شود -يم يطراح يو مدل بوم يمختلف بررس يارب موفق كشورهاگروه، تج نيدر ا. است زيحوضه آبخ

طرح كالن حوضه  شنهاديانجام شده است، پ يزداريكه در پژوهشكده آبخ يگريد ياز كارها گريد يكي

عتف وزارت علوم به  يعال يطرح در شورا نيمختلف بود كه ا هاي-كشور با مشاركت دانشگاه زيآبخ
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طرح با نظارت پژوهشكده  نيطرح انتخاب شد و ا نيا يه عنوان مجرو دانشگاه گرگان ب ديرس بيتصو

كشور  زيجامع حوضه آبخ تيريمد اتياگر ادب. شده است يريگيو با مشاركت پنج دانشگاه پ يزداريآبخ

پژوهشكده  نيعالوه بر ا. خواهد شد يساز تياست و ظرف يخودش كار بزرگ فتد،يها جا ب در دانشگاه

كمك  ها نياز ا كيهر  جيزار پروژه كوچك و بزرگ انجام داده است كه نتادو ه يزداريخاك و آبخ

  .شود ليتكم زيجامع حوضه آبخ تيريمد يها پازل كند-يم

  

انجام  زيجامع حوضه آبخ تيريمعطوف به مد يزداريدر پژوهشكده آبخ هايي- چه پروژه ينيصورت ع به

  در حال انجام است؟ ايشده 

 ياز مناطق توان يچطور م كه نيانجام شده است؛ مانند ا يزداريكده آبخدر پژوهش يمختلف هاي- پروژه

كه گرم و خشك و  رانيدر كشور ا كه نيا اي. رطوبت دارند،  آب استحصال كرد يكه آب ندارند ول

 ريتبخ زانياز م توان- يچطور م شود،-يم ريساالنه تبخ هاي-از بارش يادياست و حجم ز اديز ريتبخ زانيم

در كشور  ينيرزميسدز 50 ريسال اخ 20 ياست كه ط ينيرزميز ها سدهاي حل -راه نياز ا يكي. كاست

 ،ييزدا تيمحروم ياست كه در راستا نيگنج به دنبال ا در قلعه يزداريپژوهشكده آبخ. احداث شده است

پژوهشكده  گريد هاي-طرح زا. كند نيتأم ينيرزميز يمحروم را با احداث سدها يروستا 16آب شرب 

انجام  تيقابل يدارا يهكتار اراض ونيليم 14در حال حاضر . بوده است يآبخواندار اتيعمل ،يزداريخآب

  .مدنظر مسئوالن باشد ديدر كشور است كه با يآبخواندار هاي-طرح

  

  قابل انجام است؟ رانيدر همه مناطق ا ينيرزميز ياحداث سدها ايآ

وارد  بيكوه و دشت باشد و رودخانه با ش يدارا نيقابل انجام است كه زم يدر مناطق ينيرزميز يسدها

از استان لرستان،  ييها در شمال خوزستان، بخش. باشد يخوب يها آبرفت يدارا نيدشت شود و زم
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 يهااحداث سد يبرا. وجود دارد ينيرزميالبرز تا مشهد امكان احداث سدز يكرمان، دامنه جنوب

 ينيرزميز يانواع سدها توان يم رود ندهيزا زيدر حوضه آبخ. است ازين يآبرفت هاي -به رودخانه ينيرزميز

  .را احداث كرد

  

  در كشور چقدر است؟ ينيرزميز يآب استحصال شده توسط سدها زانيشما از م برآورد

 ينيرزميو مخازن ز ينيرزميز يسدها قيمترمكعب آب از طر ارديليم 25در كل كشور تا  رسد- ينظر م به

مترمكعب  ارديليم 57) سدها( ينيمخازن روزم تياست كه كل ظرف ير حالد نيا. قابل استحصال است

 يهاسد هاي-تياز مز يكي. شود -يم ريمترمكعب آن تبخ ارديليپنج م طيشرا نياست كه در بهتر

 زدري- يبلكه آب خودش به منبع م ست،يبرق و پمپاژ و انتقال آب ن يبه انرژ يازيآن است كه ن ينيرزميز

  .از آن استفاده كنند توانند -يم انييو روستا

  

  در كشور وجود دارد؟ ينيرزميز ياز سدها يموفق يها نمونه چه

غفلت  نيمتأسفانه ا. موفق است ينيرزميز يپاكدشت، هشتگرد و حرمك كرمان از سدها ينيرزميسدز

 هاي-يبارندگ نيدر هم. است نيآب، زم رياز تبخ يريجلوگ يسد و مانع برا نيصورت گرفته كه بهتر

 5/3 يزداريآبخ اتيبا عمل متوانستي-يكه م ديمتر مكعب باران بار ارديليم 12حوضه كرخه حدود  رياخ

  .مياز آن برداشت كن ميو در فصل گرم، هر وقت الزم داشت رهيذخ نيمترمكعب آب را در دل زم ارديليم

  

  كرد؟ نيتأم ينيرزميز يسدها قيكشور را از طر يآب روستاها توان يم ايآ

در . كرد نيرا تأم انييآب شرب روستا ينيرزميز يبا احداث سدها توان -ياز نقاط كشور م يبعض در

مثل  يگريدر مناطق مختلف د. دهد- يجواب م يليخ ينيرزميز ياحداث سدها يمركز ريمثل كو ينقاط
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 انييآب روستا توان -يم ينيرزميز يو بلوچستان، كرمان و فارس با احداث سدها ستانيس ار،يتهران، شهر

  .كرد نيمناطق را تأم نيا

  

  ست؟يدر كشور چ ينيرزميز يگسترش احداث سدها يبرا ياساس مشكل

با چشم آن را  نيزم ياز رو توان- يو نم شود -ياحداث م نيرزميدر ز ينيرزميز يسدها كه نيبه ا باتوجه

 قاتيتحق مراكز مثل مركز يسدها سخت است؛ البته بعض نيساخت ا يكردن مسئوالن برا قانع د،يد

كار  وندر حياند كه توض ساخته ينيرزميز ياز سدها اي-شهيماكت ش ياستان خراسان رضو يكشاورز

  .كند يرا راحت م ينيرزميز يسدها
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  25/04/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  –ي بحران طيدر شرا ينيرزميمنابع آب ز
  

 ينيرزميدر نظر داشته باشند كه خشك شدن منابع آب ز ديگانه با سه يقوا: فعال حوزه آب گفت كي

و خسارات آن جبران  اياح چگاهيه ديبه حال آن نشود شا ياست و اگر فكر يحاد طيكشور در شرا

  .نشود

سال  15 يمحدوده پرخطر فرونشست ط 44 ييشناسادر كشور و  نيموارد فرونشست زم شيتوجه به افزا با

خشك شدن  نيفرونشست زم ليدال نيتر از عمده يكي نكهيا انيفعال حوزه آب ضمن ب كيگذشته، 

 آبدر نظر داشته باشند كه خشك شدن منابع  ديگانه با سه يقوا: است، گفت ينيرزميآب ز يها سفره

و خسارات آن  اياح چگاهيه ديه حال آن نشود شاب ياست و اگر فكر يحاد طيكشور در شرا ينيرزميز

  .جبران نشود

 شترياكنون ب: اظهار كرد نيبر فرونشست زم ينيرزميدرباره نقش خشك شدن منابع آب ز عيرف نيحس

از اندازه چاه آب و در  شيمساله باعث حفر ب نيمواجه هستند و ا يكشور با مشكل خشكسال يها دشت

كم  نيرزميز يخال يفضا. شده است نيزم ريدر ز يخال يفضا جاديو ا ينيرزميمنابع آب ز هيتخل جهينت

 نيباعث رانش زم دار بيش يها نيو در زم كند ينشست م شود، يكه به آن وارد م ييكم با فشارها

  .شود يم

 يها سفره يخشك ليدال نيتر ياز اصل يكيرا  ينيرزميز يها كشاورزان از آب هيرو يبرداشت ب يو

مختلف  ليدال ها به برداشت شتريمتاسفانه ب  :دانست و گفت نيفرونشست زم جهيو در نت ينيرزميز يها آب

گذشته،  يها سال يدرپ  يپ يها يبه خشكسال توان يآن را م ليكه از دال افتد يتوسط كشاورزان اتفاق م

به اندازه  يتباالدس يها آب شود يكه باعث م ييها يو سدساز گريد يها ها به حوزه انتقال آب از سرحوزه

  .نرسد، اشاره كرد يكشاورز يها نيبه زم يكاف
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 كنند يمجاز حفر م ريغ يها خود چاه ازيآب مورد ن نيمنظور تام  كشاورزان به يبرخ نكهيبا اشاره به ا عيرف

 نيا: كرد حيتصر كنند، يبرداشت م  خود آب ازياز اندازه مجاز و مورد ن شيمجاز ب يها از چاه زين يو گاه

كه در  ستيدر حال نيا شود يم بباعث هدر رفت آ ستيها ن بر آن يتيرياقدامات كه نظارت و مددسته 

 يكه حفر شده بودند را دارا يرمجازيغ يها از چاه ياريكه بس ديمجلس رس بيبه تصو يدولت دهم قانون

به رو كرد رو يشتريب يها را با چالش ينيرزميز يها آب تيريموضوع مد نيا. كرد يو سند م يجواز رسم

  .كند خلفكه ت داد ياجازه را به خود م نيا يچراكه هر شخص

كشور نظارت  يكشاورز يها نيبودن زم اسيتعدد و كوچك مق نكهيفعال حوزه آب ضمن اشاره به ا نيا

باشند تا بتوان  يدر ابعاد بزرگ ديبا يكشاورز يها نيزم: است، گفت  ها را دشوار كرده بر آن تيريو مد

و كوچك  ددمتع يكشاورز يها نيزم ياريو آب تيريمد كه يكرد در حال تيريها را مد آن ياريآب

. باالست اريبس ها نيزم نيمواجه است و هدر رفت آب در ا ياديز يها و با مشكالت و چالش اسيمق

شده است  يكشاورز يها نيباعث كوچك شدن زم رانيدر ا يسال گذشته سلسله اتفاقات 60 يمتاسفانه ط

 جاديدوره بدون ا ندر آ. اتفاق افتاد يدوم با قانون اصالح اراض يها در زمان پهلو آن نيكه اول

اتفاق  نيمجدد ا زين يپس از انقالب اسالم نيشد همچن ميتقس انييروستا نيب ها نيالزم، زم يها رساختيز

  .ها دشوارتر شدند آن تيريكوچكتر و مد ها نيافتاد و زم

 تيريو شركت مد رويحوزه آب در كل كشور بر عهده وزارت ن تيرينون مدطبق قا نكهيبا اشاره به ا يو

برداران  بهره نيتر نييكشور تا پا يو حكومت ياسيس يها مقام نيباالتر : كرد حياست، تصر رانيمنابع آب ا

الزم است . كنند كمكحوزه آب  تيريدرمد ديهستند با يو محل يكه كشاورزان، مردم بوم نفعان يو ذ

مناطق مختلف انجام شود اما در حال حاضر برنامه   تيدرست و براساس ظرف  برنامه كيبا كار  نيا

 نيگانه كشور ا سه يقوا دوارميوجود ندارد و ام ينيرزميز يها آب ژهيحفظ منابع آب بو يبرا يمشخص

حال به  ياست و اگر فكر يحاد طياكشور در شر ينيرزميمنابع آب ز تيرا در نظر داشته باشند كه وضع
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  .و خسارات آن جبران نشود اياح چگاهيه ديآن نشود شا

را  نيفرونشست زم جهيو در نت ينيرزميآب ز يها خشك شدن و پر نشدن سفره لياز دال گريد يكي عيرف

ها و مراتع و  جنگل بيگذشته براثر تخر يها سال يط: دانست و گفت نيسطح زم ياهيكاهش پوشش گ

 ديكه با يآب جهيكرده است و در نت دايكاهش پ زيخاك ن يرينفوذپذ نزايمختلف م ياراض يكاربر رييتغ

رو شده  شود با مشكل روبه ينيرزميآب ز يها نفوذ كند و وارد سفره نيبه اعماق زم ها يبراثر بارندگ

  .گسترده شود بيو تخر ليشدن س يباعث جار يگاه تواند يمساله م نيا. است

آب  يها از سفره هيرو يدر حوزه برداشت ب زيث چالش برانگاز مباح يكي  :در ادامه اظهار كرد يو

 قياز روستاها است كه از طر يمصارف شرب در شهرها و برخ نيتام يمنابع برا نياز ا  برداشت ينيرزميز

كشور  يشهرها ريااصفهان و س راز،يمشهد، ش از جمله تهران، ييدر محدوده شهرها يمتعدد يها حفر چاه

  .از آن ساده گذشت ديو نبا رديگ يصورت م

كه  سنايپرسش ا نيها در پاسخ به ا حفاظت از تاالب ونيمردم نهاد در كنوانس يها سازمان يمل مرجع

دارد،  يگريد يطيمح ستيز يامدهايچه پ نيبر فرونشست زم عالوه ينيرزميز يها از آب هيرو يبرداشت ب

باشند  ايدر اي ورش يها اچهيمجاورت دركه در  يدر مناطق ينيرزميز يها از آب هيرو يبرداشت ب  :گفت

 نيآب شود همچن يشور اي يتلخ جهيو در نت ينيرزميباعث ورود آب شور به منابع آب ز تواند يم

 يبرا گريكه د يآب شود تا حد تيفيباعث كاهش ك تواند يم ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يبرداشت ب

  .هم مناسب نباشد يكشاورز

جبران   :كرد دياند، تاك شكل گرفته ياديز يها سال يط ينيرزميآب ز يها سفره نكهيا انيضمن ب يو

 چگاهيموارد ه يدر برخ ديدارد و شا ياديز اريبه زمان بس ازين ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب يها برداشت

 يتواند در خشكسال يم ينيرزميآب ز يها الزم به ذكر است كه خشك شدن سفره نيجبران نشوند همچن

ها  انسان يزندگ تيفيكاهش ك يو حت يستيتنوع ز جهيو در نت اهانيگ تيفيمنطقه، كاهش ك شياو گرم
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  .موثر باشد

هر منطقه  يمياقل طيشرا نكهيا انيضمن ب ينيرزميحفظ منابع آب ز يفعال حوزه آب درباره راهكارها نيا

مساله  نيمهمتر  :هار كرداظ  نسخه خاص خود است، ازمنديهر منطقه ن ينيرزميمتفاوت و حفظ منابع آب ز

 ديتوسعه با يبرا يزير برنامه. كند فيكشور تعر يبرا ديبا ياسينظام س كياست كه  يتيرينوع مد

 شيها است كه مطرح شده اما آما مبحث سال نيا نكهياما با وجود ا رديگ  صورت نيسرزم شيبراساس آما

 يها تيانجام نشود و ظرف يدرست به يبررس نيكه ا ينشده است و تا زمان يبررس يدرست هنوز به نيسرزم

  .كرد كه قابل اجرا باشد نيتدو يمناسب هسند توسع توان ينشود نم دهيد يموجود در مناطق مختلف به خوب

