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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

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

هـا فقـط    و سـايت  هـا  باشد كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامـه  مي

هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در       ارايه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     آنچه كه در قالب

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت       هاي مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان دستگاه

هــا و نشـريات بـه صــورت روزانـه و هفتگـي چــاپ گرديـده اسـت را در اختيــار        گرفتـه و در خبرگـزاري  

ين قرار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودهـا در بخـش آب و   كارشناسان و محقق

گردد.  منابع طبيعي را نشان دهد. هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي

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.  از درستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيدر حوضه در مياقل رييبا تغ يسازگار يراهكارها ييشناسا

 01/05/1399مورخ 

 

سازمان  ير تخصصطرح و دفات نيا ياز همكار رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد - رنايا - تهران

كردن   ييو اجرا ييشناسا يبرا يبخش نيب يها يهمكار يارتقا يدر راستا رويو وزارت ن ستيز طيمح

 خبر داد. هيمارو اچهيدر حوضه در مياقل راتيياز تغ يو كاهش اثرات ناش يسازگار يبرا ياقدامات

ضمن اشاره به  يارواح يعل ست،يز طيسازمان حفاظت مح ياطالع رسان گاهيگزارش روز چهارشنبه پا به

 يمياقل راتييبه موضوع تغ ،يمياقل راتيياز تغ ينامساعد ناش طيجوامع با مشكالت و شرا يلزوم سازگار

و  يانسان يها هيسرما ظو حف يعيمنابع طب تيريمد دگاهياز مسائل به روز و قابل توجه از د يكيبه عنوان 

 اشاره كرد. يمال

دست اندركار  يمستمر با نهادها يها يدر نظر دارد با همكار رانيا يب هاافزود: طرح حفاظت از تاال يو

 كند. ياتيو عمل هيرا ته هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر مياقل رييبا تغ يسازگار  برنامه

 يمشترك با دفاتر تخصص ينشست يدر ادامه از برگزار رانيا يها طرح حفاظت از تاالب يمل ريمد 

و  مياقل رييبرنامه تغ هيانجام مطالعه و ته يزير به منظور برنامه رويو وزارت ن تسيز طيسازمان حفاظت مح

 آن خبر داد. ياجرا يسازوكارها نييتب

گذشته  يها سال يرا ط يقابل توجه راتيتاث ،ياز منابع آب داريناپا يبردار در كنار بهره مياقل رييافزود: تغ يارواح

. از ميآن هست يطيمح ستيو ز ياجتماع - يهمچنان شاهد اثرات اقتصادگذاشته كه  هياروم اچهيدر يبر تراز آب

 و مهاجرت اشاره كرد. يكاريب ،يخشكسال ،يستيتوان به از دست رفتن تنوع ز ياثرات م نيمجموعه ا

با هدف حفظ  مياقل رييو كاهش اثرات تغ يسازگار ياست راهكارها ازياساس، ن نيگفت: برهم يو

 شود. ييو اجرا ييشناسا هياروم اچهيدر يايند بهبود احرو عيموجود و تسر طيشرا
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 01/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – نهبندان خشك شد يتاالب نمكزار كج

 

 يگرما لينمكزار نهبندان به دل يالب كجنهبندان گفت: تا ستيز طيحفاظت مح ريمد - رنايا - رجنديب

 خشك شده است. يخردادماه سال جار 15از  ديشد يها و طوفان سابقه يب

 يها يافزود: البته امسال با توجه به بارندگ رنايروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يكوهستان ريام

 خشك شد. رتريروز د 45گذشته حدود  يها تاالب نسبت به سال نيمناسب در فصل بهار ا

و  يتاالب نمك كينمكزار نهبندان  ينهبندان گفت: تاالب كج يبودن تاالب كج يبا اشاره به فصل يو

كننده آب تاالب  نيمنبع تام نيكه مهمتر شود يم يريتا اواسط بهار آبگ زيياست و معموال اواسط پا يفصل

 است. تاالبكرانه  يها و چشمه نهبندان زيحوزه آبر يها البيشدن س يباران و جار زشير يكج

 ياما برداشت ها خشكاند يهوا هر ساله در تابستان تاالب را م يعنوان كرد: اگرچه گرما يكوهستان

 .كند يم عيشدن تاالب را تسر دام و طوفان روند خشك يچرا ه،يرو يب

 

 نهبندان يطرح حفاظت از تاالب كج ياجرا

تاالب با  نيگرد و غبار در پناهگاه ا دهيو مقابله با پد نهبندان يگفت: طرح حفاظت از تاالب كج يو

 تومان در دست اجراست. ونيليم 300اعتبار 

 22قرق و حفاظت  ،يگردشگر تيسا يكش طرح فنس نينهبندان افزود: در ا ستيز طيحفاظت مح ريمد

از  يريحفاظت از تاالب و جلوگ يدر راستا يهزار هكتار از محدوده تاالب و آموزش جوامع محل

 .شود يخسارت انجام م

در  يكار هكتار نهال 100گرد و غبار،  دهياز خسارت پد يريجلوگ يكرد: سال گذشته برا انيب يكوهستان

 محدوده و اطراف تاالب انجام شد.
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قرق شده  يهكتار محدوده تاالب كج 22از خسارت دام  يريجلوگ يبرا ياظهار داشت: در سال جار يو

شهرستان  ستيز طيمحدوده را به مح نيدر ا يكن دام و بوته رمجازيغ يرگونه چرااز ه يبانان محل و قرق

 .دهند يگزارش م

نمكزار  يو تاالب كج ستيز طيحفاظت از مح يراهكار برا نيرا بهتر يمشاركت جوامع محل يكوهستان

ت مستمر به صور يآموزش يها اطراف تاالب كالس يراستا در روستاها نينهبندان دانست و افزود: در ا

 .ميكن يتاالب و حفاظت از آن برگزار م تياهم يدر راستا

 يمياقل طيآنها با توجه به شرا يو زندگ شتيمع وهيدر ش رييو تغ ياظهار داشت: با آموزش جوامع محل يو

 تاالب برداشت. نيا يايحفظ و اح يدر راستا يگام بلند توان يم يستيز طيو مح

 ،يعيكمتر از منابع طب يكش با بهره توانند يم يافه كرد: جوامع محلنهبندان اض ستيز طيحفاظت مح ريمد

 يها به نسل يو خداداد يطيمح ستيز هيسرما نيكنند تا ا يريخاك جلوگ شيمراتع و فرسا بياز تخر

 منتقل شود. ندهيآ

ام بوده است و پرندگان مهاجر در تم رانيا يميدا يها از تاالب يكينمكزار در ادوار دور  يكج تاالب

تاالب به  نيبه وجود آمده ا يها ياند اما با گذر زمان و خشكسال منطقه حضور داشته نيفصول در ا

 .شود يم يريآبگ يصورت فصل

است كه در  يهزار هكتار شامل تاالب و محدوده جنگل 22نمكزار با  يوحش تاالب كج اتيح پناهگاه

 زاهدان قرار دارد. - ندرجيب يجاده ارتباط هيشهر نهبندان و در حاش يلومتريك 75

از  زين اهيپرستو، كبك و كالغ س ،ييتاالب است و زاغ بور، هوبره، عقاب طال نيا اهانياز گ زيو تاغ ن گز

هم از پستانداران موجود در تاالب  يكوچك و موش خانگ يو روباه، خرگوش، پامسواك يپرندگان بوم

 .شود ينمكزار شهرستان نهبندان محسوب م يكج

 قرار دارد. يمركز خراسان جنوب رجنديجنوب ب يلومتريك 200شهرستان در  نيمركز ا نهبندان
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چهار سد  ياريآب يها شبكه :رنايدر گفت و گو با ا يغرب جانياستاندار آذربا

 01/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – رسد يم يبردار امسال به بهره يغرب جانيآذربا

 

 يو اصل يفرع يگذار شبكه يدرصد 90 يكيزيف شرفتياز پ يغرب جانياستاندار آذربا -رنايا -ها استان

 نيدر صورت تام ميخبر داد و گفت: برنامه دار» تكاب«و  »رانشهريپ« ،»پارهيچا«، »آباد كرم«چهار سد 

 برسند. يبرداردست سدها امسال به بهره  نييپا يكشاورز يها نيبه زم يآبرسان يها اعتبار، طرح

) اظهار رناي(ا ياسالم يجمهور ياز خبرگزار ديبازد هيروز چهارشنبه در حاش »ياريشهر يمحمدمهد«

هزار  20حدود  يوفرع ياصل يكه شبكه گذار ديرس يگذشته به بهره بردارآباد سال  داشت: سد كرم

 دست در حال انجام است. نييپا يها نيهكتار از زم

هزار هكتار در  12 پاره،يسد چا يدر چهار هزار هكتار از اراض يرسان آب يشبكه گذار يها طرح ياز اجرا يو

استان پرآب كشور كه  نيبه عنوان دوم يغرب جانيآذربا دست سد تكاب خبر داد و گفت: استان نييو پا رانشهريپ

 را دارد. هياروم اچهيو آب در ياورزآب كش نيشود توان تام يم اديهم  رانياز آن به عنوان انبار آب ا

را شاهد بود و هرچند در سال گذشته  يخوب يبارندگ 1397استان در سال  نياظهار داشت: ا ياريشهر

برفاب  لياما به دل ديرس متريليم 360آن به  يتجربه كرد و متوسط بارندگ بارش ها را يدرصد 25كاهش 

 آب روبرو نشد. نيدر تام يكه داشت، با مشكل يخوب

 يكشاورز نيهكتار زم ونيليم كياستان  نيشد: ا ادآوري يغرب جانيدولت در استان آذربا يعال ندهينما