 يها برداشت از آب تيريو مد ينيرزميز يها آب به سفره يمصنوع قيتزر نكهيبا اشاره به ا انيدر پا عيرف

 يها روش  :گفت  است، ينيرزميحفظ منابع آب ز نهيرح شده در زممط يراهكارها گرياز د ينيرزميز

ها  از آن يكي همناطق اجرا شده است ك يمطرح و در برخ نيرزميآب به ز يمصنوع قيتزر يبرا يمختلف

 يها آب به كمك برنامه قيتزر يگريو د ينيرزميز يها آن به سفره قيها و تزر ها و پسĤب فاضالب هيتصف

 نهيزم نيدر ا تواند يم ينيرزميز يها كنترل برداشت از آب نياست همچن يدار انو آبخو يزداريآبخ

دشوار  اريبس يكار رديگ يصورت م ينيرزميكه در حال حاضر از منابع ز يموثر باشد اما جبران برداشت

  . است
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – قرار گرفت ديشد يخشكسال تياستان سمنان در وضع
25/04/1399  

  

به  يماه منته 12 يبارش تياستان با توجه به وضع: استان سمنان گفت يهواشناس ركليمد -رنايا -سمنان

  .قرار گرفت ديشد اريو بس ديشد يخشكسال تيدر وضع 99آخر بهار 

 99استان سمنان در خرداد  يمجموع خشكسال: افزود رنايچهارشنبه در گفت و گو با اروز  يمصطفو رجيا

  .درصد مساحت استان بود 29 نيانگيبه طور م

 اي  SPEIدرصد مساحت استان در شاخص  82 زانيساله استان سمنان به م 10 يبا اشاره به خشكسال يو

درصد وسعت استان تحت  29به خرداد امسال  ينتهماه م 12در : كرد  انيو تعرق، ب رياستاندارد بارش، تبخ

  .قرار داشت يعاد تيدرصد در وضع 43و  يترسال تيدرصد در وضع 28 ،يخشكسال ريتاث

 تيريو مد يخشكسال يمركز مل يطبق جدول اعالم شده از سو: استان سمنان گفت يهواشناس ركليمد

را داشت و مساحت  99خرداد  يسالدرصد خشك نيشتريدرصد ب 43.1بحران كشور، شهرستان سرخه با 

  .در استان و صفر بود زانيم نيكمتر شهريماه در شهرستان مهد نيا يخشكسال

در استان سمنان پس از سرخه، به  99خرداد  يمساحت خشكسال نيشتريطبق آمار كشور ب: كرد انيب يو

 28.2صد، شاهرود با در 30.5درصد، سمنان با  40درصد، آرادان با  40.6شهرستان دامغان با  بيترت

  .درصد مساحتشان ثبت شد 5.9درصد و گرمسار با  12.8با  ياميدرصد، م

استان سمنان در  يمساحت ترسال نيشتريدرصد ب 96.3با  شهرياساس، مهد نيبر هم: ادامه داد يمصطفو

  .را به خود اختصاص داد 99خرداد 

 يخشكسال تيدر وضع 99ستان در خرداد نقاط ا شتريب نكهيا انياستان سمنان با ب يهواشناس ركليمد

متوسط  تياستان كه در وضع يبه جز مناطق شمال: قرار داشت، خاطرنشان كرد ديشد اريمتوسط تا بس
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  .كرد رييتا متوسط تغ فيخف ياكثر مناطق استان سمنان به سمت خشكسال تيبود، وضع يترسال

نسبت به شاخص بلندمدت در  گراديدرجه سانت 2 تا مين نيهوا ب يدما نيانگيم شود يم ينيب شيپ 99 تابستان

  .ابدي شياستان سمنان افزا
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به مرز  يشرب خو آبي؛ بحران آب خو جهينت يو كشور يمسئوالن استان يكار كم
  25/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  – ديبحران رس

  

با كمبود آب شرب مواجه است و امروز  يمتماد انيسال يغرب جانياز شش دشت ممنوعه آذربا يكي يخو

شهرستان از سد  نيآب شرب ا نياست كه مصوبه تأم يدرحال نيا ده؛يكمبود به مرز بحران رس نيا زين

  .مسئوالن گرفتار شده است سرانجام يب يها عدهبه سرنوشت و يچا آغ

اما  رود، يشمار م به يغرب جانيشهر بزرگ آذربا نيهزار نفر دوم 400به  كينزد يتيبا جمع يخو شهرستان

با بحران كمبود آب دست و  يآب شرب، صنعت و كشاورز يها شهرستان در بخش نيهاست مردم ا سال

  .كنند يپنجه نرم م

ها، ضرورت  چاه يگذار و رسوب يخو يها كاهش حجم آب چاه ،يآب شرب خو نيمخازن تأم كمبود

 نياست كه ا ياكنون از معضالت ينيرزميز يها آب يها شدن سفره يو خطر خال ديجد يها حفر چاه

  .شهرستان را با معضل كمبود آب مواجه كرده است

از اتالف  يريجلوگ ياها بر شبكه يها يشكستگ ياصالح و احداث شبكه بررس د،يجد يسدها ساخت

 يها نهيهر چند از گز يبه شهرستان خو يچا انتقال آب از سد آغ تيغازان و در نها يآب، احداث سدها

 يفعل ازين يگو بر بوده و جواب ها زمان طرح نياما ا شود، يبحران مطرح م نيحل ا يمسئوالن برا يدست دم

  .ستيمنطقه ن نيمردم ا

دغدغه و  نيتر مهم داريآب شرب پا نيتأم ،يو شهرستان خو يغرب جانيدولت به آذربا ئتيه يسفرها در

اتخاذ شده، ازجمله احداث سد  ياز راهكارها كدام چيشهرستان مطرح شده، اما تاكنون ه نيمطالبه مردم ا

  .نشده است يعمل يچا غازان طرح انتقال آب از آغ

 لياز دال يكيها  آن يانفعال يو راهبردها يو استان يمسئوالن شهرستان يها انسجام عملكرد و خواسته عدم
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 يها آب يها سفره ينابود ها يناهماهنگ نيا ياست و قربان يبحران كمبود آب در خو يحل عمل

  .منطقه هستند نيو مردم ا ينيرزميز

  

  محقق نشده است يمطالبه مردم خو نيتر مهم 

درخصوص مشكل كمبود آب در  ياسالم يدر مجلس شورا پارهيو چا يخو يها مردم شهرستان ندهينما

از  يكي يو صنعت يآب در بخش شرب، كشاورز نيحاضر تأم درحال: به مهر گفت يشهرستان خو

  .است يشهرستان خو يرو شيمشكالت مهم پ

در  يشهرستان خو يقبل يها دوره ندگانيو نما يو كشور يمسئوالن استان يكار زاده كم نجف عادل

سال  10 يط: دانست و افزود يدر خو يآب عامل تداوم بحران كم نيتر را مهم ياسالم يمجلس شورا

 نيمتأ يشهرستان خو يو كشاورز يسد غازان آب شرب، صنعت يبردار گذشته مقرر شد با احداث و بهره

  .امر هنوز محقق نشده است نيشود كه ا

مجلس موجب گذشته  يها دوره ندگانيو نما يو غفلت مسئوالن استان رويوزارت ن يكار كم: گفت يو

 يتوجه كم يروند فعل نياگر ا. محقق نشود يمطالبه مردم خو نيتر دهه مهم كياز  شيشده با گذشت ب

آب در  بحرانمنتظر گسترده شدن دامنه  ديبا ندهيسال آ 14در  ابد،يتداوم  يدر خو يآب به حل مشكل كم

  .ميمنطقه باش نيا

تاكنون كمبود  كه نيبر ا ديبا تأك ياسالم يشورادر مجلس  پارهيو چا يخو يها مردم شهرستان ندهينما

مسئوالن شهرستان و استان مطرح نشده است،  يريگيعنوان مطالبه قدرتمند مورد پ به يآب در خو

 شنهاديپ ام، و آب و فاضالب كشور داشته رويكه با مقامات وزارت ن يداريد نيدر آخر: خاطرنشان كرد

منبع  تواند يم رود يم يشرق جانيسمت آذربا الند و قطور بهمترمكعب آب كه از دشت  ونيليم 300شد 

  .شهرستان باشد نيكمبود و بحران آب در ا نيتأم يآب برا
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 يشهرستان خو ازيآب مورد ن نيتأم يسال گذشته همواره سد غازان برا 10 يط كه نيا انيبا ب زاده نجف

توسط  ازيمورد ن يها نهيهز افتيمدت فقط مطالعات احداث سد با در نيدر ا: مطرح شده است، گفت

  .سد صورت نگرفته است نياحداث ا يبرا يانجام شده و اقدام رويوزارت ن يشركت تخصص

  

  شود يم ريسراز زيها به تبر مترمكعب آب رودخانه ونيليم 300

 نيدرخصوص احداث ا يپاسخ قطع رويسال از انجام مطالعات امروز وزارت ن 10بعد از  كه نيا انيبا ب يو

 يابي مكان ديو با ستيتازه عنوان شده محل مورد مطالعه سد غازان مناسب ن دهه كيو بعد از  دهد يد نمس

بر است  سد غازان زمان ددمج يابي مطالعه و مكان: افزود رد،ياحداث سد صورت گ يو مطالعات مجدد برا

  .طرح نخواهد بود نيمنتظر اتمام مطالعات مجدد ا يو بحران كمبود آب در خو

 رياخ يها يزنيبراساس را: گفت ياسالم يدر مجلس شورا پارهيو چا يخو يها مردم شهرستان ندهيمان

صورت گرفته، مقرر شده است محل احداث سد غازان باالتر از رودخانه قطور و الند بعد از انجام 

مرحله انجام  رراستا پنج نقطه انتخاب شده و د نيمجدد احداث شود كه در ا يابي و مكان يدانيمطالعات م

  .مطالعات است

 ونيليم 130سد غازان و احداث آن  ديسال از مطالعات محل جد 5/1بعد از : خاطرنشان كرد زاده نجف

آب شرب، صنعت و  زانيم نيدر پشت سد خواهد بود كه درصورت تحقق ا رهيمترمكعب آب قابل ذخ

  .كند يم رابيس زيرا ن يخو ينيرزميز يها آب يو حت نيشهرستان را تأم يكشاورز

: الند و قطور اضافه كرد يها رودخانه يمسئوالن به احداث سد در باال يتوجه ياز ب هيبا گال يو

با  يخود شهرستان خو كه يدرحال شود؛ يم ريسراز زيسمت ارس و تبر ها به رودخانه نيهاست آب ا سال

  .كند يوپنجه نرم م كمبود آب دست

عنوان خط قرمز  سد غازان به: را احداث سد غازان دانست و گفت يتنها راه جبران كمبود آب در خو يو
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مترمكعب آب از  ونيليم 300 ميده ياجازه نم گريمطرح است، د يمردم شهرستان خو يو مطالبه جد

  .شود ريسراز زيبه تبر يراحت شهرستان به نيا يها رودخانه

  

  يجبران كمبود آب در خو يبرا داريپا يمنبع جاديا لزوم 

حاضر  درحال: شهرستان گفت نياز مشكالت آب در ا هيبا گال يشركت آب و فاضالب خو لرعاميمد

 يهزار نفر 400از  شيب تياست كه با جمع يغرب جانياز شش دشت ممنوعه آذربا يكي يشهرستان خو

  .كند يهاست با مشكل بحران آب دست و پنجه نرم م سال

 يدر خو ييهزار انشعاب آب روستا 30و  يآب شهرهزار انشعاب  86با اشاره به وجود  يسلطان داهللاي

و مصرف  ديتول نهياكنون در زم است كه هم هيدر ثان تريل 300و  هزار كي يآب شهر خو ازين: اضافه كرد

  .شد ميمواجه خواه يمصرف با مشكل جد كيصورت پ  سر به سر بوده و در

منابع  تيمحدود ليدل كه به شود يم نيمحلقه چاه تأ 100 قياز طر يدر خو ازيآب مورد ن: عنوان كرد يو

 ينيرزميز يها آب يها شدن سفره يها و خال شاهد كاهش عمق چاه زين نهيزم نيدر ا ينيرزميز يها آب

  .كند يم جاديا يمنابع آب نيتأم نهيدر زم يديبحران جد يآت يها روند در سال نيادامه ا. ميهست

 يبرا يدر خو: كرد و افزود ديتأك ين كمبود آب در خوجبرا يبرا داريمنبع پا نيبر لزوم تأم يسلطان

آب شرب  ينيرزميموجب شده فقط از منابع ز نيوجود ندارد و ا يمنبع و سد چيه يسطح يها مهار آب

  .شود نيشهرستان تأم نيا ازيمورد ن

ده سبب ش ينيرزميز يها از حد از آب شياستفاده ب كه نيا انيبا ب يشركت آب و فاضالب خو رعامليمد

 نيبحران كمبود آب شرب، ا: كرد انيتر شود، ب آن كم يآبده زانيو م تر قيها عم ساله عمق چاه تا همه

  .كند يم ديتهد يطور جد شهرستان را به

بعد از : گفت يچا از سد آغ يخو ازيآب مورد ن نيعدم تأم زيسد غازان و ن يبا اشاره به عدم اجرا يو
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 نيو امكان تأم ستيسد غازان مناسب ن يل در نظر گرفته شده برامح شود يكه عنوان م ميدهه شاهد كي

  .رو است با مشكل روبه يچا سد آغ اديمسافت ز ليدل آب شرب به

مطالعه و : بر دانست و خاطرنشان كرد را زمان يخو ازيآب مورد ن نيتأم يبرا دياحداث سد جد يسلطان

شهرستان  نيآب در ا نيتأم يبحران تيبه وضعكه با توجه  برد يسال زمان م 10 كينزد دياحداث سد جد

  .ستيمردم منطقه ن ازين يمدت زمان جوابگو نيا

  

  است يچا سد آغ يخو ازيآب مورد ن نيراه تأم نيبهتر 

آب وجود دارد كه  نيتأم) چشمه ايچاه (منشأ  105 يدر حوزه شركت آب و فاضالب خو: گفت يو

  .شوند يم نيتأم ينيرزميها از منابع آب ز چاه نيدرصد ا 100

 تر شيب ينيرزميز يها هرچه برداشت از سطح آب كه نيا انيبا ب يشركت آب و فاضالب خو رعامليمد

هم  تيفيافت و ك ينيرزميز يها است كه سطح آب يمعن نيبد نيكه ا كند يافت م يستابيشود، سطح ا

 عابفت مربوط به انشهدرر نيتر شيب ييو روستا يدر بخش آب شرب شهر: اضافه كرد د،يآ يم نييپا

 ديكشاورزان با ،يدر قسمت كشاورز. است دهد، يكه در شبكه رخ م يمخازن و اتفاقات زيسرر رمجاز،يغ

  .ميكنند تا بحران مواجه نشو تيريبخش را مد نيدر ا يآب مصرف

حل مشكل بحران  تنها راه ياسالم يدر مجلس شورا پارهيو چا يخو يها مردم شهرستان ندهيچند نما هر

اما معاون خدمات و درآمد  داند؛ يقطور م ايرودخانه الند  يرا احداث سد غازان در باال يآب خو

 زين يشركت آب و فاضالب خو رهيمد ئتيكه از ه يغرب جانيمشتركان شركت آب و فاضالب آذربا

  .كند يرا راهكار مناسب عنوان م يچا آب از سد آغ نيتأم ازياعتبارات مورد ن صياست، تخص

احداث شده و اعتبارات  يخو ازيآب مورد ن نيبا هدف تأم يچا سد آغ كه نيا انيسرخوش با ب فيلط

بوده و در حد فعال شدن  زياعتبارات ناچ صيطرح وجود دارد، اما متأسفانه تخص نيا يبرا زيمصوب ن
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از سد  فادهاست ياز بحران كمبود آب در خو يريجلوگ يراه موجود برا نيبهتر: كارگاه سد است، افزود

  .متحد عمل كنند نهيزم نيدر ا ديبا يو استان ياست و همه مسئوالن شهرستان يچا آغ

در دست  يآب خو نيتأم يطرح بلندمدت برا كيعنوان  به ديسد غازان با كه نيا انيبا ب رتيس خوش

 ريگيپ ديبا يآب در خو يو بحران فعل ينيرزميز يها منابع آب تيبا توجه به محدود: اجرا باشد، گفت

  .كرد تيريبحران را مد نيا توان يكه زودتر م ميباش يچا سد آغ نهياعتبارات مصوب در زم صيتخص

در  يمحدود و شاهد كاهش بارش نزوالت آسمان اريمنابع آب بس ده،يرس مهيگرم سال به ن يروزها

به  تواند يم يبه كمبود آب در خو يتوجه يموارد ب نيبا توجه به ا م،ياستان پربارش كشور نيدوم

  .منطقه دامن بزند نيدر ا يگريد يها بحران
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سايت خبري خبر فوري  – گرد و خاك تا مهاجرت شيها؛ از افزا مرگ تاالب يامدهايپ
  26/04/1399مورخ 

  

دارند؛ آن طور كه كارشناسان  يخطرناك تيتاالب وضع نيها، چند تاالب برنامه جامع تاالب 34 انيم در

  .به همراه دارد يخطرناك يامدهايها پ تاالب نيو بهبود ا ايهشدار دادند، عدم اح

ه ب بايها تقر از آن يدارند؛ برخ يخطرناك تيتاالب وضع نيها، چند تاالب برنامه جامع تاالب 34 انيم در

با كاهش  ديدر حال نوسان هستند و شا ايو اح يخشك نيهم ب ياند، برخ طور كامل خشك شده

 نيو بهبود ا ايآن طور كه كارشناسان هشدار دادند، عدم اح. شود ياوضاعشان دوباره بحران ها يبارندگ

  .به همراه دارد يخطرناك يامدهايها پ تاالب

 جاديا يكه عبور از آن به معنا يدر مرز خطر قرار دارند، مرزروزها  نيا رانيتاالب، در پنج منطقه ا پنج

 يها ها هزار نفر تا طوفان شغل ده ياست؛ از نابود يو انسان يطيمح ستيز يها از بحران يموج

  ...گردوخاك، مهاجرت و 

، هستند ييها جزو تاالب گريتاالب د 28و شادگان در كنار  هياروم قان،يم شان،يپر ،يگاوخون يها تاالب

 يو كم يفيك طيها به دنبال بهبود شرا در قالب برنامه جامع تاالب رانيا يها از تاالب  كه طرح حفاظت

و آن برنامه به كمك  شودجداگانه طرح  يا برنامه ها نيهر كدام از ا يقرار است برا. منابع آن است

  .شوند ييمختلف اجرا يها بخش

كه برنامه  يتاالب 34از «: ديگو يرابطه به م نيدر ا ران،يا يها طرح حفاظت از تاالب ريمد ،يارواح يعل

 ازين يحت. كرده و در مرحله اجرا هستند يرا ط بيتصو نديتاالب فرا 18اند،  شده يها طراح آن يجامع برا

  ».ها مشخص شده است آبه آن و حق دهيرس رويوزارت ن بيها هم به تصو تاالب نياز ا يتعداد يآب

 يطيهر تاالب با توجه شرا يدهايقرار است؛ تهد نيها از ا هر كدام از تاالب يع براجام  برنامه يكل روند
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كه مصرف آب معموال  نيا يبرا. شود يم جاديا يراه برد يا ها برنامه آن يو برا شوند يكه دارد شناخته م

  .شود يم شنهاديپ ييراهكارهاخانوارها هم  شتيبهبود مع يكم شد، برا ديو صنعت با يدر بخش كشاورز

 يبا اجرا«: ديگو يم يها اجرا كردند، ارواح تاالب يبرا يمختلف يها برنامه يقبال هم در سطوح استان البته

روند با سرعت  نيهم ا يبرخ يكردند، اما برا يها روند بهبود را ط تاالب يبرخ طيها شرا برنامه يبرخ

  ».شده است يط يكم

به  بايها تقر از آن يدارند؛ برخ يخطرناك تيتاالب وضع نيندها، چ تاالب برنامه جامع تاالب 34 انيم در

با كاهش  ديدر حال نوسان هستند و شا ايو اح يخشك نيهم ب ياند، برخ طور كامل خشك شده

 نيو بهبود ا ايآن طور كه كارشناسان هشدار دادند، عدم اح. شود ياوضاعشان دوباره بحران ها يبارندگ

  .ه همراه داردب يخطرناك يامدهايها پ تاالب

  

  در فرار از بحران ايدر بحران  ران؛يتاالب ا 5خطرناك  طيشرا

  دنديدرصد آبش را بلع90و صنعت  يكشاورز ؛يگاوخون*

 يكننده اصل نيدر استان اصفهان قرار دارد و تام لومترمربع،يك 476حدود  يكه با وسعت يگاوخون تاالب

كه بعد از  يبه طور. خشك شده است بايتقرسال است كه  نيرود است، چند ندهيآن رودخانه زا

ن يدرصد سطح ا 24مسئوالن خبر از مرطوب شدن تنها  شيماه پ كيسال گذشته، حدود  يها بارش

  .تاالب دادند

تاالب كامال خشك شده است و در چند ماه  نيدرصد سطح ا90 يباال«: ديگو يباره م نيدر ا يارواح

  ».شود يبدتر هم م تيوضع نيهوا احتماال ا يبا توجه به گرما ندهيآ

شده است در  نييمترمكعب محاسبه و تع ونيليم 176 يساالنه گاوخون يطيمح ستيز يآب ازين حداقل

 يبرا روياستان و وزارت ن يا منابع و مصارف آب شركت آب منطقه يها كه در گزارش و برنامه يحال
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  .ر نظر گرفته استد يطيمح ستيمتر مكعب حقابه ز يليم 140حدود  99 -98 يسال آب

خشك شدن  ياصل ليو صنعت دال ياز حد آب در بخش كشاورز شيموضوع هم مصرف ب نيا ليدل

اتفاق  نيدر ا ينقش كشاورز رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريالبته به گفته مد. هستند يگاوخون

  .شود يم دهيدر سراسر كشور د يآن نه تنها در گاوخون يامدهايكه پ يموضوع. است شتريب

لحاظ شده است،  يحل بحران در گاوخون يكه در برنامه جامع برا يكل يها درباره راه حل يارواح

تعامل در  جاديمنظقه، ا تيبراساس وضع عيمصارف صنا فيتعار دار،يپا ياستقرار كشاورز: ديگو يم

هستند كه در  يماتب از اقداآبه تاال حق نيو نظارت بر تام ها ليمس يروب هيرود، ال ندهيو باالدست زا نييپا

  .اند تاالب لحاظ شده نيا يايبرنامه اح

. به همراه داشته باشد ياديز يامدهايپ تواند يم يگاوخون يايها و عدم اح برنامه نيا يعدم اجرا اما

از  يخطر ناش 38  "يطيو مخاطرات مح ياقتصاد يامدهايپ يتاالب گاوخون يخشك"براساس مطالعه 

گرد و  شيدما، افزا شيافزا ،يجانور يها گونه ديشده است؛ مهاجرت، تهد شنهاديتاالب پ نيا يخشك

  ...خاك و 

  

  شانيپر شانِيپر*

در  يمنابع آب تيمربع، از لحاظ وضع لومتريك260از  شياست كه با ب يتاالب يگريد شان،يپر اچهيدر

 رياست و تصاو نيريآب ش اچهيدر نيسالگرد خشك شدن ا نيامسال دهم. قرار دارد يبحران يتيوضع

  .دهند يآن را نشان م يبحران يتيوضع يا ماهواره
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  مربع لومتريصقر ك: شانيمساحت پر/ 99و ارژن در خرداد  شانيتاالب پر يا ماهواره ريتصو

  

و چه  99تاالب چه در سال  نيمساحت ا رانيا يياطالعات اداره كل سنجش از دور سازمان فضا براساس

 يآب تيوضع شانيپر«: ديگو يتاالب م نيا تيدرباره وضع يارواح. مربع بوده است لومتري، صفر ك98سال 

  ».شود يم دهيدر آن د ييها اند و تنها چشمه آن كامال خشك شده يها ندارد، اكثر قسمت يمناسب

عامل  يمصرف در بخش كشاورز يتاالب باز هم برا نياز حد آب ا شيگفته مسئوالن برداشت ب به

 نيمتر مكعب آب از ا ونيليدو م نيانگيبه طور م 1360 يها تاالب است، در سال نيده ساله ا يخشك

  .است دهيمتر مكعب رس ونيليم28عدد به  نياما حاال ا شد يبرداشت م اچهيدر

چاه  300كه حدود  يبه طور شود، يم اچهياطراف در يها شدن چاه شتريو ب تر قيموضوع باعث عم نيهم

  .كنند ياز آن آب برداشت م چاه مجاز كه 650و  رمجازيغ
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 ديدارند، حم ريموضوع تاث نيهم در ا عيو صنا ستيآب ن هيرو يتنها علت برداشت ب يكشاورز البته

: رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود نيفارس، در ا ستيز طيكل حفاظت مح ريمد يظهراب

زمستان  رچاه است كه به طور متوسط د حلقه 2 يقرار گرفته دارا اچهيدر يكيكه در نزد يگاز روگاهين«

تا دو هزار مترمكعب مصرف  700مترمكعب و در تابستان هزار و  200ساعت هزار تا هزار و  24در هر 

هزار مترمكعب آب قابل توجه بوده و در حد خودش  600تا  500است در هرسال  يهيبد. روزانه آن است

  ».است رگذاريتأث

  

  نون گردوخاكتاالب و كا نيمرز ب قان؛يم*

هزار هكتار، به لطف 25با وسعت  يدر استان مركز قانيتاالب م ،يو گاوخون شانيپر برخالف

كرده  يريدرصد آن آبگ80دارد و در خرداد ماه امسال  يحال و روز خوب ريچند سال اخ يها يبارندگ

كانون  به قانيبود، م بلند مدت نيانگيكشور كمتر از م يبارنگ زانيكه م يزمان شياما تا چند سال پ. است

  .شده بود ليتبد يگردوخاك استان مركز
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مصرف آب در  تاالب به نيبحران در ا ليدل شتريب«: ديگو يم رانيا يها طرح حفاظت از تاالب ريمد

  ».گردد يو صنعت برم يبخش كشاورز

انجام شده  يا تاالب نشدند، براساس مطالعه نيمنجر به حل مشكالت ا ها يبارندگ رسد يواقع به نظر م در

تاالب  نيا زيحلقه چاه در حوضوه آبر 130تنها  1342در سال  ياستان مركز ستيطزيتوسط اتاق فكر مح

در . وجود دارد منطقه نيمجاز در ا ريهزار چاه مجاز و غ40، حدود 1387وجود داشته است اما در سال 

تاالب  نيا يخشك ليدال گريمراتع هم از د يكاربر رييدر حوضه تاالب و تغ يصنعت تيمطالعه فعال نيا

  .شناخته شده بود

درصد منشاء 75تاالب به  نيمشاهده شد، در آن سال ا يبه راحت 95در سال  قانيم يخشك يامدهايپ

  .شد ليگردوخاك در اراك تبد

  

  تيفيبه، بحران در ك حق نيبا باران و تام تيشادگان؛ نجات كم*

 قيدرصد آب آن از طر90هزار هكتار در استان خوزستان قرار دارد و 400حدود  يشادگان با وسعت تاالب

تا چند سال  انقياست همانند م رانيا يها از تاالب گريد يكيشادگان هم  شود، يم نيتام يرودخانه جراح

 ها يبارندگ شيافزا ييسوو از  قانياز آب كارون به م ينداشت، اما با انتقال بخش يحال و روز خوب شيپ

  .دارد يدر حال حاضر اوضاع بهتر

شده است،  يريگ تاالب آب نيدرصد سطح ا 90از  شيامسال ب ليدر اوا«: ديگو يرابطه م نيدر ا يارواح

آبه  از حق يبخش نيبا تام ست،ين سهيسال گذشته اصال قابل مقا 10با  خوب شده و يليشادگان خ تيوضع

  ».تاالب بهتر شده است نياوضاع ا گريد يشادگان از كارون و انجام اقدامات

وارد تاالب شوند، اما قبول  ها ياز بارندگ يانجام شده است كه آب ناش ياقدامات«: ديگو يدر ادامه م او

  ».هم وجود نداشت كه بخواهد وارد تاالب شود يآب گرينبود، د يدارم اگر باران
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اما . دارد يخوب تيوضع يمنابع آب تيشادگان از لحاظ كم ها، يبارندگ يياقدامات و از سو نيتوجه به ا با

  .ستيمناسب ن تشيمنابع آب وضع تيفياز لحاظ ك رسد يبه نظر م

در چند سال «: ابطه گفته بودر نيخوزستان، در ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد ،ياشرف محمدجواد

كار باعث شده نظم  نيكه ا كند يم هيرا در تاالب شادگان تخل يشهر يها آبادان زباله يگذشته، شهردار

  ».رديقرار گ ديتاالب مورد تهد هيتاالب به خطر افتد و سالمت مردم حاش يعيطب

  

  دوباره ياما با خطر خشك ايدر اح ه؛ياروم*

 دنياست كه در چند سال گذشته و بعد از رس ياز مناطق يكي هياروم اچهيدر ،يچهار تاالب قبل برخالف

كه به گفته  ييانجام شده است تا جا يمختلف يها يگذار استيو س يزير آن برنامه يبرا ،يبه مرز خشك
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قرار گرفته  رياخ دهه كيحالت  نيماه سال، در بهتر نيترازش فرورد زانياز لحاظ م اچهيدر نيمسئوالن ا

  .بود

  
از  يكي ياز حد آب در بخش كشاورز شيمصرف ب ران،يا يها همه تاالب ديشا اياكثر  همانند

 اچهيدر زيدر حوزه آبر 1393كه در سال  يبراساس مطالعات. بود اچهيدر نيا يخشك ليدال نيتر ياصل