 ست.ا ميد هيو بق يهزار هكتار آن تحت كشت آب 400دارد كه 

سبب  يرعلميآن به صورت غ ياريو آب يكشاروز يها نيسال گذشته گسترش زم 30افزود: در  يو

 شد . هياروم اچهيخشك شدن در

شود  يمصرف م يمترمكعب آب در بخش كشاورز ارديلياظهار داشت: اكنون حدود هفت م ياريشهر
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 مترمكعب باشد. ارديليم 2تا  1 نيب ديرقم با نيكه ا

به تراز   نكهيو ا هياروم اچهيدر ياياح يشود، برا نهيبه يكه مصرف آب كشاورز يورتافزود: در ص يو

 است. ديمف اريبرسد، بس كياكولوژ

آن،  يايستاد اح ليو تشك هياروم اچهياظهار داشت: پس از خشك شدن در يغرب جانيآذربا استاندار

 يمتوقف شدو حت هياروم اچهيردر د يسدساز ياعمال و پروژه ها يحقابه كشاورز يبرا ييها تيمحدود

 و گلخانه ها اعمال شد. يآب كشاورز صيتخص ،يدر توسعه بخش كشاورز زين ييها تيمحدود

ستاد  رايداشتند، رها شدند ز شرفتيدرصد پ 50 يكه باال ييپروژه ها يبرخ يحت انيم نيافزود: در ا يو

رها شدند كه  مانكارانيرو پ نيو از ا نشود زيوار اچهيشوند كه حقابه در يمعتقد بود سدها سبب م اياح

 هم به بار آورد. يمشكالت حقوق

شد  ايفكر مجددا اح نيا م،يداشت 97كه در سال  يخوب يها ياظهار داشت: خوشبختانه با بارندگ ياريشهر

 كند. رهيو آب ذخ رديها را بگ البيس يبتواند جلو يسدساز يكه پروژه ها

و  رديپذ يم انيپا هياروم اچهيدر ياياضافه كرد: امسال كار ستاد اح يغرب جانيدولت در استان آذربا يعال ندهينما

 .ميآن هست ياجرا يكه در پ ميدار يمصرف آب در بخش كشاورز يساز نهيدرباره به ياديز يها درخواست

اده انجام د يغرب جانيدر استان آذربا نينو ياريآب نهيدر زم يبزرگ اريبس يگفت: البته دولت اقدام ها يو

 قرار گرفته اند . يو فرع ياصل يهزار هكتار از مزارع استان تحت پوشش شبكه گذار 60است و تاكنون 

و هم حقابه  مياستفاده كن يبخش كشاورز ياز آب برا ميتوان يهم م ميكن يزياغفزود:  اگر برنامه ر يو

 .ميكن نيرا تام هياروم اچهيدر

هزار  9و با صرف  لومتريك 36به طول  بيس يونل سد كانگفت كه ت نيهمچن يغرب جانيآذربا استاندار

 اچهيمترمكعبانه آب به در ونييليم 600است كه با افتتاح آن ساالنه  يانيتومان اعتبار در مراحل پا ارديليم

 شود. يم زيوار هياروم
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خبرگزاري ميزان مورخ  – هياروم زيبارش در حوضه آبر يدرصد 27كاهش 

02/05/1399 

 

بارش نسبت به سال  متريليم 357,9با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر -زانيم يخبرگزار

 داشته است. يدرصد 27گذشته كاهش 

 31تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديدج يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 309,3ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99 ريت

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 336,9است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 28ساله با رشد  51دت اما نسبت به درازم دهد، يرا نشان م يدرصد 8كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 17 كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 447,4ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 15 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 17سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 442,1عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد  22 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 17

 27بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 357,9با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 6مدت رشد  ازو نسبت به در يدرصد

 8 شيبارش نسبت به سال گذشته با افزا متريليم 230,1با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 43 شيساله با افزا 51و نسبت به دراز مدت  يدرصد
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 شرق يبارش در حوضه مرز يدرصد 41 رشد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 23بارش نسبت به سال گذشته رشد  متريليم 147با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 40رشد 

بارش نسبت به سال  متريليم 289,4با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 سانده است.را به ثبت ر يدرصد 32 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 7گذشته با كاهش 
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اختصاص آب به فاز دوم طرح  فيتكل نييتع خوزستان: يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 03/05/1399ايانا مورخ خبرگزاري  – است رويخوزستان با وزارت ن يهزار هكتار 550

 

به  يمقام معظم رهبر هيهد يهزار هكتار 550طرح  نكهيا انيخوزستان با ب يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 رويطرح با وزارت ن نياختصاص آب به فاز دوم ا فيتكل نييكشور و استان خوزستان است عنوان كرد: تع

 يدر استان همخوان يو روح كشاورز يسازمان جهاد كشاورز يها با برنامه ديبا فيتكل نييتع نيبوده و ا

 داشته باشد.

 

 است رويزستان با وزارت نخو يهزار هكتار 550اختصاص آب به فاز دوم طرح  فيتكل نييتع

خوزستان در  يسازمان جهاد كشاورز سيرئ زاده يريدر خوزستان: خدارحم ام انايگزارش خبرنگار ا به

و هفتكل در مجلس  يالل كا،ياند مان،يمسجدسل يها شهرستان  ندهينما يورناصر رضايبا حضور عل يا  جلسه

و سازمان جهاد  وزارت يبرگزار شد اظهار كرد: رسالت وجود كايسازمان در اند نيا رانيو معاونان و مد

 برداران استان است. و بهره يمسائل و رفع مشكالت بخش كشاورز يريگيخوزستان، پ يكشاورز

 شرفتيافزود: كار، پ ميبرداران بكوش در رفع مشكالت بهره تيبا ارائه راهكار و خالق ديبا نكهيا انيبا ب يو

 يها و رصد كشت يدر استان خواهد بود كه بررس يجهاد كشاورز  رانيمد يابيمالك ارز ديو تول

 باشد. يابيارز نيا يبرا يمالك خوب تواند يتابستانه م

 طيكرد: در حال حاضر با شرا حيكشور تصر يسخت كنون طيزاده در ادامه ضمن اشاره به شرا يريام

در كشور و  19 ديكوو يماريب وعيسو و ش كياز  يظالمانه و حداكثر يها ميتحر م،يمواجه هست يسخت

سخت  طياشر نيپشت سر گذاشتن ا يبرا ها تيو ظرف ليتا از تمام پتانس طلبد يم گر،يد ياستان از سو

 .مياستفاده كن
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به كشور  يمقام معظم رهبر هيهد يهزار هكتار 550طرح  نكهيا انيخوزستان با ب يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 نيبوده و ا رويطرح با وزارت ن نياختصاص آب به فاز دوم ا فيتكل نييت عنوان كرد: تعو استان خوزستان اس

 داشته باشد. يدر استان همخوان يو روح كشاورز يسازمان جهاد كشاورز يها با برنامه ديبا فيتكل نييتع

 ادآوري شود يكشور محسوب م يبرا يضرور يها جزء طرح يهزار هكتار 550كه طرح  نيا انيبا ب يو

به  يمقام معظم رهبر هيطرح كه هد نيا يريگيضمن پ ديو ما با ستيطرح ن نيا يشد: همه كشاورز

 .ميكن يو اعتبارساز يريگيپ زيرا ن گريد يها كشور و استان است طرح

 يمناسب و مستعد برا اريبس يها از پروژه يكي دار بيش يزاده گفت: طرح توسعه باغات در اراض يريام

 اريمناطق بس نيآن در ا ياجرا ،ياراض بيو ش ييخاص آب و هوا  طيمناطق بوده كه با توجه به شرا نيا

 مطلوب است.

كشور است گفت: استان خوزستان همچنان بر  يجلگه كشاورز نيكه خوزستان پهناورتر  نيا انيبا ب يو

 است. ستادهيكشور ا يبخش كشاورز داتيتول عيقله رف

است،  رينظ يكه در استان خوزستان وجود دارد ب ييها يو توانمند ها تيظرف ها، ليتانسزاده گفت: پ يريام 

 داتيدرصد از كل تول 13,5از  شيب يانواع محصوالت كشاورز ديتن تول ونيليم17 ديخوزستان با تول

 كشور را به خود اختصاص داده است.  يكشاورز

و  تيو عنوان كرد: با توجه به ظرف ديتاك يمحصوالت كشاورز ديكشور با تول يبرا يبر ارزآور يو

 يداريپا ،يبه ارزآور توان يكه در كشور و به خصوص در استان خوزستان وجود دارد م ييها ليپتانس

 .افتيدست  ييغذا تيو امن ديتول

وجود دارد گفت:  يگذار هيسرما يبرا ييباال يها پتانسل يدر بخش كشاورز نكهيا انيزاده با ب يريام

 دنيو رس يمحصوالت كشاورز دياست تول يبشر يكلمه وجود نيتر نيريبه استقالل كه ش دنيرس الزمه

 است. ديتول يداريبه پا
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بر تفكر  يرهبر معظم انقالب مبن شاتيخوزستان ضمن اشاره به فرما يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

تفكر  نيا ديدارد و همه با يدر وزارت جهاد كشاورز شهيتفكر ر نيخاطرنشان كرد: منشاء ا يجهاد

 .ميقرار داده و به آن عمل كن شيرا سرلوحه كار خو يو جهاد يجيبس

 انيها ب شهرستان نيبرداران در ا خوزستان ضمن اشاره به آموزش بهره يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

در صورت  است كه يبردار بهره يها در كشور و در استان خوزستان نظام يداشت: حلقه مفقوده كشاورز

 .ميمختلف موفق عمل كن يها نهيدر زم ميتوان يها نم نظام نيعدم وجود ا

 ديتول يكشاورز يبه سو يشتيمع يرا در استان از كشاورز يكشاورز ميبتوان ديدر ادامه گفت: با يو

 .ميمحور سوق ده

محسوب شده و استان خوزستان  ييدارو اهانيمهم گ يها از خاستگاه يكي رانيا نكهيا انيزاده با ب يريام

 يكه برا ييها از طرح يكيبرخوردار است اظهار كرد:  اهانيگ نيكشت ا يبرا يخوب اريبس لياز پتانس

توجه و وجود  اب نياست، همچن ييدارو اهانيها مناسب بوده، پروژه كشت گ شهرستان نياجرا در ا

در قفس و  يپرورش ماه يها دها طرحس نيپشت ا يآب رهيمتر مكعب ذخ ارديليم 22متعدد و  يسدها

 ميعظ يتحول جاديهستند كه در صورت صدور مجوز، ضمن ا ييها متراكم از جمله پروژه يپرورش ماه

 د در استان بردارد.يدر جهت تحقق شعار جهش تول زيرا ن يگام بزرگ تواند يم يياشتغالزا نهيدر زم
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – از منابع آب هيرو يب يها به برداشت يورود سازمان بازرس

04/05/1399 

 

آب  يها از سفره هيرو يب يها موضوع برداشت كل كشور گفت: يسازمان بازرس سيير -رنايا - تهران

 سازمان قرار دارد. نيا يدگيبه همراه داشته، در دستور كار رس يريكه خسارات جبران ناپذ ينيزم ريز

 داريدر د» انيشيحسن درو« نيوالمسلم االسالم حجت رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيگزارش روز شنبه پا به

گذشته  افزود: برداشت از منابع  يها حوزه در سال نيا يها چالش  رامونيپ روين ريوز "انيرضا اردكان"با 

اغلب  ،ينيرزميز يمنابع آب زا هيرو يب يها بوده و برداشت يعيطب تياز ظرف شيآب كشور ب ريدپذيتجد

 كشور را با بحران روبرو كرده است. يها دشت

مشخص ساخته ،  يسازمان بازرس يابر هيقوه قضائ سييكه ر ييها تياز مأمور يكياضافه كرد:  يو

قابل جبران هم  يگسترده در كشور شده و برخ يها بياست كه منجر به آس ييها ترك فعل يبررس

 برتا چه زمان آثار مخرب آن  ستيكه معلوم ن يطوالن يها آب در سال هيرو يب يها مثل برداشت ست؛ين

 ار خود قرار داده است.موضوع را در دستور ك نيها جبران شود و سازمان ا آبخوان

 يحوزه آب دانست و خاطرنشان كرد: بحث سدساز گريرا معضل د يراصوليغ يسدساز ان،يشيدرو

ها،  در حوزه آب به دنبال داشته كه خشك شدن رودخانه ييها بيآس ق،يدق يو بدون بررس هيرو يب

 آن است. ياز عوارض اصل ها اچهيها و در تاالب

مناطق در بحث منابع آب،  يها تيو  لحاظ نشدن ظرف نيسرزم شيآما نكردن اسناد نيگفت: تدو يو

 دارد ازجمله معضالت حوزه آب است. ينييپا اريبس يور كه بهره يدر بخش كشاورز ژهيبو

 ميشد و گفت: توجه نكردن به حر ادآوريها را  رودخانه ميحر ينابسامان هيقوه قضائ يعال يعضو شورا 

 سال گذشته بدنبال داشت. ليمانند س يفراوان يها لف خسارتمخت يها ها در دوره رودخانه
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تملك بر  تواند ينم يو كس شود يمحسوب م »يمل«ها در شمار منابع و اموال  بستر رودخانه ،يگفته و به

صورت نگرفته  تيمالك نيا تيو تثب نييدر ارتباط با تع يگذشته اقدام جد يها آن داشته باشد كه در سال

 .شود يها هم مجوز و سند صادر م در بستر رودخانه يساختمان ساز يع هم برامواق يو پاره ا

 تيظرف رانيشد و گفت: ا ادآوريكشور را  دينو مانند باد و نور خورش يها ياستفاده نكردن از انرژ ،يو

نعت كالن ص يحال بده نياز آن بهره برد و در ع شتريب دينو دارد كه با يها يبه لحاظ انرژ يا العاده فوق

 حوزه برق دانست. يها بيرا از جمله آس مانكارانيبرق به پ

  

 رويدر ساختار وزارت ن ييتمركززدا

مختلف مانند  طيدر شرا رويوزارت ن نكهيا لياز دال يكينشست گفت:  نيدر ا روين ريوز انيرضا اردكان 

 نجام شد.در آن ا ييداشته مربوط به ساختار آن است كه تمركززدا يآور تاب ميجنگ و تحر

پرداخت و  است،يدن شرفتهيپ ياز كشورها ياريبس يكه همپا رانيدر ا يرسان خدمات يها به شاخص  يو

 يروين تيفراخوان و استفاده از ظرف لهيبوس رويمجموعه وزارت ن رانيانتخاب مد نديضمن اشاره به فرا

صنعت آب و  يريپذ بيساز دولت، آ مانده يشود در عمر باق يمجرب خاطرنشان كرد: تالش م يانسان

 برق كشور كم شود.

 ميكن  شتريرا ب يمجمع يها تر شده و مراقبت فعال يداخل يحسابرس ستميشود س  يگفت: تالش م روين ريوز

و  يبا ماندگار ها نهيزم ريو سا نهيزم نيدر ا رويبا وزارت ن يسازمان بازرس يكرد؛ همكار يدواريو ابراز ام

 همراه باشد. يداريپا
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خبرگزاري تسنيم  – آب گرانيدر كشور به شرط حل تعارض منافع باز يزداريه آبختوسع

 04/05/1399مورخ 

 

در مجلس گفت:  يزداريآبخ يونبر ضرورت اصالحات قان ديبا تاك يزداريامور آب و آبخ كارشناس

 است. يزداريتوسعه آبخ ياز راهكارها گرانيبالمعطل و حل تعارض منافع باز يبر اراض اتيوضع مال

 كينزد ندهيقانون برنامه هفتم توسعه كه قرار است در آ م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

است كه  ياسالم ينظام جمهور يد باالدستواقع شود، از اسنا يمورد بررس ياسالم يدر مجلس شورا

شود. از  -يم يتلق يدر گام دوم انقالب اسالم شرفتيو پ يجهت تحقق تحول، آبادان يگذار لير ينوع

منابع  تيريو مد يزداريبرنامه توسعه گذشته بدان اشاره شده است، آبخ نيكه در قوان يموضوعات مهم

قانون برنامه  نيتدو نيو همچن ديدر دوره جد يسالما يمجلس شورا لياست. با توجه به تشك يعيطب

با موضوع  يزداريساز كارشناس امور آب و آبخ ينيس ديبا حم يليتفص ييمجلس، گفتگو نيتوسعه در ا

برنامه توسعه  نيدر قوان يزداريآبخ يابيارز زيو ن يزداريدر توسعه آبخ ياسالم يمجلس شورا گاهيجا

 .ميانجام داد

 گفتگو بدان اشاره كردند، عبارت است از: نيساز در ا ينيس يكه آقا يمطالب اهم

توسعه  ياز راهكارها يكي يزداريمستعد آبخ ريبا يبر اراض اتيو وضع مال ياتيمال نيقوان اصالح

 در كشور است. يزداريآبخ

 ياقتصاد يها تياز ظرف يمعطل گذاشتن بخش ،يدار و آبخوان يزداريمستعد آبخ يگذاردن اراض معطل

 ر استكشو

و اتكاء آن به  يمردم يها تيبرنامه توسعه، عدم توجه به ظرف نيدر قوان يزداريآبخ ياز ضعف ها يكي

 بوده است. يدولت يبودجه ها
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 60تا  م،يريكشور را تحت پوشش بگ يزداريآبخ ازمندين  كل عرصه يدولت يقرار باشد با بودجه ها اگر

 .ديرس مينخواه جهيهم به نت ندهيسال آ

 ديتعارض با نيآب است كه حل ا تيريمد گرانيتعارض منافع باز ،يزداريتوسعه آبخ ينع اصلموا از

 واقع شود. ديمدنظر مجلس جد

حل تعارض منافع  هاي-از راه يكي يبه وزارت جهاد كشاورز ينيرزميآب ز تيريقرار دادن مد ارياخت در

 در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود. دياست كه با

 ديهمواره مورد تأك رياست كه در چند سال اخ ياز مقوالت يزداريآبخ ديانطور كه مستحضر: همميتسن

 ياسالم يمجلس شورا ليو با توجه به تشك يكنون تيبوده است؛ به نظر شما در موقع يمقام معظم رهبر

ور در دست دياست كه با تياولو يدارا يدر كشور چه موضوعات يزداريتوسعه آبخ يبرا د،يدر دوره جد

 رد؟يكار مجلس قرار گ

در دوره  ياسالم يمجلس شورا ليها با توجه به تشك تياز موضوعات و اولو يكيساز: به نظر بنده  ينيس

در آن  ياست كه اصالحات قانون ياست. كشور ما االن در مرحله ا يزداريآبخ ياصالحات قانون د،يجد

 يشد، در صورت همالزم فرا يقانون يازهاين شيدارد. اگر پ يشتريب تياولو ينسبت به اصالحات ساختار

بهبود  ياز ابزارها يكيدرباره آن به بحث نشست. اصالح ساختار  توان يبود، م ازيكه اصالح ساختار هم ن

 ت،يوابسته به حاكم يول يردولتيغ يمثال، نهادها ي. براستياست، اما همه آن ن جهيو حصول نت تيوضع

با درجات  ياديز ي. اراضديريرا در نظر بگ وركش ينظام يستادها و قوا ادها،يمقدسه، بن يها مانند آستان

از آنها مناسب  ينهادها هستند كه قسمت نياز ا يبرخ تيمالك يحت اي تيريمختلف، تحت مد تيمرغوب