 هك يلدر حا شود، يمصرف م ريدپذيدرصد منابع آب تجد78منطقه  نيانجام شد، مشخص كه در ا هياروم
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 نيهمچن. مصرف شوند ديمنطقه با كي ريدپذيتجد يها درصد آب40سازمان ملل،  يبراساس استانداردها

  .است يمربوط به بخش كشاورز هياروم اچهيدر زيدرصد آب مصرف شده در حوزه آبر90

 يمصرف آب در بخش كشاورز ديكه با ديرس جهينت نيبه ا ه؛ياروم اچهيدر يايراستا ستاد اح نيهم در

  .اند دهيدرصد آن رس 32تاكنون به  ند،يگو يكه م يدرصد كمتر شود، عدد40 ه،ياروم اچهيدر

باعث ... كشت و  رييآب، انتقال آب، تغ هيمثل تصف گريد يمجموعه اقدامات ها ياقدام در كنار بارندگ نيا

  .شود اياح 1406تا  هيمسئوالن، اروم يشده است تا به گفته برخ

 ينادرست امكان خشك يها يگذار استيهم با س 1406بعد از سال  يحت رسد يوجود به نظر م نيا با

 نيمن ا«: رابطه گفته بود نيدر ا ستيز طيمعاون سازمان مح ،يشيمسعود تجر. وجود دارد هيدوباره اروم

 ميدعا كن ديبا دارم،برگردد، قبول  شيقبل طيدوباره به شرا اچهيدولت در رييحرف را كه امكان دارد با تغ

فقط به  يطيمح ستيكه بدون مالحظات ز ديايب يممكن است دولت. انجام بدهند يخوب يريگ ميمردم تصم

  ».توجه كند يمسائل اقتصاد

  

  ها تاالب يخشك يامدهايپ

كه  ييامدهايداشته باشد، پ يخطرناك يامدهايها، پ تاالب يبه برخ يبازگشت خشك رسد، يبه نظر م اما

  .شده است دهيد... هامون و  ه،ياروم ،يوخونگا ياز آن در خشك ييها نشانه

ارزش  رسد، يدارند و به نظر م يمختلف يها كاركردها تاالب«: دهد يم حيرابطه توض نيدر ا يارواح

تاالب به  كي. است يكشاورز داتيبرابر تول نيها چند ارزش تاالب. آن شناخته نشده است ياقتصاد

هامون  درود، همانطور كه در چند سال گذشته نمونه آن ش ليبه كانون گردوخاك تبد تواند يم يراحت

  ».مشاهده شد

. گردد يهامون مشاهده شد، به مهاجرت شهروندان برم يها كه در خشك تاالب يخشك امدياز پ گريد يكي
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و بلوچستان به  ستانيس ياز مهاجرت از روستاها به شهرها و شهرها يبه گفته مسئوالت در آن زمان موج

  .شده بود جاديا يشمال يشهرها يبرخ

كه خود  يبخش يهم باشد، نابود يبخش كشاورز ينابود يبه معنا تواند يها بم تاالب ياما خشك ييسو از

  .است رانيبحران آب در ا يها شهياز ر يكي

ها خشك  اگر تاالب شانيبسته مثل پر يها در حوضه«: ديگو يم ران،يا يها طرح حفاظت از تاالب ريمد

 يهر چند به ظاهر تاالب را برا يعني. شود يهم با مشكل روبرو م ينيرزميز يها ببشوند، منابع آ

  » .رود يم نيهم از ب يبخش كشاورز اتيح ياما بعد از مدت م،ياز دست داد يكشاورز
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  27/04/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – اياز آب در يريگ در بهره رانيا يعقب ماندگ
  

مرسوم است، در  اريآب بس نيمنبع نامتعارف تأم كيبه عنوان  ايكه در جهان استفاده از آب در يدرحال

بخش  نيا يها تيو ظرف ايدر شمال و جنوب، استفاده از آب در ايبه آب در يبا وجود دسترس كشور ما

  .مغفول مانده است ،يساحل ياستانها يبه خصوص برا

 نياز منابع نامتعارف تأم يكيبه عنوان  اياستفاده از آب در م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 هيحاش يكشورها. در نقاط مختلف جهان مرسوم است يزآب كشاور يآب شرب و آب صنعت و حت

 ايدر استفاده از آب در شرويپ يخزر از جمله كشورها هيدر حاش رانيا هيهمسا يفارس و كشورها جيخل

 ،ينوار ساحل لومتريك 5800در شمال و جنوب و دارا بودن  ايبه آب در يبا وجود دسترس رانيهستند اما ا

  .است يو سهل انگار يدچار عقب ماندگ ايآب در ميدر استفاده از منابع عظ

به صورت  1391از سال  يخصوص استفاده از آب خزر كه پروژه مهم انتقال آب خزر به فالت مركز در

مطالعات آن صورت نگرفته  ليپروژه جز تكم نيتحقق ا يبرا ياتياقدام عمل چيمطرح شده، هنوز ه يجد

 ليتكم العاتكنند كه مط يدولت تاكنون تنها اعالم م يبتدااز ا يدر دولت فعل رويو مسئوالن وزارت ن

  .ميهست ستيز طيسازمان حفاظت مح يو صدور مجوز از سو يشده و منتظر بررس

 تيصورت گرفته كه در مقابل با ظرف يدر جنوب كشور اقدامات اياز آب در يريدر خصوص بهره گ اما

و  يجنوب يبه استان ها ايبه منظور رساندن آب دركه  ييعالوه بر طرح ها. اندك است اريموجود، بس يها

 سئوالناست، روز گذشته با حضور م يريگيكشور به منظور استفاده در بخش صنعت درحال پ يشرق

از آنها فاز دوم آب  يكيكه  ديرس يدر استان هرمزگان به بهره بردار يمهم يپروژه ها رو،يوزارت ن

  .رمكعب در شبانه روز بودهزار مت 100 تيبندرعباس با ظرف كن نيريش

سفر حضور داشت، در صفحه  نيدر امور آب و آبفا كه در ا روين ريمعاون وز ،يزاده خامس يتق قاسم
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از چهار پروژه قابل توجه در  يشروع بهره بردار يبرا روزيد": نوشت نستاگراميخود در ا يشخص

شده است با همكاران  نهنها هزيٓا يبراتومان  ارديليبندرعباس، قشم و بشاگرد كه حدود دوهزار و ششصد م

  .ميبه استان هرمزگان سفر كرد

. مطلوب است ارن بسيٓا ب خروجيٓدر كشور را دارد و ا ديتول تيظرف نيكن بندرعباس باالتر نيريش بٓا

 اب دريٓاست و ما اصوال از ا نييپا اريهمجوار بس ينسبت به كشورها رانيكن ها در ا نيرب شيٓا تيظرف

  .ميكنياده مكم استف

از  نها خوب است وليٓا نيرب شيٓا يدارند و موجود يمناسب يكه بارندگ ييكشورها يجهان حت در

 ارديليو امارات چند م ب مثل عربستان سعوديٓكم ا يغفلت نكرده اند و كشورها اب دريٓا يساز نيريش

  .كننديم نيريمصارف شرب و صنعت ش يرا برا اب دريٓمتر مكعب در سال ا

 يول ميصادر كرده ا اب دريٓا ييمترمكعب مجوز نمك زدا ارديليحدود چهار م يتا كنون برا رانير اد ما

و پنج واحد در حال نصب است اما فاصله  ستيكن نصب شده و ب نيرب شيٓتاكنون شصت واحد ا نكهيبا ا

  .دار است يمعن يصيتا عدد تخص

 يسنت حسنه ا راياخ. است  يراهكار مناسب ب نمك زداييٓپر ا عيو صنا يساحل ب شرب شهرهايٓا يبرا

چاه  يكوچك بر رو يكن ها نيرب شيٓغاز شده است و با نصب آو بلوچستان ا ستانيدر س نيريتوسط خ

 بيٓمنابع ا رصدفقط سه د. دهنديقرار م انييروستا اريو در اخت كننديم دب مطلوب توليٓب شور، آا يها

  ".شده است عتوزي ن هم نامتوازنٓهستند كه ا نيريجهان ش
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  28/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  – استان با انتقال آب كارون 2 ياتيشاهرگ ح دنيخشك
  

كارون به  يها از طرح انتقال آب سرشاخه ها با انتقاد استان يعال يدر شورا  ياريوبخت چهارمحال ندهينما

منتقل كنند،  ياستان را به فالت مركز نيآب ا خواهند يم يبا چه منطق: گفت رانيا يفالت مركز

  .و با كمبود آب شرب مواجه هستند برند يرنج م يآب ياز ب  ياريوبخت مردم چهارمحال كه يدرحال

درباره طرح انتقال آب كارون به فالت  چالبطان يدمحمو يمهد لنا،ينقل از ا به »نهيسبز«به گزارش  

خشك  يآب يب ليدل به شيها دارند و باغ ازيمردمش به آب شرب ن ياستان يوقت: ادامه داد رانيا يمركز

 نيآب ا صيتخص كنند، ياز چاه استفاده م يدنيآب آشام يمناطق مختلف آن هنوز برا ياند و اهال شده

هر  ست،يز طيحفاظت مح 50طبق قانون اصل . و نامعقول است دهينسنج يرهمجوار ام يها استان به استان

را به مناطق  ازشيآب مازاد بر ن تواند يآب مناطق خودش را رفع كند و بعد از آن م ازين ديابتدا با يا منطقه

  .دهد صيتخص گريد

  

  ستين تر نياز ما رنگ يكس خون 

ابتدا  رد،يگ يهمان منطقه سرچشمه م يبع مرتفع و ملاست كه از منا يصاحب آب يا منطقه يوقت: افزود يو

شوند و بعد به مناطق همجوار منتقل شود، چراكه خون مردم  ازين يمردم همان مناطق از لحاظ آب ب ديبا

  .ستين تر نيرنگ ياريوبخت از مردم چهارمحال يفالت مركز

  

  شهرستان بروجن آب شرب ندارند ياهال

 ياز آب برا يحاضر مردم شهرستان بروجن جدا درحال: كرد انيب ها استان يعال يعضو شورا نيا 

 يحاال كه فصل تابستان است، با مشكالت ژهيو و به برند ياز كمبود آب شرب رنج م ،يمصارف كشاورز
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انتقال آب به بروجن انجام نشده  يبرا يهستند و هنوز اقدام بانيكمبود آب دست به گر نهيدر زم  دهيعد

  .است

  

  شوند يها با انتقال آب خشك م چشمه از ياريبس 

با توجه به  رانيا يبه فالت مركز  ياريوبخت آباد چهارمحال با انتقال آب از بهشت: گفت چالبطان يمحمود

اگر . شوند يمنطقه خشك م يها از چشمه ياريمنطقه انجام شده است، بس نيكه در ا ييها يكارشناس

ست از كشاورزان استان يبر است، بهتر ن آب عيو صنا يكشاورزرونق  يبرا يريكو يها انتقال آب به استان

آب را صدها  كه نيا يمنطقه رونق دهند؛ به جا يكنند و به كشاورز تيحما  ياريوبخت چهارمحال

  .منتقل كنند نيسنگ يها نهيتر و با صرف هز طرف آن لومتريك

  

  شدت نگرانند به  ياريوبخت استان چهارمحال مردم

استان  نيمردم ا ران،يا يبه فالت مركز  ياريوبخت وضوع انتقال آب از استان چهارمحالم: اضافه كرد يو

مجلس انجام شده  ندگانيبا استاندار، شورا، امام جمعه و نما يبارها مكاتبات. شدت نگران كرده است را به

انتقال  نياگر ا  .شود يريطرح جلوگ نيا ياز اجرا خواهند يم ينگار و نامه يحاضر با بوروكراس و درحال

  .شود يم ليكشور تبد ياز معضالت اساس يكيانجام شود، به 

  

  به چشم ما خواهد رفت يآب يكه از ب يگردوخاك

، استان  ياريوبخت عالوه بر چهارمحال: كرد انيها ب استان يعال يدر شورا  ياريوبخت چهارمحال ندهينما

با  زين  ياريوبخت در استان چهارمحال يآب يها رودخانه كارون از سرچشمه هيتغذ ليبه دل زيخوزستان ن

كه بازهم گرد و  شود يم ليتبد زگرديشدن به كانون ر استان با خشك يرو و هورها روبه يآب يمشكل ب
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  .رود يم  ياريوبخت استان همجوار ازجمله چهارمحال نيخاكش عالوه بر خود استان، به چشم مردم چند

دو استان  ياتيو ح يشاهرگ آب رانيا يب به فالت مركزانتقال آ يبرا ستيقرار ن: افزود يو

در استان با  ينيرزميز يها از آب هيرو يب يها با برداشت. و خوزستان را قطع كنند  ياريوبخت چهارمحال

 يا به گونه ديدر استان با يدنيآب آشام ستميدر واقع س. ميمواجه هست يعمق يها آب گونه نيكمبود ا

  .شود نيتأم يجار يها باشد كه از آب

مواجهند و در فصل تابستان  يآب استان با كم ياكثر روستاها: در آخر خاطرنشان كرد چالبطان يمحمود

  .ميلردگان و بروجن شاهد هست يها را در شهرستان ها يآب كم نيشتريو ب شود يم يبند رهيشان ج آب شرب



    

  
  

181 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

يسنا مورخ خبرگزاري ا – تابستان يط يناگهان يها لياحتمال وقوع س شيافزا
28/04/1399  

  

 يمونسون يها تيفعال شيگفت كه افزا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

  .داده است شيرا افزا يجنوب يها استان يبرخ در يناگهان يها البيتابستان امسال احتمال وقوع س يط

 يبرا طيتابستان امسال شرا يط ها ينيب شيبر اساس پ نكهيبا اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا فهيوظ احد

از حد  تر يسامانه مونسون امسال قو رو نياز ا: است، اظهار كرد شهياز هم اتريهند مه يمونسون يها تيفعال

ماه در  وريمونسون تا شهر يها ههر ساله سامان. در كشور دارد يشتريب ياندگارمعمول خواهد بود و م

و اواخر مهر ماه  زييسامانه تا فصل پا نيكه ا دهند يامسال نشان م يمياقل يها اما مدل افتي يم انيكشور پا

  .در كشور ادامه دارد

در جنوب و  يرگبار يها رشبا شيتابستان با افزا يكه ط شود يموضوع سبب م نيا نكهيا انيبا ب يو

در جنوب  يناگهان يها البياحتمال وقوع س رو نياز ا: كرد حيتصر م،يجنوب شرق كشور مواجه شو

 وردر مقابل با حض يو بلوچستان، جنوب شرق كرمان، هرمزگان و جنوب فارس وجود دارد ول ستانيس

و  ابدي يكاهش م زييفصل پا ير كشور طها د بارش ران،يها از ا هنگام آن ريو خروج د يمونسون يها سامانه

  .رسند ياز حد نرمال به كشور م رتريد زهييپا يزا باران يها سامانه

تابستان در  يكه ط يدرحال: ادامه داد يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

خواهد بود اما در كل  شتريها از حد نرمال ب و بارش ميدار يمثبت بارش يهنجار يجنوب و جنوب شرق ب

را به  ها بارشاز  ياست و حجم قابل توجه زيكشور ناچ يبرا يهمان موسم اي يمونسون يها بارش زانيم

  .دهد يخود اختصاص نم

از اواخر فصل بهار و : گفت يمونسون يها و بارش ها تيفعال يريگ شكل يدر ادامه درباره چگونگ فهيوظ
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 ياهايدر يهند است گرمتر از دما انوسيدر اق يفرورفتگ كيهند كه هوا در شبه قاره  يتابستان دما يط

جنوب شرق  كستان،از جمله جنوب پا ياطراف شبه قاره هند به مناطق يها آب جهياطراف شده و در نت

 يآب طينسبت به مح يخشك يفشار و گرما نيبه ا. وارد كرده ياديخود كشور هند فشار ز يو حت رانيا

  .شود يمونسون گفته م

مجاور به شبه قاره هند سبب  ياهايشدن رطوبت از در دهيو كش نيدر سطح زم ييهمگرا نيا يگفته و به

قابل  يزمستان يها كشور عموما بارش نيا. كه عمده بارش كشور هند در فصل تابستان باشد شود يم

  .ندارد يتوجه

در  يمونسون يها سامانه نكهيابا اشاره به  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

هنگام بعد  رو نياز ا: كرد حيتصر دهد، يقرار م ريرا تحت تاث رانيفصل تابستان جنوب و جنوب شرق ا

در  يا نقطه ورتكه به ص رديگ يشكل م يجوشش يزا باران يمناطق ابرها نيشب در ا ليازظهر و اوا

 نيا يريگ عمده علت شكل. دهد يشكل م را يديشد يباران يرگبارها يجنوب يها از استان يمناطق

  .است نيباال در سطح كره زم يرطوبت و دما يجوشش يابرها

 30تا  20محدوده مشخص  كيدر مدت زمان كوتاه در  تواند يم يمونسون يها ستميس نكهيا انيبا ب فهيوظ

است و سبب  خطرناك يگاه يرگبار يها بارش نيا: بارش به دنبال داشته باشند، اظهار كرد متريليم

  .شود يم يناگهان يها البيس

 يزا باران يابرها: گفت انيدر پا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

در  جهيو در نت رنديگ يشكل م زيكشور ن يانيو م ييباال يها تابستان در عرض ياوقات ط يبعض يجوشش

  .شوند يم ليسبب وقوع س يشمال كشور گاه
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 ينيرزميز يها سفره؛ شود يم نيها تأم آب شرب شهرستان بروجرد از چاه درصد 85
  28/04/1399روزنامه سبزينه مورخ  – از آب و بدون اعتبار يخال

  

 هيرو يمناطق به آب و استحصال ب ديشد ازيهوا، ن يگرم ،يكمبود نزوالت جو ،يدرپ يپ يها يسال خشك

منظور استفاده  از اشخاص به يبرخ يبرا يمحرك اصل ،يكلمه كمبود منابع آب كيدر  ينيرزميز يها آب

برداران  بهره زيو ن رمجازيغ يها چاه يخاطر با معضل حفار نيهم شده و به ينيرزمياز منابع ز رمجازيغ

درصد آب شرب  85آب و فاضالب بروجرد  سيبه گفته رئ. ميرو هست از منابع مجاز روبه رمجازيغ

 زيحاضر ن حال در. رفته است نييشدت پا و سطح آب در شهرستان به شود يم نيها تأم شهرستان از چاه

  .مطرح است يدر محاكم دادگستر خصوص نيدر ا ياديز يها پرونده

 ريچند سال اخ يها يسال خشك ياز سه منطقه پرباران كشور واقع شده، ول يكيبروجرد در  شهرستان

بر  وجود آورده است، عالوه شهرستان به نيا يدنيو آشام يآب كشاورز نيتأم يرا برا يمشكالت

 يرمجازيغ ياه چاه زند، يدامن م ينيرزميز يها شدن سفره يبر خال تر شيكه ب يموضوع يسال خشك

رفتن  نيدوست باعث از ب آب يها كشت يخصوص برا به هيرو ياست كه حفر شده و با برداشت ب

  .شده است ينيرزميز يها آب

  

  از رودخانه يكشاورز يها نيزم رمجازيغ برداشت

شهرستان با  نيدر ا رمجازيحلقه چاه غ 13: گفت سنايبه ا باره نيبروجرد در ا يا امور آب منطقه سيرئ

صورت  هستند كه به يكاران برنج يمشكل اصل كه نيا انيبا ب يمحمد يعل. مسدود شده است ييكم قضاح

 ازيبه ن رمجازيغ يها حكم مسدود كردن چاه ياجرا يبرا: افزود كنند، يها آب برداشت م از چاه رمجازيغ

  .مياعتبار دار
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و  يافراد خاط نهيبا هز رمجازيغ يها اگر بشود چاه: بروجرد خاطرنشان كرد يا امور آب منطقه سيرئ

كپرگه  يرودخانه روستا ريدر مس   و باغ يكشاورز نيزم 99. است ينظارت امور آب پر شوند، عال

  .شود يدگيموضوع رس نيبه ا ديدارند كه با رمجازيبرداشت غ

به  زيموضوع ن نيحقابه پرداخت كنند كه ا ديها با رودخانه ريدر مس يمزارع پرورش ماه: كرد انيب يو

  .دارد ازين تر شيب يريگيو پ يبررس

  

  كند يم يريجلوگ رمجازيهوشمند از برداشت غ يكنتورها

شهرستان نصب شده  يها چاه يكنتور هوشمند بر رو 48: گفت باره نيدر ا زيامور برق بروجرد ن سيرئ

  .در دستوركار قرار دارد زياست كه هشت مورد ن

 يها چاه يمربوط به شهر بروجرد است كه بر رو زيوشمند نكنتور ه 28: كرد حيتصر يخسرو يمحمدعل

درصد  50تا  30آب كه به كشت برنج اختصاص دارند  يها نصب شده و مصرف برق چاه يكشاورز

 يها كنتور هوشمند نصب شود، چون كنتورها چاه يبر رو ديبا: اضافه كرد يخسرو. داشته است شيافزا

  .كند يم يريآب جلوگ هيرو يو ب رمجازياز برداشت غ هوشمند

  

  رفته است نييشدت پا آب در شهرستان بروجرد به سطح

رفته است و  نييشدت پا سطح آب در شهرستان به: گفت باره نيآب و فاضالب بروجرد هم در ا سيرئ

  .شد ميبا مشكل كمبود آب مواجه خواه صورت نيا ريكنند، در غ تيمصرف را رعا يمردم الگو ديبا

 طيكه در شرا شود يم نيها تأم درصد آب شرب شهرستان از چاه 85: كرد حيصرت يحداد اهللا بيحب

سبز در بروجرد با آب شرب  يفضا ياريدرصد آب 85متأسفانه . شود تيمصرف رعا يالگو ديتابستان با

  .اتخاذ شود يجد ماتيتصم ديموضوع با نيا يكه برا شود يانجام م
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استفاده كشاورزان از  يدارد كه برا ير مترمكعب خروجهزا 18بروجرد  خانه هيتصف: اضافه كرد يحداد

  .كرد يزير برنامه توان يآب م نيا

  

  مترمكعب رواناب دارد ونيليم 300 بروجرد

 نيتر شيب يآب يهزار هكتار اراض 35بروجرد با : اظهار كرد باره نيدر ا زيبروجرد ن يجهاد كشاورز ريمد

  .را در لرستان دارد يآب يسطح اراض

و  هزار كيرشته قنات و  294و  هزار كيحلقه چاه،  782در شهرستان بروجرد : كرد حيتصر ينبات اهللا عزت

مترمكعب حقابه،  ونيليم 219مترمكعب رودخانه و رواناب و  ونيليم 300با وجود . چشمه وجود دارد 33

از منابع آب  نهيبه دهو استفا يبخش طرح تعادل ياجرا. حقابه ندارند ياز كشاورزان بروجرد ياما برخ

 ياريدر آب يآب غرق يها وهياز ش زيفشار و پره تحت ياريآب نينو يها ستمياست و توسعه س يضرور

  .كند يمهم كمك م نيبه تحقق ا يكشاورز ياراض

فراهم شود تا سطح  ديبا نينو ياريآب يها وهياستفاده از ش شيافزا يبستر الزم برا ديبا: كرد انيب يو

 يشرط اجرا به يكشاورز يها پروانه چاه ديتمد كه يدرصورت. مجهز شوند ستميس نيبه ا يتر شيب ياراض

 نينو يها وهيگستره استفاده از ش شيموجب افزا وهيش نيباشد، ا يدر اراض ياريآب نينو يها ستميس

  .شود يم ياريآب

  

  تومان است ونيليم 12تا  10 رمجازيغ  مسدودكردن هر چاه نهيهز

تخلفات بخش آب ازجمله  شيافزا: اظهار كرد باره نيدر ا زيلرستان ن يا شركت آب منطقه رعامليمد

 هيقوه قضائ ياز سو يتر شيب يهمكار ازمندين رمجازيغ يها و بستر رودخانه و حفر چاه ميتجاوز به حر

  .و تشكر است ريتقد صورت گرفته كه قابل ياقدامات خوب نهيزم نيهر چند در ا. است
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تا  10در حدود  يحفر شده، اعتبار رمجازيغ  مسدود كردن هر چاه يبرا: ردك حينژاد تصر حسن وشيدار

انتظار دارد قضات،  يا اعتبار، شركت آب منطقه نياست كه با توجه به عدم تأم ازيتومان مورد ن ونيليم 12

اعاده به وضع سابق را به عهده شخص متخلف گذاشته و متخلف خسارات وارده به شركت  يصدور رأ

  .را پرداخت كند يا آب منطقه

  

  است تر شيبرنج در بروجرد از مازندران ب كشت

و  ينظم يب كيبروجرد  الخوريدر دشت س: اظهار كرد باره نيدر ا زيبروجرد ن يفرماندار يعمران معاون

  .شود ياعمال نم نهيزم نيدر ا يتيريمد گونه چيوجود دارد كه ه يختگيهم ر به

 نيدر ا ياديآب ز يها و شاهد حفر چاه كند يم دايپ شيساله افزا وند همهر نيا كه نيا انيفالح با ب مسعود

 يزراع يها نيزم ريآب در مس يها حفر چاه نهيدر زم يمتأسفانه با افراد خاط: افزود م،يدشت هست

  .شده است ليتبد يستيمعضل ز كيبه  نيو ا شود يانجام نم يبرخورد گونه چيه

كشت برنج كاربرد دارد و كشت  يبرا تر شيها ب چاه نيحفر ا: ردفرماندار بروجرد خاطرنشان ك معاون

  .شده است تر شيآن از مازندران ب ديشده كه تول يا گونه برنج در بروجرد به

  

  تر است استان كم يشهرها گريبروجرد نسبت به د رمجازيغ يها چاه تعداد

 نيشهرستان بروجرد در ا يياجرا يها دستگاه رانيضعف مد: اظهار كرد باره نيبروجرد هم در ا فرماندار

  .كل مربوطه در مركز استان ندارند رانيبا مد يارتباط گونه چيمطالبات ه ياست كه برا

دستگاه اختصاص  نيكه به ا ياز كل اعتبار ديبروجرد با يا امور آب منطقه: كرد انيب يميرح ميعبدالرح

در سطح شهرستان بروجرد  رمجازيغ يها منظور مسدود كردن چاه درصد را به 50حدود  كند، يم دايپ

  .كند نهيهز
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 يكس گريصورت قاطع برخورد شود، د اگر با چند نفر از متخلفان به: استاندار لرستان ادامه داد معاون

  .بزند يكار نيكه دست به چن كند يجرأت نم

 ديست، اما باتر ا استان كم يشهرها گريبروجرد نسبت به د رمجازيغ يها تعداد چاه: كرد حيتصر يميرح

با  ينيرزمياز منابع آب ز هيرو ياستحصال ب. هم وجود نداشته باشند رمجازيتعداد چاه غ نيتالش شود كه ا

شدت كاهش  به ينيرزمياست كه باعث شده منابع آب ز يليازجمله دال رمجازيمجاز و غ يها حفر چاه

كرد كه منابع آب  ديتأك يديع كلموضو نيبر ا ديهمواره با. ندينقاط فرو نش ياريدر بس نيزم. ابدي

 يعزم مل فهيوظ نياست و انجام ا رويوزارت ن فيمهم كشور و حفظ آن از وظا رياز ذخا يكي ينيرزميز

  .طلبد يرا م تيدر سطح حاكم
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؛ شود يانتقال داده م هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم كياز  شيساالنه ب
روزنامه  – هياروم اچهيدر ياياح يدولت برا يتومان ارديليهزار م 10 يگذار هيسرما

  29/04/1399سبزينه مورخ 
  

با  ريچند سال اخ ياست، ط دهيپر آب خود رس يخشك به روزها يپس از گذر از روزها هياروم اچهيدر

امكان فراهم شده است كه  نيصورت گرفته، ا زيمخازن سدها در حوضه آبر يكه رو يمجموعه اقدامات

س سازمان يبه گفته رئ. انتقال داده شود هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم كياز  شيساالنه ب

تومان  ارديليهزار م 10تاكنون  اچهيدر نيا يياياح يها طرح ياجرا يبرا ديو ام ريوبودجه دولت تدب برنامه

  .كرده است يگذار هيسرما

 ينمك يها شدن آن طوفان با خشك رايبود، ز جانيدغدغه نخست مردم خطه آذربا هياروم اچهيدر ياياح

 نيبر ا يانيآن خط پا ياياح ديو ام ريدولت تدب يشياند اما با چاره ؛انداخت ينفر را به خطر م ها ونيليجان م

حسن  استيدولت به ر ئتيجلسه ه نيدر نخست هياروم اچهيدر يايشدن اح مطرح. است  دهيكش يدلواپس

و مناطق  يغرب جانيمردم آذربا ژهيو از مردم به ياريبس ي، سبب شگفت1392در مرداد سال  يروحان

 يتيامن يموضوع هياروم اچهيدر ياياح يمطالبه برا ازدهميد؛ چراكه قبل از دولت ش اچهيدر يا هيحاش

  .شد يم يتلق

 ئتيه رينظ يدر جلسه مهم يمسئول كشور چيه جمهور، سيرئ ،ياز حسن روحان شيتا پ كه ييجا آن  از

همه ملت  يجلسه برا نيمسأله آن هم در نخست نينپرداخته بود، طرح ا هياروم اچهيدولت به موضوع در

نبودند و آن  نيب خوش اديموضوع ز نيبه طرح ا زياز مردم ن يا در كنار آن عده يداشت؛ ول يمنطقه تازگ

  .دانستند يگذشته م يها دولت رينظ سرانجام يب يها را در جمع وعده

 يآب نينگ ياياح يبرا يو آغاز اقدامات عمل هياروم اچهيدر يايستاد اح لينگذشت تا با تشك يريد
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كه در  ياما بودند و هستند كسان افت؛ي شيافزا اچهيدر يايدولت در اح تيمردم به جد ديام جان،ياآذرب