خود را در  يمذكور اراض ياز نهادها ياست. برخ يدار مرتع يحت ايو  يدار آبخوان ،يزداريآبخ اتيعمل

اند.  خود را فعال بدون استفاده رها كرده ياز اراض يقسمت ايهمه  گريد يقرار داده و برخ يداربر حال بهره

حالت  نيورتر و بهره نيتر در مناسب ادشدهي يها نيزم ايمطرح است كه آ يسوال مهم و اساس نيحال ا
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نجاست كه به فكر كردن ندارد. مشكل آ ازين يليسوال، خ نيممكن در حال استفاده است؟ پاسخ به ا

 ريو سا يزداريآبخ يو اقدام برا يمناسب از اراض يبردار بهره يبرا يفعال رغبت ها نيزم نيا انيمتول

 نيرسد بتوان با اصالح قوان يكرد؟ به نظر م جاديرغبت ا توان يمشابه ندارند. حال چگونه م دياقدامات مف

رغبت و  ناستفاده رها شده است، آو بال ريكه به صورت با يمستعد يبر اراض اتيو وضع مال ياتيمال

 كرد. جاديرا ا زهيانگ

 

انجام  يچه اقدامات ديبا ياسالم يدر كشور مجلس شورا يزداريآبخ شرفتيپ ي: به طور مشخص براميتسن

 دهد؟

 تيرينقش را در اصالح مد نيمهمتر ،يفعل ياز نظر بنده در مقطع زمان ياسالم يساز: مجلس شورا ينيس

بزند. اول  ياقدام اساس 4دست به  يستيبا ديباره مجلس جد ني. در ادينما فايا تواند يم نيكالن آب و زم

كه از اواسط دهه  ير. امديكشور نما زيآبخ يها آب كشور را منطبق بر حوزه تيريمد ماتيآنكه تقس

 ياستان ياسيس ماتيمصوب شد كه تقس ،يرفت و در آن مقطع زمان نيهشتاد و در مجلس هفتم از ب

و  يآب تيرياست كه مد تيمساله از آنجا حائز اهم نيآب كشور باشد. ا تيريمد ماتيتقس مالك

بر  يعيطب يبند ميكشور، بدون توجه به تقس ياسيس ماتيو تقس ها يبر اساس مرزبند نيسرزم شيآما

 نيواضح ا يها خواهد شد. نمونه يمنته يحتماً به بروز اختالف و تعارض اجتماع ز،يآبخ يها اساس حوزه

 نيب گريد انيبه ب اي »رود ندهيكارون و زا« زيآبخ يها ساكنان حوزه نيموجود ب يادعا را در اختالفات آب

 نيب گريد انيبه ب اي »ريو در انج رود ندهيزا« زيبخآ يها لرستان و خوزستان با چهارمحال و اصفهان، حوزه

چهارمحال و  يها استان نيب رود ندهيزا زيحوزه آبر دست نييدر باالدست و پا يحت اي زد،ياصفهان و 

 مشاهده كرد. توان ياصفهان م

 يها و منابع سفره يزداريآبخ تيريمد اراتيو اخت فيوظا عيتجم ،ياسالم يمجلس شورا گريمهم د اقدام
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مشخص كه بتوان از او  گريباز كيمختلف پخش است به  گرانيباز نيكه ب ياز حالت كنون ينيرزميز

 ورود يبرا يساز نهياست، زم ياساس ارياقدام مجلس كه بس نيداشت. سوم زين ييانتظار پاسخگو

 يزداريآبخ يها برنامه يزير ساختار بودجه يبازنگر قياز طر يزداريبه آبخ يدولت ريو غ يمردم يها بخش

دولت بر  تيمالك تيها و تثب  يكاربر نييتع ،يكاداستر اراض ليمورد مستلزم تكم نيكشور است كه البته ا

 است. يدولت ياضار

 يو معطل گذاردن اراض ريبر با ياتيمال نيمكمل اقدام سوم است، وضع قوان ينوع اقدام كه به نيآخر

است و معطل  ياقتصاد يتيذاتاً فعال يزدارياز كارشناسان، آبخ يليمستعد است. چرا كه به اعتقاد بنده و خ

 يها تيظرف از يطل گذاشتن بخشمع قتيدر حق يدار و آبخوان يزداريمستعد آبخ يگذاردن اراض

 كشور است. ياقتصاد

 ديآنطور كه با توان ينم يكه با بودجه دولت رديبپذ يستيبا ديبنده آنكه مجلس جد ضيعرا خالصه

 .ميكه مردم را دخالت ده مياز آن هست ريرا جلو برد و ناگز يزداريآبخ

 

 يمساله در كشورها نيا ايآ د؛يكرداشاره  زيآب بر اساس حوزه آبخ تيريمد ماتي: به بحث تقسميتسن

 مسبوق به سابقه است؟ شرفتهيپ

 يمنابع آب تيري، مد1962بار كشور فرانسه در سال  نيكه بنده مطالعه كردم، اول ييساز: بله؛ تا جا ينيس

 ريباشد. سا زيآبخ يها آب، منطبق بر حوزه تيريمد ييايجغراف يداد كه واحدها رييتغ يا خود را به گونه

اروپا،  هيكه امروزه در اتحاد ييكردند تا جا يرويپ وهيش نيهم پس از آن اغلب از هم يياروپا ياكشوره

حوزه  كيدر  ينيرزميو ز يسطح يتحوالت مربوط به آب اعم از آب ها هيبرقرار است. كل اريمع نيهم

ندارد مگر  وجود يارتباط آب گر،يد زيبا حوزه آبخ زيحوزه آبخ كي نيبه هم مربوط است اما ب زيآبخ

. دينما يمصنوع يآب يها با احداث سازه يا حوزه نيباقدام به انتقال آب  عت،يگر در طب آنكه انسان دخالت
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از نظر  نيتا سرزم شود يالرأس ارتفاعات است، موجب م كه معموال منطبق بر خط زيآبخ يها مرز حوزه

 رند.دا گريكديارتباط را با  نيافراز شود كه كمتر يبه مناطق ياضير

 

برنامه  هاي -از قانون يجنابعال يابيبرنامه هفتم توسعه، ارز نيبودن زمان تدو كي: با توجه به نزدميتسن

 چگونه است؟ يزداريتوسعه تا به امروز درباره آبخ

بوده  يدولت يها بودجه صيبه تخص يتوسعه ما همواره متك يدر كشور در برنامه ها يزداريساز: آبخ ينيس

متوقف شده است.  ايهم كند  يزداريآبخ يها كرده، برنامه دايدولت كاهش پ يدرآمدها ياست. لذا وقت

از صندوق  ميمستق يها كامالً وابسته به برداشت يزداريآبخ يها  برنامه ياجرا زيدر چند سال گذشته ن

 نياز ا شتريب اريكشور بس يالزم برا يزداريآبخ يها كه وسعت برنامه يبوده است. درحال يتوسعه مل

انقالب تاكنون  يكه از ابتدا يكه با روند كردم يمحاسبه م يسرانگشت كباريهست  ادميهاست.   حرف

كشور را تحت  يزداريآبخ ازمندين  رصهكل ع يدولت ياگر قرار باشد با بودجه ها م،يا كرده يزداريآبخ

 .ديرس مينخواه جهيهم به نت ندهيسال آ 60تا  م،يريپوشش بگ

است؛ چاره كار  يمردم يها تيتوسعه، عدم توجه به ظرف يدر برنامه ها يزداريبخآ ياز ضعف ها يكي 

كشور  يردولتياست. امروزه بخش غ يردولتيغ يها و بخش  يمردم يها  تيدر به عرصه آوردن ظرف

گر بخش يد يدارد. از سو يمختلف ليكه دال دهد ينشان نم يزداريبه ورود به مقوله آبخ يرغبت آنچنان

 ي انهيگرا يو امور تصد اتيدر اجرائ يردولتيو غ يمردم يها به دخالت دادن بخش  يليتما زين يدولت

 ياست ول يعيبر منابع طب يدولت تيو حفظ مالك يخوار نياز ترس زم يندارد كه عمدتاً ناش يزداريآبخ

 خود بحث خواهم كرد. يدارد كه در جا زين يگريد ليدال

 يتر برا جذاب يها نهيبه وجود زم گردد يبرم زين يزداريدر آبخ يبخش خصوص يرغبت يب ليدال 

و ... تا  ياراض يرقانونيغ يكاربر رييو تغ يباز سفته ،يدالل ريكشور نظ ياقتصاد طيدر شرا يگذار هيسرما
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 نيدر ا زين ياراض يواگذار ريوپاگ دست نيقوان ني. همچننيسرزم اءيو اح يزدارينسبت به آبخ

در كشور  يزداريآبخ ليها به تسه گلوگاه نيبر علت است. شناخت ا ديمز يبخش خصوص يزگيانگ يب

 كمك خواهد كرد.