  .اند رفته انهمردم را نش ديمخالفت با دولت، ام يخود و صرفاً برا يو جناح ياسياهداف س يراستا

ر گرفتند كه پس از كا تالش خود را به يتمام اءيدادن ستاد اح ناكارآمد نشان يبرا يدولت درحال مخالفان

راستا  نيبرداشته شده و در ا اچهيدر يايتحقق اح يدولت برا يها گام نيسال آخر از هفت شيگذشت ب

شده  نهيهز ديو ام ريدولت تدب ياز سو يو مشكالت اعتبار ميبا وجود تحر الير ارديليهزار م 100از  شيب

. دارد يكاف تيحساس يمطالبات مردم و يطيمح ستيكه نشان داد دولت به موضوعات ز يا نهياست؛ هز

موفق بوده كه كارشناسان  يا به اندازه جانيآذربا يآب نينگ ياياح يدولت برا يها از سو تالش

 هياروم اچهيدر يايهمچون اح يا هبرنام نيدر تدو زيكشور را ن يها راهكار نجات تاالب ست،يز طيمح

  .دانند يم

شده  ارتفاع ثبت نيتر است، بلكه تراز آن نسبت به كم دواركنندهينه تنها ام هياروم اچهيدر تيوضع اكنون

داده كه  شيرا افزا يدواريام نيو ا افتهي شيافزا متر يسانت 55و  متر كياز  شيب جانيآذربا يآب نينگ يبرا

  .ستا يانيپا ريدر مس جانيبه مردم آذربا ديو ام ريدولت تدب سيقول رئ

  

  بود يمل ميطرح عظ كي هياروم اچهيدر ياياح

رفع  يبا اشاره به اهتمام دولت برا هياروم اچهيخود از در رياخ ديوبودجه در بازد سازمان برنامه سيرئ

 نيا يياياح يها طرح ياجرا يبرا ديو ام ريدولت تدب: گفت رنايبه ا هياروم اچهيدغدغه مردم درباره در

  .كرده است يگذار هيتومان سرما ارديليهزار م 10 اچهيدر

و  رانيبود كه مردم سراسر ا يمل ميطرح عظ كي هياروم اچهيدر ياياح: نوبخت افزود رمحمدباق

 نيرفع ا يدر راستا زين ديو ام ريرا در همه نقاط جهان حساس كرده بود و دولت تدب عتيمندان به طب عالقه

  .شد هياروم اچهيدر يايدغدغه با همه توان وارد كار اح
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  هياروم اچهيدر ياياح يديكل يها طرح ياني، سال پا1399 سال

را  1399سال  ميتوان يم: كرد انيب 1393از سال  هياروم اچهيدر يياياح يها با اشاره به آغاز طرح يو

با تالش  ييايطرح اح 12راستا  نيكه در ا ميكن يگذار ها نام طرح نيا ياجرا يانيعنوان سال پا به

  .رسد يط به سرانجام ممرتب يها و همه بخش ديو ام ريدولت تدب ريناپذ يخستگ

به  بيس يها، انتقال آب از سد كان طرح نيمهم ا يها از قسمت يكي: اضافه كرد جمهور سيرئ معاون

 ونيليم 600از  شيتونل با هدف انتقال ساالنه ب لومتريك 36راستا حدود  نيبود كه در ا هياروم اچهيدر

 كه يطور است؛ به يانيكار در مراحل پا نيا :نوبخت ادامه داد. احداث شده است اچهيدر نيمترمكعب به ا

  .مياز آن را دار يبردار در اواخر تابستان امسال انتظار بهره

 ايآذر  ميدواريام: خط انتقال گفت نيافتتاح ا يدر راستا ياقدامات جنب يبا اشاره به لزوم اتمام برخ يو

  .ميشبا هياروم اچهيدر يايطرح مهم اح نيامسال شاهد افتتاح كامل ا يد

  

  ابدي يم انيپا ديو ام ريدر دولت تدب هياروم اچهيدر ياياح ياقدامات برا همه

 ريدولت تدب ريبا تداب: گفت هياروم اچهيخود از در رياخ ديدر بازد زين ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

و  زيتبر ه،ياروم يها خانه هيتصف ب،يس يآب سد كان ،يدر كاهش مصرف آب در حوزه كشاورز ديو ام

به  يورود شيافزا بمترمكع ارديليم كيوارد شده و ساالنه حدود  هياروم اچهيبه بستر در ياقمار يسدها

  .داشت ميرا خواه اچهيدر

و  ريدر دولت تدب هياروم اچهيدر ياياح يبرا يو مهندس يافزار همه اقدامات سخت: افزود يكالنتر يسيع

چهار  نكيهم ا. داده خواهد شد ليتحو ندهيه دولت آمناسب، ب تيبا وضع طيو شرا ابدي يم انيپا ديام

 اچهيدر يايستاد اح يها رقم با طرح نيوجود دارد كه ا هياروم اچهيمترمكعب آب در در 290و  ارديليم

  .مترمكعب برسد ارديليم 7/14به  گريتا هفت سال د ديبا ديو ام ريدر دولت تدب هياروم
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 ارديليهزار م 10به حدود  زين يجار سال انيتا پا هياروم هاچيدر ياياح يها اتمام كامل طرح: گفت يو

  .دارد ازين گرياعتبار د الير

  

  كشور يرسان آب يها پروژه نيتر از بزرگ يكي هياروم اچهيآب به در انتقال

 اچهيسامانه انتقال آب به در: نوشت ياجتماع يها از شبكه يكيدر  زين روين ريوز يآب و آبفا معاون

 يكي اچهيدر نيا يايبا هدف اح بيس يمترمكعب از سد در حال ساخت كان ونيليم 650 تيبا ظرف هياروم

  .ديخواهد رس جهيبه نت ديو ام ريكشور است كه امسال و در دولت تدب يرسان آب يها پروژه نيتر از بزرگ

 ستاگرامنيشدن دستگاه حفار از تونل زاب در صفحه ا از خارج ييدئويبا انتشار و يخامس زاده يتق قاسم

مهندسان و كارگران شاغل در  يزاب، خوشحال يلومتريك 36حفار از تونل  نيخروج ماش: خود نوشت

  .همراه داشت پروژه را به نيا

مناسب شده و حدود  ديو ام ريدر دولت تدب اچهيدر تيوضع: گفته بود هياروم اچهيدرباره در تر شيپ يو

نسبت به . شده است يها رهاساز سال نيآن در ا ياياح يها برا مترمكعب از سدها و رودخانه ارديليم شش

دولت حال آن بهتر هم  نيا انيتا پا رگذاريچند طرح مهم و تأث انياز آن پر شده و با پا يمين 1374سال 

 يمترمكعب آب برا ونيليم 400و  هزار كيتاكنون  يغرب جانياستان آذربا يامسال از سدها. خواهد شد

  .است هيشده  كه دو برابر تعهد پا يرها ساز اچهيدر ياياح

  

  در مرداد امسال هياروم اچهيخط انتقال آب به در افتني انيپا

طرح ازجمله  نيشامل چند بيس يانتقال آب از سد كان اتيعمل كه نيبا اشاره به ا يغرب جانيآذربا استاندار

  .ابدي يم انيد امسال پامردا يلومتريك 36طرح  نيتونل ا يحفار: تونل و كانال خط انتقال است، گفت

 هياروم اچهيبه در بيس يمطلوب مراحل انتقال آب از سد كان تيبا اشاره به فعال ياريشهر يمحمدمهد
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 5/12حدود   يتونل پس از حفار ياز سمت ورود TBM يدستگاه حفار ،يطبق گزارش ارسال: افزود

 يمحل يمتر 80شده در عمق  جادياشفت . باال وارد شفت شده است اريو با دقت بس تيبا موفق لومتريك

از  يو دقت حفار ريمس قينقطه از نظر تدق نيبه ا دنيبوده و رس TBM ياورهال دستگاه حفار يبرا

  .برخوردار است يا ژهيو تياهم

كل  مانده يمتر باق 900و هزار كي يبا حفار يبند طبق برنامه زمان: ادامه داد يغرب جانيآذربا استاندار

 300هم تنها  ياز سمت خروج: كرد انيب ياريشهر. ديتونل به اتمام خواهد رس يوداز سمت ور يحفار

  .را به اتمام خواهد رساند يحفار اتيمرداد عمل انيدوم تا پا TBMكه دستگاه  مانده يمتر باق

  

  هياروم اچهياعتبار به طرح انتقال آب در الير ارديليم 500هزار و  4 قيتزر

 اچهيبه در بيس يطرح انتقال آب از سد كان ياشاره به حل مشكل اعتبار با يغرب جانيآذربا استاندار

 يبرا الير ارديليم 500سفر چهار هزار و  نياز ا شيپ: به استان گفت جمهور سيدر سفر معاون رئ هياروم

  .پروژه شد نيدر ا يياجرا تر شيطرح اختصاص داده شده بود كه سبب تحرك ب نيا

از  يبخش يغرب جانيبه آذربا جمهور سيسفر سال گذشته معاون اول رئ در: افزود ياريشهر يمحمدمهد

  .شد ليامر تكم نيا زيسفر ن نياعتبار پروژه حل و در ا نيتأم يو كسر نيطرح تأم نياعتبار ا

 نيتأم هياروم اچهيو تونل انتقال آب به در بيس يحاضر بودجه كامل احداث سد كان درحال: گفت يو

  .شده است

 يها خانه هياز پساب تصف اچه،يبر تونل انتقال آب به در عالوه كه نيبا اشاره به ا يغرب جانيباآذر استاندار

خواهد شد، اظهار  نيتأم هياروم اچهيدر ياياح يبرا ازياز آب مورد ن يبخش زيفاضالب و سد چپرآباد ن

 ابدي يعب اختصاص ممترمك ونيليم 50 ها خانه هيسد چپرآباد و پساب تصف يها از هر كدام از طرح: داشت

  .است يتوجه كه رقم قابل
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مترمكعب آب  ارديليدو تا سه م نيو با بارش مناسب ب هياروم اچهيدر يها با اتمام پروژه: ادامه داد ياريشهر

  .به تراز خوب برسد اچهيدر ندهيآ يها سال يرقم ط نيبا ا ميدواريكه ام شود يم اچهيوارد در

  

  هياروم اچهيتراز در يمتر يسانت 55و  متر كي شيافزا

متر و  271و  هزار كيبه  هياروم اچهيتراز در كه نيبا اعالم ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

و  ريآن در دولت تدب يتراز ثبت شده برا نيتر نسبت به كم هياروم اچهيتراز در: افزود ده،يرس متر يسانت 59

  .است افتهي شياافز متر يسانت 55و  متر كياز  شيب ديام

 دهيمربع رس لومتريك 23هزار و  اكنون به سه هم جانيآذربا يآب نيوسعت نگ كه نيسرخوش با اعالم ا فرهاد

اكنون نسبت به  هم هياروم اچهيدر تيها، وضع بارش ريگ با توجه به كاهش چشم: است، اظهار داشت

طبق برنامه ادامه  جانيباآذر يآب نينگ ياياح يها برا توجه كرد تالش ديمساعد است؛ اما با رياخ يها سال

  .دارد

 اچهيحجم آب در: گفت اچهيدر زيآب در حوضه آبر يباال ريبا اشاره به آغاز فصل گرما و تبخ يو

 دهيمترمكعب رس ونيليم 290و  ارديليدارد و به چهار م يمناسب تيگذشته وضع يها نسبت به دوره هياروم

  .است

  

  در فصل گرما هياروم چهايكاهش تراز در بودن يعيطب 

 هياروم اچهيكاهش تراز در كه نيا انيبا ب يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان سيرئ

بسته است و كاهش تراز آن با متوقف  يحوضه آب كي هياروم اچهيدر: است، گفت يعيدر فصل گرما طب

  .ستين يرعاديغ يآب موضوع يباال ريو تبخ اچهيبه در يشدن آب ورود

استفاده كرده و آن را نشان از  آب در فصل تابستان سوء يباال رياز تبخ ها يمتأسفانه برخ: افزود يو
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  .ستين حيصح وجه چيكه به ه كنند يالقاء م هياروم اچهيدر ياياقدامات ناموفق دولت در اح

اعتبارات : كرد انيرار داد، بدر انتقاد از دولت انصاف را مدنظر ق ديبا يحت كه نيبر ا ديبا تأك سرخوش

همچون اصالح  يكشاروز يها از حوزه ياريسبب شد تا بس هياروم اچهيدر يايشده از ستاد اح قيتزر

  .شود يياجرا اچهيدر يايكمك به اح يستاد و در راستا نيفشار با كمك ا تحت ياريكشت و آب يالگو

 يها خطر طوفان ن،يزم رانيا نينگ نيا يايتوانست ضمن اح ديو ام رياقدامات دولت تدب بيترت نيا به

  .نمك را از سر كشورمان دور سازد

 اچهيدر نيا يول  اعالم شده، هياروم اچهيدر كيعنوان ارتفاع اكولوژ متر به 274و  هزار كيچند تراز  هر

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

  .ع خواهد شدرف
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 رييدر كشور به علت تغ البيوقوع س شيافزا :آب مطرح كرد قاتيموسسه تحق سيير
  29/04/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – مياقل
  

كه كشورمان با  مياقل ريياز اثرات تغ يكي: گفت رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق سيير -رنايا - رانته

  .است  البيوقوع س زانيم شياست افزا ريآن درگ

به  يا دهيپد مياقل رييتغ: افزود رنايا يدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد كشنبهيروز  »يافتخار يمرتض«

  .است دهيموضوع به اثبات رس نيپژوهشگران ا نيكه وقوع آن در ب رود يشمار م

اثبات كرده  يخوب موضوع را به نيا ريچند دهه اخ يدر ط يمياقل يها مؤلفه راتييروند تغ: ادامه داد يو

  .است رييدر حال تغ رانيجهان و از جمله ا ميكه اقل

 يها و دما بر جنبه به خصوص بارش يمياقل يرهايمتغ راتييتغ نكهيبا توجه به ا ديبا: گفت يافتخار

 نيا زانياز م ييبرآوردها ديبا زيكشور ن ندهيآ يخواهد داشت، لذا برا ميمختلف منابع آب، اثر مستق

  .رديها بر منابع آب صورت پذ و اثر آن راتييتغ

دما  يرهايدر خصوص متغ يآت يها يوسازيسنار جينتا: ادامه داد رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق سيير

مختلف  يدر نواح يآت راتييتغ نيتر از محتمل يكيمالحظه دما  قابل شيكه افزا دهد يم و بارش نشان

 بخشمختلف به خصوص در  يها در بخش يآب ازين شيموضوع باعث افزا نيكشور خواهد بود و ا

  .خواهد شد يكشاورز

 يمياقل يوهايراست كه بر اساس سنا يموارد گرياز د زيكشور ن يآت يها بارش ميدر رژ رييتغ: افزود يو

  .اند داده شده صيمحتمل تشخ ندهيآ

باعث  يبارش از برف به باران ممكن است در دوران آت رييها و تغ شدت بارش شيافزا: گفت يافتخار

  .در كشور شود ليخطر س شيافزا
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ممكن ) برف به باران(بارش  يالگو رييتغ نيهمچن: ادامه داد رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق سيير

 ميرژ يزمان يالگو رييتغ جهيآب در فصول گرم در كشور و در نت رهيعث كاهش منابع ذخاست با

  .كشور شود يدائم يها رودخانه يده آب

  .هشدار داده بود مياقل رييخود درباره تغ نستاگراميدر صفحه ا روين ريوز يمعاون آب و آبفا شيپ يچند
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 گاهيپا - شود؟ يارد جنگ مبر سر آب و يبه زود رانيا/ سوم بر سر آب  يجنگ جهان
  29/04/1399مورخ  وزينامه ن يليتحل يخبر

  

در عراق به قدرت برسد،  تريوتالدولت ت كيمجددا  يمجددا مساله اروندرود حاد شود و اگر روز ديشا

  .هم بكشد ينظام يريكار به درگ

  
  

 يووديهال يها لميف يبود كه فقط در برخ يزيجنگ بر سر آب چ روزيتا د وز،يگزارش نامه ن به

و مصر  يوپيات نياختالف ب. شده است شهيتر از هم يمساله جد نيامروز اما ا. ميكن دايآن را پ ميتوانست يم

  .از گذشته مساله ساز شده است شيب ليرودخانه ن يد النهضه بر روبر سر ساخت س

 145سد با  نيمرز سودان قرار دارد، ا يلومتريك 40و در  يوپيدر كشور ات يآب ليرود ن يالنهضه بر رو سد

 نيو دهم قايآفر يبرق يسد آب نيمتر مكعب، بزرگتر ارديليم 74 شيمتر و با گنجا 1800متر ارتفاع و طول 
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از كارشناسان  ياريباعث وحشت مصر شده است؛ چرا كه بس يسد نياحداث چن. رگ جهان استسد بز

هم  يكنون زانيشود كه با م يحقابه مصر م ديسد النهضة موجب كاهش شد يريگ معتقدند كه آغاز آب

 يبرق مصر در سد العال ديموجب كاهش تول نيهمچن يوپياقدام ات نيا. دهد يمصر را نم ازيكفاف ن

  .شود يم يكشاورز نيزم عهقط ونيليم كيشدن  ريمترمكعب منجر به با ارديليم 5ود و كاهش هر ش يم

  

  شود؟ يبر سر آب وارد جنگ م يبه زود رانيا/ سوم بر سر آب  يجهان جنگ

  
سد النهصة در  يريگ شود كه در صورت آب يم ينيب شيانجام شده، پ قاتينظر كارشناسان و تحق طبق

متر مكعب  ارديليم 55.5متر مكعب از حقابه مصر كه اكنون  ارديليم 20) سال 4 يال 3(مدت زمان كوتاه 

  .شوند ريبا نيقطعه زم ونيليم4آن،  جهيكند و در نت داياست، كاهش پ

اما . هم بكند يوارد فاز نظام يشده و هر لحظه ممكن است مصر را حت ياز گذشته جد شيمساله ب نيا حاال

به خصوص  يهشدار. تلنگر و هشدار است كيفقط  قايت كه جنگ آب در آفراس نيا ياتينكته مهم و ح
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  .دارد راردر خطر جنگ آب ق يگريد ياز هر جا شيمنطقه ب نيچرا كه ا انه؛يخاورم نيبه ما ساكن

  .ميجنگ آب و مناطق مربوط به آن داشته باش هيبر نظر يمناسبت مرور نيبه هم ستين بد

  

  بر سر آب ها جنگ و اختالف تمدن خچهيتار

  
در . بزرگ جنگ بر سر آب و منابع آن وجود داشته است يتمدن ها در كنار رودخانه ها جاديا يابتدا از

را به عنوان  يجوامع كشاورز نيا. بزرگ شكل گرفتند يابتدا، جوامع و تمدن ها در كنار رودخانه ها

  .كنند جاديرا ا ايدن ياشهره نيد اولنظام، توانستن ينوع جاديا قيشغل روزانه خود انتخاب كردند و از طر

جوامع . الف: دو دسته بودند ييجوامع ابتدا د،يگو يمورخ علم و فلسفه م "يرياول يسيدل" چنانچه

به  يبودند كه با استفاده از منابع آب ينانيجوامع دسته اول همان شهر نش. يا هيجوامع حاش. ب يمركز
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 يو مهاجر يشغالبا وح يها نينش ابانيته دوم اما بجوامع دس. پرداختند يو كسب ثروت م يكشاورز

جوامع  نيا. كردند يهم نم ينداشته و عموما كار كشاورز يبزرگ دسترس يبودند كه به رودخانه ها

جوامع  يگاه به شهرها و روستاها يعلت، گاه و ب نيزبردست بودند و به هم يانيدسته دوم غالبا جنگجو

  .دنديدزد يرا م شانيها ييدسته اول حمله كرده و دارا

 يم يبه جامعه مركز ليرا فتح كرده و خود تبد يشهر خارج كياقوام جنگجو  نيموارد البته ا يبرخ در

را فتح و توانست پس  ياريبس يخود شهرها ياست كه با قدرت نظام ينمونه اش هم تمدن آشور. شدند

  .دهدب اتيجامعه متمركز ادامه ح كيها به صورت  از غلبه بر رودخانه

  

  سازد؟ يمعاصر؛ چگونه آب بحران م يايآب در دن جنگ

  
و جدا ا هم اداره  زيمتما ملت هاي –بلكه به شكل دولت  يا لهيو قب نيجوامع نه به صورت شهر نش امروزه

چند عامل باعث  نيب نيدر ا. شده است يديوارد فاز جد) نيريش(مناقشات آب ل،يدل نيبه هم. شوند يم

  :مياز آنها اشاره كن يبه برخ ستيشود كه بد ن يبحران م كيبه  لشيتبد يو حت يريدرگ نيا شيافزا
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 يياما اقتصادها نديضربه بب نيرياز كمبود آب ش يهر كشور ديشا: يكشورها به كشاورز يوابستگ. الف

  .وابسته هستند انانيرودها و شر نيريبه آب ش نيرياز سا شيوابسته باشند ب ياز حد به كشاورز شيكه ب

آن دو باالتر  نيب يريدو كشور باشد درگ نيرودخانه مرز ب كي يوقت عتايطب: يمرز يوجود آب ها. ب

  .شود يم شتريرفته و تنش هم ب

  .كند يم شتريكشور را به رودخانه ب كيچند ساله طمع  يها يوجود خشكسال: يخشكسال. ج

تواند به  يم يدو كشور به راحت نيب ياسينشان داده كه اختالف س خيتار: ياسيبحران س اي يفقر اقتصاد. د

  .رود يبحران باالتر هم م جاديبا فقر همراه شود، شانس ا ياسيبحران س نيا يوقت. شود ليجنگ منابع تبد

  

  تر است؟ ريامكان پذ ايدر كدام مناطق دن يآب جنگ

  
 تواند يم يمناطق اختالفات آب يهستند كه در برخ نيا يايگو گريد يشاخص فوق الذكر و شاخص ها 4
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در خطر  نيرياز سا شيب ريمناطق ز popular scienceوبگاه  ليطبق تحل. مناطق باشد ريتر از سا يجد

  :هستند يآب يريدرگ

  )سودان.  يوپيات. مصر  يكشورها(ليرود ن. الف

  )پاكستان و هند(رود سند. ب

  )و عراق هيترك( دجله و فرات. ج

  )و ازبكستان كستانيتاج(ايآمودر. د

  )لنديو تا تناميالئوس و و( ود مكونگر. ـه

  

  شود يم تر يآب روز به روز جد كمبود

 روزيتر از د يمساله كمبود آب هر روز جد ميكه بدان شود يتر م يجد يفوق زمان يبحث ها تمام

نفر را در  ارديليپنج م يزندگ 2050سازمان ملل متحد هشدار داد كمبود آب تا سال  شيپ يچند. شود يم

آب در جهان هشدار داد و  تيدر مورد وضع يسازمان ملل در گزارش. دهد يقرار م ريتاثجهان تحت 

نفر از مردم جهان  ارديلياز پنج م شيمنابع، ب يتقاضا و آلودگ شيافزا ،يمياقل راتييتغ ليبه دل«: اعالم كرد

ها،  دخانهجهت كاهش فشار بر رو ياقدامات كه نيمگر ا شوند؛ يبا كمبود آب روبرو م 2050تا سال 

  ».انجام شود يآب ريو ذخا ينيرزميز يها آب ها، اچهيدر

  

  است نيصلح؛ مساله ا اي جنگ

 يدر حال نيا. شود يم ايجنگ در دن جاديمعتقدند كه بحران آب سرانجام باعث ا لگرانياز تحل ياريبس

 يپلماسياز د يديبشر را وارد سطح جد تواند يدارند كه اتفاقا بحران آب م ديتاك گريد ياست كه برخ

امر در  نياز ا ييمعتقد است كه نمونه ها) Undala Z. Alam(اونداال آالم. آب كند يپلماسيد يعني



    

  
  

203 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

از  يمحقق، توافق هند و پاكستان بر سر رود سند نمونه موفق نياز نظر ا. وجود دارد  يالملل نيسطح ب

وجه باعث شعله ور شدن  چيو اختالف دو كشور، به ه يرغم دشمن يآب بوده است كه عل يپلماسيد

  .نشد) به خصوص پنجاب(منطقه  نيدر ا يجنگ

  
كرد كه  ديانجام داد تاك 2002كه در سال  يقيآالم قابل توجه است اما خود او در تحق هينظر اگرچه

و ضعف ارتشش باعث بسته شدن  60و  50متعدد در پاكستان دهه  يمانند كودتاها يخيمسائل تار يبرخ

 ستيوجود نداشت، سند هم به ل يمانيپ نياگر امروز چن ديد و پاكستان بر سر سند شد و شاهن نيب يمانيپ

  .ديگرد يهند و پاكستان اضافه م ياختالفات اساس

  

  يقلب بحران آب انه؛يخاورم

در  يآب يريعمده علت درگ. مناطق است ريتر از سا يخاص تر و بحران انهيوضع خاورم نيب نيا در

 ييكشورها. رود بوده است يمجاز بر رو ريبزرگ و غ يساختن سدها) اسر جهاندر سر( رياخ يسالها

 قداما نيبه علت هم) مكونگ يبر رو(، الئوس)ايآمودر يبر رو(كستاني، تاج)لين يبر رو(يوپيچون ات
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ساخت سد . است انيدر م هيترك ياما پا انهيدر خاورم. را در منطقه خودشان به وجود آورده اند يبحران

منشا دو رود دجله و فرات كه . عراق شده است يدجله باعث خشكسال يبر رو هيتوسط ترك "وسيليا"

باعث به خطر افتادن  وركش نيدر ا يوجود دارد و هرگونه اقدام هياست در ترك نيالنهر نيب ياتيح انيشر

  .شود يعراق م فيكشور ضع يكشاورز

  
امكان نفوذ  ندهيآ يشده و در سالها هيترك كيامر باعث قدرت استراتژ نيكارشناسان معتقدند هم يبرخ

  .كند يم شتريب هيرا در عراق و سور شترشيب

  

  وارد جنگ آب شود؟ رانيممكن است ا ايآ

ما  يغرب يدر دو مرز شرق. ندارد يمناسب تيوضع اديز يآب يريدرگ تيبه لحاظ وضع زين رانيا كشورمان

و  رمنديدر شرق، رودخانه ه. شده اند ياريبس يها يريوجود دارند كه تا كنون باعث درگ ييرودها
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  .و بلوچستان شد ستانيدر س يو افغانستان سرانجام باعث خشكسال رانيمناقشات ا

  
از زمان قدرت . و عراق همواره دردسر ساز بوده است رانيوجود اروند رود در مرز ا گر،يطرف د از

. شكل گرفته است يشاهراه آب نير ابر س ياريبس يها يريها در غرب، درگ يقاجار و عثمان يريگ

مساله حاد  نياكشور عراق  يريبا شكل گ زيبعدها ن. منعقد شد ليمس نيقرارداد ارز روم اول و دوم بر سر ا

و سپس نقض آن توسط  ريو محمد رضا شاه و انعقاد قرارداد الجزا نيصدام حس يريدرگ. ديو حادتر گرد

  .داد يعلت رو نيبه هم ساله همه 8 يليجنگ تحم يريعراق و شكل گ

  

  شود؟ يبر سر آب وارد جنگ م يبه زود رانيا/ سوم بر سر آب  يجهان جنگ

است همانطور كه  يحل نشده است و كاف يفراموش كرد هنوز هم مساله اروند رود به صورت مناسب دينبا

دا مساله اروند رود مجد ديشا. باعث كمبود آب در عراق شود هيها گفته اند، اقدامات ترك ستياستراتژ يبرخ
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هم  ينظام يريكار به درگ ديكشور به قدرت برسد شا نيدر ا تريدولت توتال كيمجددا  يحاد شود و اگر روز

  .بكشد

  
  يخبر فور: منبع



    

  
  

207 
  1399تير   -) 32(هاي خبري  آب در آئينه مطبوعات و سايت

 – كنند ييجو مردم صرفه/ تهران يذخائر سدها يمتر مكعب ونيليم100اهش ك
  29/04/1399خبرگزاري فارس مورخ 

  

: تهران خبر داد و گفت يآب رياز كاهش ذخا يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد

مصرف با مشكل  يالگو تينسبت به سال گذشته، درصورت عدم رعا يآب ريبا توجه به كاهش حجم ذخا

  .شد ميمواجه خواه يكم آب

استان  يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد ياريشهر محمد

درحال : پنج گانه تهران اظهار كرد يسدها ريذخا زانيوگو با خبرنگار فارس درباره م تهران در گفت

  .داشته است كاهشمتر مكعب  ونيليم100تهران نسبت به سال گذشته حاضر ذخائر مخازن پنجگانه استان 

 1تهران،  يسدها رهيدر حال حاضر حجم ذخ ها، يبارندگ يدرصد 18 شيافزا رغم يعل: ادامه داد يو

 1روز مشابه سال گذشته كه  يآب رهيبا حجم ذخ سهيمتر مكعب است كه در مقا ونيليم 96و  ارديليم

  .ميمخازن هست رهيذخ يمتر مكعب كسر ونيليم 100تر مكعب بوده شاهد م ونيليم 196و  ارديليم

پنج گانه  يسدها ريحجم ذخا زانيدرباره م يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد

، سد 212، سد الر 69 اني، سد لت181 ريكب ريدر حال حاضر سد ام: كرد انيب نگونهيا يكيبه صورت تفك

، 183سال گذشته  بيترتسدها به  نيدارند و ا يآب رهيمترمكعب ذخ ونيليم 228و سد ماملو  406طالقان 

  .اند داشته يآب رهيمترمكعب ذخ ونيليم 224و  415، 286، 69

 رماهيت 27تا  يسال آب ياز ابتدا: عنوان كرد شينسبت به سال پ يآب ريبا اشاره به كاهش ذخا ياريشهر