  

ها، تعارض  برنامه نيا قيو عدم توف يزداريتوسعه درباره آبخ ياز نقاط ضعف قانون برنامه ها يكي: ميتسن

در  يزداريآبخ تيتعارض منافع چگونه باعث عدم موفق نيآب است؛ ا تيريمد نفعانيو ذ گرانمنافع بازي

 توسعه شده است؟ يبرنامه ها

آن هم به تعدد  شهياست كه ر يدر كشور دچار سه دسته تعارض منافع جد يزداريساز: آبخ ينيس 

را به  كيك كي ييدو نفر كه گو انيم كيك كيغلط  ميگردد. همان مثال تقس يبرم نفعانيو ذ گرانيباز

 انيتعارض منافع م ني. اوليگريو نانش به د رسد يم يكياش به  كه همواره خامه ميا كرده ميتقس يا گونه

 ندهيدر آ ايكه ساخته و  ييبه خاطر سدها روياست. وزارت ن رويو وزارت ن يوزارت جهاد كشاورز

شود تا در  يجار نيسطح زم ياز رو شتريهر چه ب ها يدارد آب حاصل از بارندگ ليبسازد، تما خواهد يم

كه در  يتيواسطه مامور هب يها و وزارت جهاد كشاورز ازمان جنگلكه س يپشت سدها جمع شود. در حال

 جهينفوذ دهد. نت ينيرزميز يها به داخل سفره شتريرا هرچه ب ها يدارد تا بارندگ ليدارد، تما يزداريآبخ

نساختن اختالف  اينكردن و سد ساختن  ايكردن  يزداريدو نهاد بر سر آبخ نيا نيكه همواره ب شود يآن م

 است. يريو درگ

بار بر سر انتفاع از  نياست. اما ا رويو وزارت ن يوزارت جهاد كشاورز نيمنافع دوم، باز هم ب تعارض 

 كيرا به مثابه  ينيرزميآب ز يها . اگر سفرهينيرزميز يها از آب يبردار صدور مجوز مصرف بهره

 سئولم يگريو دباشد  يمسئول شارژ كردن حساب بانك يكي ييگو م،يريدر نظر بگ يحساب بانك

دارد و نه پس  يتعادل مال يآن حساب بانك چوقتيمعلوم است. نه ه جهيچك از همان حساب! نت دنيكش
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داشتن حساب  تالش در جهت شارژ نگه يبرا يا زهيانگ گريد يشارژ كردن حساب بانك يمتول ،ياز مدت

صدور  تيمسئول رويزارت ناما و كند يرا شارژ م ينيرزميمخازن ز يخواهد داشت. وزارت جهاد كشاورز

 يها ذاتاً دوست دارد تا سطح سفره يرا دارد. وزارت جهاد كشاورز ينيرزميز يها مصرف آب يها پروانه

 ابد،يگسترش  ياهيبه منابع آب بتواند برسد و پوشش گ يعيبه طور طب اهانيگ شهيتا ر ديايباال ب ينيرزميز

قرار داشته  يممنوعه بحران ايشدن  يبحران مرزدر  ينيزمريز يها مشتاق است تا سطح سفره روياما وزارت ن

 يها آزاد با دشت يها باشد. چرا كه درآمد حاصل از تفاوت تعرفه صدور پروانه چاه آب در دشت

 دييعادالنه آب است كه صرفا با تا عيبه خاطر ضعف فاحش قانون توز نيفاحش است؛ و ا يليممنوعه خ

را فراهم  انهيمخف ياسباب زد و بندها نيو هم كند يم دايپجاز بودن م تيقابل رويدو كارشناس وزارت ن

 كرده است.

مسدود  يبرا زين يو انتظام ييقضا اراتيقدرت و اخت رويدشت به وزارت ن كيضمن آنكه ممنوعه شدن   

است. ضمن آنكه اگر  نيريصاحب آن ش يذاتاً برا ياراتيو اخت  قدرت ني. داشتن چندهد يها م كردن چاه

خارج و به  نوعهكننده، از حالت مم يزدارينهاد آبخ يها همچون تالش يآبخوان به هر علت ايدشت  كي

 محفوظ است. رويوزارت ن يها برا چاه يها حالت آزاد بازگشت، كماكان انتفاع حاصل از صدور پروانه

 كيجود در دو دستگاه مو انيتر است، تعارض م دردناك يتعارض منافع اما از دو مورد قبل نيسوم 

و  يعيمنابع طب تيريمد ياست، متول يوزارت جهاد كشاورز ليها، كه ذ وزارتخانه است! سازمان جنگل

فعال هستند. اگر  ياستان يعيسازمان با عنوان ادارات منابع طب نيا يكشور است و دفاتر استان يدولت ياراض

مثمر  اهانيكند و در آن منطقه گ يزداريآبخ ييدر جا شيخو فيطبق وظا يزداريها و آبخ سازمان جنگل

 ياست، مدع يها كه موسوم به ادارات جهاد كشاورز از وزارتخانه در استان يگريبخش د اند،يبرو

رو سازمان  نيشود. از ا دارهاو ا ليذ يستياست و با يكشاورز يمذكور مصداق اراض يكه اراض شود يم

 تيريتحت مد يگرفته در اراض انجام يزداريآبخ يها اتيدارد در عمل ليتما يزداريها و آبخ جنگل
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جهاد  يها خودش به اداره يسازمان ملكيمذكور از ما يكاشته نشود تا اراض يمثمر اهيگ چيه ش،يخو

و  يمردم يها ها در برابر ورود بخش مقاومت سازمان جنگل لياز دال يكيمنتقل نشود.  يكشاورز

به  ليذاتاً تما ي. چرا كه بخش خصوصرديگ يت ممسئله نشئ نيهم از هم يزداريبه مقوله آبخ يخصوص

را تماماً از  يزداريآبخ يها مثمر، طرح ريغ يها خودش دارد و انتخاب گونه يبرا ياقتصاد تيفعال فيتعر

 .كند يبودن خارج م ياقتصاد

  

كه الزم است در قانون برنامه هفتم توسعه  ديكن يم شنهاديپ يمعضل چه راه حل نيحل ا ي: براميتسن

 برجسته شود؟

 يها آب سفره تيريمد اراتيو اخت فيوظا انيجمع كردن م ياساس شنهاداتياز پ يكيساز: ينيس

مساله  نيباشد و ا يتواند وزارت جهاد كشاورز يم ينهاد متول نياست و ا ينهاد متول كيدر  ينيرزميز

 در قانون برنامه توسعه هفتم لحاظ شود. ديبا

  

 -يقانون برنامه هفتم تا چه اندازه م نيدر تدو يشيآما نيور و اصالح قوان: توجه به توسعه آب محميتسن

 باشد؟ تيتواند حائز اهم

حائز  ارياست كه بس ياز آن دسته موضوعات نيسرزم شيساز:توجه به توسعه آب محور در آما ينيس

انجام  رتريدر كشور است، كه هر چه د ميعظ يتحول و جراح كيبه  ازيمنظور ن نياست و بد تياهم

. ابدي يعالج م رتريمنابع آب كشور باشد، د يفيو ك يكه همان افت كم مان نيمزمن سرزم يماريشود، ب

 نيرو به نظر بنده اصالح قوان نيتوسط مردم است. از ا ندهيدرست آ ليدرك و تحل ازمنديتحول ن نيالبته ا

 دارد. ياساس يبه مردم، ضرورت يبخش يكشور پس از آگاه يشيآما
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 – است يها جزو منابع و اموال مل رودخانه بستر كل كشور: يسازمان بازرس سيرئ

 04/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

ها گفت: بستر  رودخانه ميحر يكل كشور با اشاره به نابسامان يسازمان بازرس سيرئ - رنايا - تهران

بر آن داشته باشد كه  يتملك قانون تواند ينم يو كس شود يمحسوب م يها جزو منابع و اموال مل رودخانه

 نگرفته است. صورت تيمالك نيا تيو تثب نييتع يدر راستا يگذشته اقدام جد يها سال يمتأسفانه ط

كل كشور و  يسازمان بازرس سيرئ داريكل كشور، در د ياز سازمان بازرس رنايه اگزارش روز شنب به

 ياز منابع آب كشور، سدساز هيرو يب يحوزه آب و برق مانند برداشت ها يچالش ها رو،ين ريوز

 زبه استفاده ا يها و ضرورت توجه جد رودخانه ميدر حفاظت از بستر و حر ينابسامان ،يراصوليغ

 و تبادل نظر قرار گرفت. يورد بررسنو م يها يانرژ

 يبا اشاره به تالش ها روين ريوز انيبا رضا اردكان داريدر د انيشيحسن درو نيوالمسلم االسالم حجت

 رياخ يحوزه در سال ها نيا يكه در صنعت آب و برق كشور شده است در خصوص چالش ها يموثر

گذشته،  يها سال يبوده و ط يعيطب تياز ظرف شيآب كشور ب ريپذ ديگفت: برداشت از منابع تجد

 كشور را با بحران مواجه كرده است. ياغلب دشت ها ،ينيرزميز ياز منابع آب هيرو يب يها برداشت

به سازمان  هييقوه قضا سيرئ يها تياز مأمور يكيها در حوزه آب گفت:  با اشاره به ترك فعل يو

گسترده در كشور شده و بعضاً قابل جبران  يها بياست كه منجر به آس ييها ترك فعل يبررس ،يبازرس

مخرب  راتتا چه زمان اث ستيكه معلوم ن يمتماد يها آب در سال هيرو يب يها . مثل برداشتستيهم ن

 موضوع را در دستور كار خود قرار داده است. نيايها جبران شود و سازمان بازرس آن بر آبخوان

و بدون  هيرو يب يوزه آب دانست و گفت: سدسازح گريرا معضل د يراصوليغ يسدساز انيشيدرو

ها و  ها، تاالب در حوزه آب به دنبال داشته است كه خشك شدن رودخانه ييها بيآس ق،يدق يبررس
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 آن است. ياز عوارض اصل ها اچهيدر

مناطق در بحث منابع آب،  يها تيو عدم لحاظ ظرف نيسرزم شينكردن اسناد آما نيادامه داد: تدو يو

 حوزه آب است. گريدارد از جمله معضالت د ينييپا اريبس يور كه بهره يدر حوزه كشاورزخصوصاً 

 يها مختلف خسارت يها رودخانه ها در دوره ميگفت: عدم توجه به حر هييقوه قضا يعال يشورا عضو

 در يوساز حت ساخت يبرا ميلحاظ بعضاً شاهد نيكرده است. به ا جاديسال گذشته ا ليمانند س يفراوان

 .شود يسند هم صادر م يها مجوز و حت بستر رودخانه

و  يشهر يآبفا يموضوع ادغام شركت ها تيكل كشور با اشاره به حساس يسازمان بازرس سيرئ

 يروين تيكل كشور درباره وضع يسازمان بازرس يشركت ها، دغدغه ها نيمتفاوت ا تيو ماه ييروستا

را مطرح  ديبه مشتركان در ساختار جد يخدمت رسان تيفيو حفظ ك ها ييانتقال اموال و دارا ،يانسان

 كرد.

نو مانند باد و نور  يها يحوزه برق گفت: عدم استفاده از انرژ يبا اشاره به چالش ها انيدر پا نيهمچن يو

 تيحوزه برق است. كشور ما ظرف يها بياز جمله آس مانكارانيكالن صنعت برق به پ يو بده ديخورش

 از آن بهره برد. شتريب دينو دارد كه با يها يلحاظ انرژبه  يا العاده فوق

 است ييتمركززدا ميجنگ و تحر طيدر شرا رويوزارت ن يآور : علت تابروين ريوز

 يكيوزارتخانه گفت:  نيبا اشاره به ساختار ا يسخنان يط روين ريوز انيگزارش، رضا اردكان نيا براساس

داشته، ساختار آن است  يآور تاب ميلف مانند جنگ و تحرمخت طيدر شرا رويوزارت ن نكهيا لياز دال

 در آن صورت گرفته است. ييكه تمركززدا

از  ياريبس يكه همپا رانيدر ا رويوزارت ن تيحوزه فعال يخدمات رسان يبه شاخص ها نيهمچن يو

 اشاره كرد. است،يدن شرفتهيپ يكشورها

فراخوان و استفاده از  قياز طر رويه وزارت نمجموع رانيانتخاب مد نديضمن اشاره به فرا انياردكان
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از دولت،  مانده يعمر باق يط ميهست نيمجرب خاطرنشان كرد: به دنبال ا يانسان يروين تيظرف

را  يلداخ يحسابرس ستميس ميكن يتالش م رو نيازا م؛يصنعت آب و برق كشور را كم كن يريپذ بيآس

در  رويبا وزارت ن يسازمان بازرس يهمكار ميدواريو ام مينك  شتريرا ب يمجمع يها تر كرده و مراقبت فعال

 همراه باشد. يداريو پا يها با ماندگار نهيزم ريو سا نهيزم نيا
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 يهمت مسئوالن و بخش خصوص به يمركز يبه نواح فارس جيپروژه انتقال آب خل

روزنامه  – فارس جيانتقال آب خل يبرا يالير ارديليهزار م 60 يگذار هيسرما ؛شد يياجرا

 05/05/1399سبزينه مورخ 

 

 ديو ام ريچند ساله بود كه در دولت تدب ييآرزو ران،يا يمركز يها به استان فارس جيانتقال آب خل پروژه

 يبرا ميعظ يطرح مل نيشاهد افتتاح ا يزود شد و به يياجرا يبخش خصوص يبه همت مسئوالن و همراه

آب از  نتقالطرح ا يرماليگفته مد بود. به ميخواه يمركز ير نواحمختلف د يها آب بخش نيتأم

 زديكرمان و  يها بخش صنعت استان يبرا فارس جيانتقال آب از خل  زديكرمان و  يها به استان فارس جيخل

صنعت، معدن و تجارت و  رانيدر دست انجام است. در نشست با وز الير ارديليهزار م60بر  با اعتبار بالغ

هفت بانك عامل   لهيوس شد به مقرر ،ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيدر كم يياقتصاد و دارا

گهر  را معادن گل الير ارديليهزار م40و  ابديپروژه اختصاص  نيبه ا التيتسه الير ارديليهزار م20

 .كنند نيتأم زدياستان  يمس سرچشمه رفسنجان و چادرملو رجان،يس

كه  شود ياستان كرمان برداشت م ينيرزميز يها مترمكعب آب از سفره ارديليم از شش شيب ساالنه

منطقه خشك و  نيرا در ا ينيرزميز يها مسأله سفره نياست و هم يجهان ياز استانداردها شيدرصد ب60

 رو كرده است. با خطر روبه يريكو

تا دو درصد آن صرف بخش  5/1 ،يآب موجود در كرمان صرف كشاورز نيدرصد ا95به  كينزد

مختلف  يها آب بخش نيتأم يبرا ينيسنگ اريبس نهيو ساالنه هز شود يصرف شرب م يصنعت و مابق

بهشت  مان،يكر اري. دكند يم ليتحم يبه دولت و بخش خصوص ياديز نهيكه هز شود ياستان كرمان م

استان  نيدر ا رهيو غ تيسنگ، مس، كروم همچون فوالد، زغال ياديز عيلقب گرفته و صنا رانيمعدن ا

و حل آن  شود ياستان محسوب م نيا عيبر سر راه توسعه صنا يها چالش آب آن نيدارند كه تأم تيفعال
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 .سازد يفراهم م يو معدن يرا در حوزه صنعت ديجهش و رونق تول نهيزم

و  نيتر در دست اقدام است كه بزرگ ايكرمان اجرا شده آب  نيتأم يبرا يمتعدد يها و طرح ها برنامه

آب  نياست كه ضمن رفع مشكالت تأم زديكرمان و  يها به استان فارس جيآن انتقال آب از خل نيتر مهم

 موثر واقع شود. زيها ن استان نيدر رونق چرخ صنعت ا تواند يها م استان نيشرب ا

 يرسان در دست انجام بزرگ آب يها شرق كشور از پروژه جنوب عيبه صنا فارس جيانتقال آب خل طرح

)در سه WASCO(  فارس جيو انتقال آب خل نيتوسط شركت تأم95كه از سال  شود يكشور محسوب م

 ار زديمس در سرچشمه رفسنجان و چادرملو  رجان،يگهر در س خط در مرحله اجرا قرار گرفته و آب گل

و با  شود يانجام م فارس جيدر كنار خل ايآب در يساز نيريح شطر نيا يو با اجرا كند يم نيتأم

 .شود يم نيو كرمان تأم زدي يها شرب استان و آب عيمصرف صنا يخط لوله، آب برا لومتريك700

 

 است يضرور اهايدر حوزه انتقال آب در يگذار هي: سرمايروحان

بر ضرورت  ديمختلف با تأك يها در حوزه يلمهم م يها هفته از افتتاح پروژه نيدر چهاردهم جمهور سيرئ

مترمكعب آب  ارديليم26گفت: اكنون حدود  اهايكشور ازجمله آب در ياز همه منابع آب نهيبه يريگ بهره

 شيب يساحل يها استان يزمان برا  و هم رديگ يقرار م يساحل يها استان اريدر اخت ييزدا بدون نمك اهايدر

رقم  نيا يساز نيريش نديدر نظر گرفته شده كه با فرآ يساز نيريجهت ش زيمترمكعب آب ن ارديليم4/4از 

 .رسد يمترمكعب م ارديليم4/1به 

 يافزود: برا م،ياستفاده كن ستيز طيدر چارچوب مح اياز آب در ديبا كه نيبر ا ديبا تأك يروحان حسن

 يسمنان و حت زد،يكرمان،  ،يجنوب همانند خراسان يرساحليغ يها استان ازيآب مورد ن نيتأم

 نديرقم هم بعد از فرآ نيمترمكعب آب در نظر گرفته شده كه ا ارديليم7/3هم  يرضو خراسان

 .ديمترمكعب خواهد رس ارديليم3/1به  يساز نيريش
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 يها به بخش اهايو انتقال آب در يساز نيريدر حوزه ش يبخش خصوص يگذار هيسرما جمهور سيرئ

خود و سود  هيبه اصل سرما گذاران هياقدام سرما نياند و گفت: با اخو يدر كشور را ضرور ازيمورد ن

 .افتيحاصل از آن دست خواهند 

 

 رسد يم رجانيمهرماه به س فارس جيخل آب

 عيبه صنا فارس جيمسائل مربوط به پروژه انتقال آب خل ينشست بررس يكرمان با اشاره به برگزار استاندار

 نيگفت: ا فارس جيشركت انتقال آب خل رعامليرفسنجان و چادرملو در تهران و گزارش مد رجان،يس

 امسال اعالم كرد. همهرما12گهر در روز  افتتاح پروژه انتقال تا منطقه گل يخود را برا يشركت آمادگ

افزود:  هورجم سيگهر توسط رئ به گل فارس جيبا اشاره به افتتاح طرح انتقال آب از خل ييفدا محمدجواد

 آماده افتتاح است. يجار بهمن سال22 يبه سرچشمه و چادرملو برا يرسان بخش مربوط به آب

 زانيم گهر، مس و چادرملو به از گل يندگيبه نما فارس جياظهار داشت: شركت انتقال آب خل يو

مدار شركت سها يكارشناس متيخط دوم انتقال آب به ق ياجرا يعنوان آورده خود برا به ها رساختيز

 ) خواهند بود.ريخط دوم (آبراهان كو ديجد

 يها از شركت  ياسالم يدر مجلس شورا ريو بردس رجانيمردم س ندهينما  كرمان گفت: مقرر شده استاندار

 زد،ي ياژيارفع فوالد آل ان،يرانيا ريغد ن،يفوالد، توسعه آهن فوالد، گهرزم جهان دكو،يشاخص م

 شركت شوند. ارعالقه سهامد زانيم بارز دعوت كند كه به كيباهنر و الست ديمس شه ،يآهن مركز سنگ

صنعت،  رو،ين يبا حضور وزرا ياز خط دوم در نشست يآب استحصال يكرد: مصرف اقتصاد انيب يو

و شرب مشخص خواهد  يصنعت، كشاورز يها بخش يبرا ييو اقتصاد و دارا يمعدنو تجارت، كشاورز

 زراجلسه با و يرا برا يو فن يكارشناس ياطالعات الزم گزارش يآور با جمع دياشد كه مسئوالن مربوطه ب