كه  ميا پنجگانه تهران را داشته يبه سدها يمتر مكعب حجم آب ورود ونيليم 33و  ارديليم 2 يسال جار

 يدر صد كاهش ورود 16گذشته، با  يمتر مكعب مدت مشابه سال آب ونيليم421و  ارديليم2با  سهيدر مقا

  .ميا مخازن مواجه شده يمترمكعب كسر ونيليم 100و
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دو  شيافزا ينيب شيحاكم و اعالم پ ييروناك طيمصرف آب بواسطه شرا سابقه يب شيبا توجه به افزا يو

 تيو رعا ييعدم صرفه جو: كرد حيبلند مدت در مردادماه تصر نيانگيهوا نسبت به م يدما يا درجه

تا  ميخواه يم انيداشته و از همشهر يرا در پ يآب و مشكل كم آب نيمصرف، چالش تأم ينكردن الگو

  .كنند ييصرفه جو زيدر مصرف آب ن ينكات بهداشت تيدر كنار رعا

درباره خطرات و احتمال غرق شدن افراد در  يو برقاب يآب ساتياز تأس يو نگهدار يدفتر بهره بردار ريمد

گرفته و به عالئم هشدار و  يرا جد ها هيشهروندان توص ميخواهشمند: خاطرنشان كرد يآب ساتيتأس

توجه داشته  ياريآب يها و كانال سدها اچهيدر ميعدم ورود و شنا ممنوع نصب شده در حرا يتابلوها

بوده و عدم توجه  يو گردآب يرسطحيز يها انيجر يآرام دارا يسدها برخالف ظاهر اچهيدر رايباشند، ز

  .به هشدارها باعث بروز حوادث تلخ و ناگوار خواهدشد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – آب ريخزر در جلگه مازندران؛ از نكا تا بهشهر ز يآب يقلمرو
29/04/1399  

  

و  اهايدر رياست كه نوسانات سطح تراز آب آن نسبت به سا يياهاياز در يكيخزر  - رنايا - تهران

كه سطح  دهد يتپه نكا نشان م در منطقه توق ديجد اتيقابل توجه است، كشف اريبس ،يانوسياق يها حوضه

از  يعيهزار سال قبل بخش وس 18تا  14بوده و  ها انوسيو اق اهايتراز با آب در خزر هم يايتراز آب در

  .آب بوده است رينكا تا بهشهر به ز ريدر مس يمناطق خشك امروز

قزاقستان، تركمنستان،  ه،يسرو انيمحصور بودن م ليخزر به دل يايجهان به نام در اچهيدر نيبزرگتر

 انيم نيبرخوردار است كه در ا يا ژهيو تيآن از اهم يكيژئوپولت طيو شرا رانيو ا جانيآذربا يجمهور

  .نوسانات آن همواره مورد توجه بوده است

تراز آب  د،يآ يآنها به شمار م يعيطب يها تيدر روند فعال يعامل مهم يآب يها واقع تراز آب حوضه در

 يبلند مدت تراز آب حوضه ها رييتغ كند، يم رآنها تغيي -در طول زمان و در گستره يآب ايه -حوضه

 ياتفاق م يشناخت نيزم يندهايو فرآ مياقل رييتغ ليو عمدتا به دل رديگ -يصورت م يبه آرام يانوسياق

شده،  اديعوامل كند و عالوه بر  يتر بروز م بسته در زمان كوتاه يآب يافتد اما نوسان تراز آب حوضه ها

  .دهند يبه سرعت اثر خود را نشان م زين يعوامل انسان

در  اهيس يايپس از جدا شدن از در يمحصور در خشك آبي -حوضه نيعنوان بزرگتر به  زيخزر ن يايدر

كه   يطور  متعدد نوسان تراز آب را تجربه كرده، به يچرخه ها) شيسال پ ونيليم 5حدود ( يانيم وسنيپل

 رييبوده و دامنه تغ سانمربع در نو لومتريو پنجاه هزار ك كصديمربع تا  لومتريك ونيليم كياز مساحت آن 

از  يتر يعينوسان تراز قطعا مناطق وس نيبا ا نشود بنابراي- يزده م نيمتر تخم 120از  شيتراز آب آن ب

خزر  يايوسانات دراثر ن يالملل نيطرح ب يخوشروان مجر ونيآب بوده كه هما ريخزر به ز يايساحل در
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 يايگذشته در يخطوط ساحل يهدف بازساز با يقاتيتحق يبه انجام طرح يمناطق ساحل ستيز طيبر مح

 يياهاياز در يكيخزر  يايدر: گفت رنايا ستيز طيخزر در جلگه مازندران اشاره كرد و به خبرنگار مح

قابل توجه است  اريبس ،يانوسيقا يو حوضه ها اهايدر رياست كه نوسانات سطح تراز آب آن نسبت به سا

 يمتر تا منها 50در حد مثبت  يدامنه ا راتيينوسانات و تغ وانستهت خيدر طول تار ايدر نيا نكهياز جهت ا

خود  خيسطح تراز را در طول تار رييمتر تغ 120حدود  يزيچ يعنيمتر را در كارنامه خود داشته باشد  70

ها در حال  انوسيصد برابر آب اق كيحدود  ياكنون با سرعت ايدر نيا نكهيدر كارنامه دارد و دوم ا

  .كاهش است

است كه حد  يخزر در بخش سواحل جنوب يايمانده از در ينكته قابل توجه كشف آثار به جا: افزود يو

ماه در منطقه توق تپه نكا  ريت 26كه در  ياكتشاف يها تيفعال يكند، ط يم انيرا نما ايدر نيبستر گذشته ا

رنگ  يشكالت سوباتصفر قرار داشت به ر يكه در تراز منها نياز سطح زم يدر عمق سه متر ميداشت

خزر است كه در  يايدر ياز اشكوب ها يكي نينسكيخوال م،يبرخورد كرد نينسكيبه قرمز خوال ليمتما

ح در حد سط يعني دهيرس يآزاد م ياهايها و در انوسيآن زمان سطح تراز آب خزر به سطح تراز آب اق

 ميكن يخزر را بازساز يايدر تهگذش يما خطوط ساحل نكهيا ياست برا ينقطه عطف نيتراز صفر بوده و ا

نكا  ريما كه در مس ياز مناطق خشك امروز يعيهزار سال قبل بخش وس 18هزار تا  14 نيدر حدود ب يعني

  .مشاهده كرد يسوبر يها هيال ريتوان در ز يآب بوده و آثارش را م ريز رنديگ يتا بهشهر قرار م

رسوبات  يكه بر رو يبر اساس مطالعات: خزر ادامه داد يايدر قاتيمطالعات و تحق يسابق مركز مل ريمد

ها به جنس  ليفس نيكه ا ميبرخورد كرد ييها يليبه فس ميمانده در منطقه توق تپه نكا انجام داد يبه جا

 نينسكيخوال اشكوبشاخص  ياز گونه ها يكي دسيگنوئيداكنا پروتر يداكنا تعلق داشت، گونه د يد

گرد بود  يكه شامل قلوه سنگ ها ميبرخورد كرد يرسوبات به رسوبات آبرفت نيا رياست، در ز يانيپا

 يشرويهزار سال قبل پ 14خزر بخواهد در  يايدر نكهيقبل از ا يعنيتعلق داشتند  يرودخانه ا طيكه به مح
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كه منطقه را  ميداشت يرودخانه ا يرفتآب يرسوب گذار طيحم كيآغاز كند ما  يرا به مناطق بخش جنوب

خود  يو رسوب گذار افتيمناطق تسلط  نيا يبر رو ايدر يداد اما بعد از مدت يتحت پوشش خود قرار م

  .گذارد  يم يبر جا يساحل طيمتعلق به مح يليو عناصر فس يرا با مواد ماسه ا

بار رسوبات  نياول يدر سواحل خزر است كه برا يتيبزرگ و با اهم اريكشف بس نيا: گفت خوشروان

 يشهر نكا در بخش شرق يكيخزر در نزد يايدر يرا در منطقه جلگه ساحل يانيپا نينسكياشكوب خوال

دانشگاه  يشناس ليصورت گرفته با البراتوار فس يها يو با توجه به هماهنگ ميكرد دايآن در توق تپه پ

شد  نييتع يواحد رسوب نيا يكه برا يقرار گرفت و سن نسب دييتا مورد يليفس يمسكو، نمونه ها يالتيا

 يبازساز يبرا ينقطه عطف نيكرده و ا نييهزار سال قبل را تع 18تا  14 نياست كه ب يانيپا نينسكيخوال

  .است يانيپا يكواترنر يخزر در ط ياينوسانات سطح تراز آب در
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خبرگزاري ايرنا مورخ  –مكعبمتر ارديليم 4از  شيهمچنان ب هياروم اچهيآب در
29/04/1399  

  

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

 ينسبت به دوره ها هياروم اچهيحجم آب در: گفت اچه،يدر زيآب در حوضه آبر يباال ريگرما و تبخ

  .است دهيمترمكعب رس ونيليم 190و  ارديليدارد و به چهار م يمناسب تيگذشته وضع

 جانيآذربا يآب نيوسعت نگ نكهيبا اعالم ا رنايوگو با خبرنگار ا در گفت كشنبهيرخوش روز س فرهاد

 ريگ با توجه به كاهش چشم: است، اظهار داشت دهيمربع رس لومترياكنون به سه هزار و چهار ك هم

كه  كرد وجهت ديمساعد است اما با رياخ يها اكنون نسبت به سال هم هياروم اچهيدر تيها، وضع بارش

  .طبق برنامه ادامه دارد جانيآذربا يآب نينگ ياياح يها برا تالش

 اچهيتراز در: افزود ده،يرس متر يسانت 56متر و  271و  هزار كيبه  هياروم اچهيتراز در نكهيبا اعالم ا يو

  .است افتهي شيافزا متر يسانت 51متر و  كياز  شيآن ب يتراز ثبت شده برا نينسبت به كمتر هياروم

  .است افتهيكاهش  متر ينسبت به هفته گذشته، فقط سه سانت اچهيدر نيتراز ا: ادامه داد يو

به  جيو به تدر يسال جار يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اشاره به ا سرخوش

همزمان با  ماه امسال يد اچهيبه در يغرب جانيطرح انتقال آب از جنوب آذربا: افزود رسد، يم يبردار بهره

  .شود يبه استان افتتاح م يجمهور سييسفر ر

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

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

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

  .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا
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 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

  .روند خشك شدن آن متوقف شد د،يو ام ريتدباقدامات دولت  هياما در سا افتي يكاهش م

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

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

  .رفع خواهد شد

 كيبه تراز اكولوژ 1394سال از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها لب طرحدر قا هياروم اچهيدر

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

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

  .شد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها و گسترش كرونا مصرف آب همزمان با كاهش بارش شيافزا
30/04/1399  

  

با  يجار يدر سال آب ها بارش زانيهوا در كشور م يدما شيهمزمان با افزا يدر حال - رنايا - تهران

با  زيمصرف آب ن زانيكرونا م يماريتداوم ب ليكاهش نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده كه به دل

  .همراه است شيافزا

با سال گذشته همچنان با كاهش همراه است  سهيدر مقا رماهيت يروزها نيكشور در آخر يها بارش زانيم

در سطح كشور به  يبارندگ متريليم 309.2 ر،يت 29تا ) 98مهرماه(يجار يسال آب يكه از ابتدا يا به گونه

 متريليم 336.9ها به عدد بارش زانيزمان مشابه م نياست كه پارسال و در هم يدرحال نيو ا ديثبت رس

  .دارد يبود كه نشان از كاهش هشت درصد دهيرس

كاهش .همراه شده است  يرصدد 28ساله بارشد  51حال نسبت به دوره درازمدت  نيها در ع بارش زانيم

مصرف آب به  زانيكرونا و مرحله دوم آن م يماريب وعيش ليرخ داده كه به دل يها در كشور درحال بارش

  .دارد شيشدت افزا

ها است و بر  مداوم دست يكرونا شست و شو يماريدر مقابل ب يموارد در حفظ سالمت نياز مهمتر يكي

 »انيرضا اردكان«است كه به گفته  يدرحال نيشده و ا يشيااساس روند مصرف آب در كشور افز نيا

هم ارتباط  ها خانه هيفيتص تيبلكه به ظرف ستيمخازن سدها ن يآب تنها وابسته به موجود نيتام روين ريوز

  .است اتياز ضرور طيشرا نيمصرف در ا تيريمد تيرعا نيدارد بنابرا

خزر از  اچهيدر زيها در حوضه آبر بارش زانيم دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريتازه شركت مد گزارش

 يها بارش زانياست كه م يدرحال نيو ا دهيرس متريليم 447.2ماه به رقم  ريت 29تا  يجار يسال آب يابتدا

  .بود متريليم 536.2كشور زيآبر يحوضه اصل نيا
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و  ديرس متريليم 442.1به  رماهيت 29عمان هم تا  يايفارس و در جيخل زيها در حوضه آبر بارش زانيم

  .بارش داشت متريليم 533.1پارسال 

و در مدت مشابه  متريليم 357.9ماه به رقم  ريت 29تا  هياروم اچهيدر يها در حوضه اصل بارش تيوضع

  .بود متريليم 491پارسال 

ر سال د متريليم 310.2آن  يها بارش زانيداشت كه م متريليم 286.8رماهيت 29قره قوم هم تا  زيآبر حوضه

  .است دهيگذشته به ثبت رس
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – ديمترمكعب رس ارديليم 35كشور به  يسدها ريحجم ذخا
31/04/1399  

  

شده كه نسبت به زمان مشابه سال  رهيكشور ذخ يخزن سدهامترمكعب آب در م ارديليم 35حاضر  درحال

  .دارد يدرصد 5 يقبل كاهش

منابع  هيدفتر مطالعات پا يگزارش رسم نيدتريطبق جد م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يسال آب يكشور از ابتدا يبه مخازن سدها يحجم آب ورود ران،يمنابع آب ا تيريآب شركت مد

مترمكعب  ونيليم 490و  ارديليم 52به  يسال جار رماهيو هفتم ت ستيروز ب انيتا پا) 98مهر  ياابتد( يجار

  .دارد يدرصد 38 يگذشته، كاهش ينسبت به مدت مشابه سال آب زانيم نيا. ديرس

كه  ديمترمكعب رس ونيليم 770و  ارديليم 45كشور به  يآب از سدها يمدت، خروج نيدر ا نيهمچن

 يكشور در مدت مشابه سال آب يآب از مخازن سدها يمترمكعب ونيليم 30و  ارديليم 68 ينسبت به خروج

  .دهد يرا نشان م يدرصد 33 يقبل، كاهش

كه  دهيمترمكعب رس ونيليم 140و  ارديليم 35كشور به  يآب در مخازن سدها ريحال حاضر ذخا در

كشور در زمان مشابه سال قبل  ياآب سده ريذخا يمترمكعب ونيليم 920و  ارديليم 36 رينسبت به ذخا

  .دارد يدرصد 5 يكاهش) 98 رماهيت انيپا(
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