 ياسالم يو راور در مجلس شورا رجانيس ندهينشست توسط نما نيا ليكنند كه مقرر شد تشك هيته
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 شود. يريگيپ 

كرده كه  ياعالم آمادگ يخط سوم مصرف كشاورز يبرا يبخش خصوص يكرد: متقاض ديتأك ييفدا

 نامه گذاشته شود. تفاهم يو امضا ميتنظ يبرا يكارشناس هياول يها يقرار شد بررس

 

 مسئوالن بر حل مشكل آب مردم است عزم 

 فارس جيطرح انتقال آب خل شرفتيبا اشاره به پ هم  ياسالم يمردم كرمان و راور در مجلس شورا ندهينما

وارد استان  نييپا يس يشده با ا نيريش مترمكعب آب ونيليم180پروژه  نياز ا يبردار گفت: با آغاز بهره

 صيتخص زانيمس، م يگهر و شركت مل آب صنعت به مجموعه گل صيو بعد از تخص شود يكرمان م

 يمترمكعب در سال برا ونيليم30 زانيم به روين ريشرب براساس توافق با وز يآب در نظر گرفته شده برا

 .شود يم ياتيعمل ندهيشهر كرمان در آ

 ريخط مس ا،يدر در ها كن نيريش همانند آب  يمهم يها تيافزود: براساس ظرف  يميپورابراه محمدرضا

خط دوم و  ياجرا يبرا يا آماده تيظرف لومتريك900متر و طول حدود 30شده به عرض حدود  ييبازگشا

زمان با  هم ،انجام شده يمترمكعب با هماهنگ ونيليم 200با  فارس جيسوم است. خط دوم انتقال آب خل

 .شود يفاز اول انجام م يبردار بهره

 يها پروژه با شركت نيكرد: مشاركت در ا انيب  ياسالم يمردم كرمان و راور در مجلس شورا ندهينما

 تيگهر براساس ظرف مس و گل يمل يها خواهد بود و سهم مشاركت شركت يو استان يبزرگ مل

 دشاه ندهيسال آ 5/2 يط شود يم ينيب شيخط دوم پ يشده در خط اول است. با آغاز اجرا يگذار ارزش

كه  ميمترمكعب آب در سال باش ونيليم200 زانيم به فارس جيخط انتقال آب خل نياز دوم يبردار بهره

 شدت به كه به ييواحدها ازيدر استان خواهد بود و ن يصنعت يآب واحدها نيآغاز تحوالت بزرگ تأم

 دارند، برطرف خواهد شد. ازيآن ن
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شده كه نشان  جاديا يو خارج يو مشكالت داخل ها ميهمه تحر رغم ياقدامات عل نيافزود: ا  يميپورابراه

 حل مشكالت مردم دارد. ياز عزم مسئوالن برا

 

 ميكن يآب استفاده م نياز ا يصنعت يها شهرك يبرا

مس سرچشمه  رجان،يبه س فارس  حيگفت: پروژه انتقال آب خل زين فارس جيطرح انتقال آب خل يمال ريمد

درصد پروژه 86تا  ها يگذار لوله ياز دو سال قبل درحال اجراست كه اجرا زدي يرفسنجان و چادرملو

 .ابدي يانتقال م رجانيدرصد انجام شود، آب به س 91تا  يگذار لوله نيانجام شده و اگر ا رجانيس يبرا

 يزود و به دهيشهرستان انار هم رس يكيخط لوله تا نزد نيا  حاضر افزود: درحال يمحمد يانارك احمد

 نيخط لوله در ا كه نيضمن ا  اجرا شود؛  از سرچشمه رفسنجان تا چاردملو لومتريك 310خط  نيقرار است ا

 تملك شده است. زدي يمتر عرض از بندرعباس تا چادرملو30با  ريمس

 ميتوان يم يصنعت يها شهرك يكه وزارت صمت داده برا يراه طبق تعهد نيافزود: در ب يمحمد يانارك

و  يدنيآب آشام ياز تعهدات وزارت بهداشت هم برا يكي. ميو استفاده كن يداريآب خر نياز ا

بخرد و  هخط لول نياز ا  است كه آب را نيدر رفسنجان، ا يموجود منابع آب تيبا توجه به وضع يبهداشت

 يقرار است برا ديآ يآب هم كه اضافه م نياز ا يو واگذار كند. بخش هيتصف مردم دنيآشام يبرا

 .ردياستفاده مورد استفاده قرار گ يشود تا در امر كشاورز قيتزر ينيرزميز يها سفره آب يبخش تعادل

 يبرا فارس جيانتقال آب از خل  ادامه داد: زديكرمان و  يها به استان فارس جيطرح انتقال آب از خل يرماليمد

در دست انجام است. در نشست با  الير ارديليهزار م60بر  با اعتبار بالغ زديكرمان و  يها بخش صنعت استان

مقرر شد  ،ياسالم يمجلس شورا يتصاداق ونيسيدر كم ييصنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارا رانيوز

 الير ارديليهزار م40و  ابديپروژه اختصاص  نيبه ا التيتسه الير ارديليهزار م20هفت بانك عامل   لهيوس به

 كنند. نيتأم زدياستان  يمس سرچشمه رفسنجان و چادرملو رجان،يگهر س را معادن گل
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و انتقال آب  يساز نيريو ش فارس جياز خل يريكرد: در بخش نخست آبگ حيتصر يمحمد يانارك

 يساز نيريش تيپمپاژ و خطوط انتقال از سا يها ستگاهيا يو در مرحله بعد رديگ يانجام م فارس جيخل

. با شود ياجرا م لومتريك هزار كيحدوداً به طول  زدي يمس سرچشمه و چادرملو رجان،يبندرعباس تا س

طرح  نيا توان  يها م  و بانك يدولت و بخش خصوص ،ياسالم يمجلس شورا نيب يو هماهنگ يهمكار

 رفع شود. زديهرمزگان، كرمان و  يها كرد تا كمبود آب در بخش صنعت استان ييرا اجرا ياتيح
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 نيتا سرزم ايفرنيآب؛ از كال تيريمد يالگوها؛ عبور از بحران آب يبرا ييراهكارها

 05/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – اژدها

 

اما  نديروبرو يمصرف آب با مشكالت فراوان تيريمد نهيجهان در زم ياز كشورها ياريبس -رنايا -تهران

با توجه به  دتوان ياست كه م ينكات مهم ياز آن، حاو يبردار بهره وهيمنابع و ش نيا تيرينحوه مد

 .رديمورد توجه قرار بگ ران،يا طيشرا

 نياز ب ،ينزوالت جو زانيدر م تيمحدود ليكه به دل دهد ينشان م رياخ قاتيمطالعات و تحق يبررس

نفر در  ارديليم 2از  شياكنون ب هم ،ينادرست منابع آب تيريطور كل مد و به يسطح يها رفتن منابع آب

روند  نيكه با تداوم ا دهد ينشان م ياز وابستگ زانيم نياند. ا وابسته ينيمرزيسراسر جهان به منابع آب ز

فرونشست  دهيمانند پد يجبران رقابليغ يطيمح ستيبا مسائل ز رانياز جوامع از جمله ا ياريبس ندهيآ

روبرو بوده و  يو كشاورز يمسكون يها نياز زم ياريو بال استفاده ماندن بس يمناطق مسكون هيتخل ن،يزم

 يها آب هيروبرو خواهد بود. روند تخل يمتعددآب شرب هم با مسائل  نيدر تام تر شرفتهيپ تيدر وضع

 كا،يآمر يها التيا ياز اروپا، برخ ييها بخش ن،ياز جمله چ اياز نقاط دن يارياكنون در بس هم ينيرزميز

اما الزم به ذكر است كه  مناطق است. نيدر ا يبحران تيدهنده وضع نشان ران،يو ا انهياغلب نقاط خاورم

 ياند كه  برا را به كار برده ييها بحران، روش نيا تيريكشورها جهت كاهش، كنترل و مد نياز ا ياريبس

 برخوردار است. تيكشور از اهم يراهبرد يها و برنامه ها ياستراتژ نيتدو

در خصوص  يزارش، گ99در سال  »رانيو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد«اساس  نيا بر

 تواند يآن ارائه داده كه م تيريدر نحوه مد يياند و راهكارها كه به بحران آب دچار شده ييكشورها

 مورد توجه باشد.
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 از كشورها يآب در برخ تيريمد يراهكارها

 نيمورد توجه است، كشور چ يالملل نيبزرگ كه به لحاظ نقش مهم خود در عرصه ب ياز كشورها يكي

مصرف آب  يتقاضا تيرينفر، در مد ونيليم 433و  ارديليم كيبالغ بر  يتيكشور با جمع ني. اباشد يم

 داده است. انجامرا  يموفق ارياقدامات بس» مصرف آب ييكارا شيافزا ياستراتژ«چندان موفق نبوده اما در 

» ها پاش آب كرويم«مانند استفاده از  يو مهندس يشامل اقدامات فن نهيزم نيارائه شده در ا يفن يراهكارها

و استفاده از » اصالح شده ياستفاده از بذرها« ،»قيشخم عم«مانند  ياقدامات زراع ،»يا قطره ياريآب«و 

 است. » رطوبت خاك تيريدمنابع آب و م يزير برنامه«مانند  يتيريو اقدامات مد »ها تونل يپل«

كشور است. به  نيا كياهداف استراتژ به يابيدست يبرا ياقتصاد ياز راهكارها زين» بازار آب« ليتشك

 ،يا حوضه رودخانه يها ونيسياز جمله كم يبخش خصوص يكشور هر كدام از نهادها نيعالوه در ا

 خشمنابع آب در ب تيريمد يدر راستا يفيكاربران آب مجموعه وظا يها دفاتر امور آب و انجمن

 به عهده دارند. يكشاورز

 

 و فرانسه ايندر اسپا يقيتلف يها استيس ياجرا

مشترك  يها استيس رندهيدر برگ يكشورها و در بخش كشاورز نيمنابع آب در ا تيريمد يها ياستراتژ

است  ياز جمله اقدامات »يقيتلف يها استيس ياجرا«آب است.  يها و دستورالعمل ها استيو س يكشاورز

كاهش « يكردهايها و رو يبال استراتژو فرانسه به دن اياسپان يكشورها به دنبال آن هستند. به عبارت نيكه ا

كاهش تلفات آب در  يبرا »يآور فن تيريمد« يدر قالب استراتژ »يآب در بخش كشاورز يتقاضا

كاهش تلفات «هستند.  ياز آب در بخش كشاورز» استفاده مجدد« يو استراتژ يبخش كشاورز

 ريتعرق و تبخ قيرتلفات آب از طدر مزارع، استفاده مجدد از آب و كاهش » انتقال آب«و  »يساز رهيذخ

 هاست. دولت نيارائه شده توسط ا يفن ياز جمله راهكارها
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 آب تيريو برنامه جامع مد ايفرنيكال التيا

برنامه جامع «جامع و بلندمدت منابع آب،  تيريمد يبرا 2013در سال  ايفرنيكال التيآب ا دپارتمان

مختلف  يها نهيراهكار در زم 30از  شيو ب يشش استراتژبرنامه  نيرا ارائه داده است. در ا» آب تيريمد

 شيافزا« ،»يور و بهره قالانت اتيبهبود عمل«، »آب يكاهش تقاضا«شامل:  ها ياستراتژ نيارائه شده است. ا

 است. »البيس تيريبهبود مد«و » نظارت بر منابع«، »آب تيفيبهبود ك«، »عرضه آب

 يها نينظارت بر زم« ،»ياهش مصرف آب در كشاورزك« رينظ ييهم راهكارها يبخش كشاورز در

شده است. در  نيتدو »ياقتصاد يها قيتشو« زيو ن »نياستفاده از زم يزير و برنامه تيريمد« ،»يكشاورز

در دستور  زين» بازار آب«و » آب يگذار متيق« از جمله يمتعدد اقتصاد يراهكارها، راهكارها نيكنار ا

 كار قرار گرفته است.

 

 تگزاس التيآب در ا يتقاضا كاهش

و  يبخش كشاورز تياهم ليتگزاس به دل التيدر ا ياريدر بخش آب» آب يكاهش تقاضا« ياستراتژ

قرار گرفته است. پس از آن،  تيدر اولو ها، ياستراتژ ريمنابع آب، نسبت به سا يمصرف نسبتاً باال

هر كدام از  يقرار دارد كه برا »يشاورزدر بخش ك يافتياستفاده مجدد از منابع آب باز شيافزا«ياستراتژ

درصد از مصرف آب بخش  7/18به نسبت  يابيبا هدف دست يياجرا يراهكارها ها، ياستراتژ نيا

منابع آب در بخش  تيريدر مد ياقتصاد يشده، ارائه شده است. راهكارها رهيبه كل آب ذخ يكشاورز

 ياست. راهكارها ايفرنيكال التيآب ا تيريامع مدقرار گرفته و مشابه برنامه ج ژهيمورد توجه و يكشاورز

 ياريآب يبه نواح» آب ليو تحو عيتوز« يها ستميو س »نيزم تيريمد« يها ستميهم شامل س يياجرا يفن

 است.
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 منابع آب كشور تيريمد تيبهبود وضع يبرا ييها ياستراتژ

بر اساس مطالعات صورت گرفته  ،»رانيو آب اتاق ا يكشاورز يمركز مطالعات راهبرد«استناد گزارش  به

منابع آب در بخش  تيريمنتخب در مورد مد يكشور و تجربه كشورها يدر مورد بخش كشاورز

 نيا ليشده كه جدول ذ شنهاديمنابع آب پ تيريمد تيبهبود وضع يبرا ييها ياستراتژ ،يكشاورز

 :دهد يرابه اختصار نشان م ها يراتژاست

 تراتژينوع اس رديف نوع استراتژي رديف

1 
استراتژي مـديريت و بهبـود عمليـات انتقـال     

 آب در سطوح مختلف تا سطح مزرعه
 استراتژي سازگاري با تغييرات آب و هوايي 5

2 
استراتژي مديريت و افزايش عرضه و ذخيره 

 آب
6 

استراتژي افـزايش مشـاركت كشـاورزان در    

 مديريت آب

3 
استراتژي توسعه استفاده مجدد از منـابع آب  

 بخش كشاورزيدر 
 استراتژي اصالح ساخت 7

4 

ريـزي   استراتژي نظارت بر منابع شامل برنامـه 

هاي كشاورزي و آب(هرچند اقدامات  زمين

خوبي در اين زمينه نظير جلوگيري از كشت 

در نــواحي مركــزي  » بــر آب«محصــوالت 

صورت گرفته است، بـا ايـن حـال، موضـوع     

 )همچنان جاي كار دارد

8 

كميتي آب در راســتاي ااصـالح ســاختار حـا  

دستيابي به اهـداف مـديريت آب در بخـش    

 كشاورزي
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اي از راهكارهاي اجرايي در قالب راهكارهاي فني، راهكارهاي  ها مجموعه بر مبناي اين استراتژي

اجتماعي، راهكارهاي فرهنگي، اصالحات سازماني و حاكميتي، -اقتصادي، راهكارهاي اقتصادي

ي افزايش عرضه آب و راهكارهاي افزايش كارايي آب از طريق نظارت اصالحات قانوني، راهكارها

 .منابع، قابل طراحي و ارائه خواهد بود

اي از  با توجه به اينكه بيشترين مصرف آب در ايران مربوط به بخش كشاورزي است، مجموعه

هاي  استراتژيها براي ايجاد بهبود در وضعيت مديريت منابع آب در حوزه كشاورزي بايد بر  استراتژي

مديريت تقاضاي آب در بخش كشاورزي، مديريت و بهبود عمليات انتقال منابع آب و توسعه استفاده 

 .مجدد از منابع آب در بخش كشاورزي متمركز شود
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 06/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ها تا پنجم مردادماه بارش يكاهش هشت درصد

 

 311,5(اول مهرماه) تا پنجم مردادماه به  ديجد يسال آب يكشور از ابتدا يها بارش زانيم -رنايا -تهران

 .دهد يرا نشان م يكه نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش هشت درصد دهيرس متريليم

 يآن را مورد واكاو رنايا ياقتصادكه خبرنگار  رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد نيتر تازه براساس

حال  نيبود در ع متريليم 337,8پارسال كشور تا پنجم مردادماه پارسال  يها بارش زانيقرارداده است،  م

 28رشد   متر،يليم 242,4 ارشساله با ب 51دوره بلند مدت  نيانگيبا م سهيامسال در مقا يها بارش تيوضع

 .دهد يرا نشان م يدرصد

 6آن است كه از مجموع  انگريكشور هم ب زيآبر يگانه اصل 6 يها ها در حوضه رشبا يكل تيوضع

 اند. ها را تجربه كرده بارش شيافزا زيچهار حوزه با كاهش بارش و دو حوضه ن ياصل زيحوضه آبر

 

 كاهش بارش يدارا يها حوضه

 يه است. از ابتداكاهش داشت ،ياصل زيحوضه آبر نيخزر به عنوان نخست يايبارش در حوضه در تيوضع

كه در  دهيحوضه به ثبت رس نيبارش در ا متريليم 450,6) تا پنجم مرداد امسال 98(مهرماهيجار يسال آب

 كرده است. تجربهرا  يدرصد 16داشت كاهش  يبارندگ متريليم 536,7با زمان مشابه پارسال كه  سهيمقا

 متريليم 447,3م تا پنجم مردادماه رقم عمان ه يايفارس و در جيخل ياصل زيحوضه آبر يها بارش زانيم

امر كاهش  نيبود و ا متريليم 534,5آن  يها بارش زانيكه پارسال م يدر حال دهد يبارش را نشان م

 .سازد يم انينسبت به پارسال را نشان نما يدرصد16

كه  يا نههم با كاهش نسبت به پارسال همراه شده به گو هياروم اچهيدر زيها در حوضه آبر بارش تيوضع

حوضه ثبت  نيدر ا يبارندگ متريليم 358 ي) تا پنجم مردادماه درحال98(مهرماه يجار يسال آب ياز ابتدا
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حوضه  نيا يرا برا يصددر 27آمار،  كاهش  نيبود، ا متريليم 491آن  يها بارش زانيشده كه پارسال م

 دهد. ينشان م زيآبر

 نيا يها بارش زانيكه م يا اهش بارش است به گونهبا ك يها قوم هم از جمله حوضه قره زيآبر حوضه

 يدرحال نيو ا دهيرس متريليم 289,4) تا پنجم مرداد ماه به 98(مهرماه يجار يسال آب يحوضه از ابتدا

 بود. ادهرخ د يبارندگ متريليم 310,2مشابه  يحوضه و در بازه زمان نياست كه پارسال در ا

 

 با رشد بارش زيآبر يها حوضه

با رشد نسبت به مدت مشابه پارسال همراه شده  ياصل زيحوضه آبر 2كشور تنها در  يها بارش تيوضع

 شرق است. يو مرز يدو حوضه شامل فالت مركز نياست  و ا

به عدد  ي) تا پنجم مردادماه در حال98(مهرماه يجار يسال آب ياز ابتدا يفالت مركز يها بارش زانيم

بارش در آن اتفاق افتاده بود كه  متريليم 213,4 يبازه زمان نيل و در همبالغ شده كه پارسا متريليم 230,9

 نسبت به پارسال دارد. ينشان از رشد هشت درصد

 يسال آب يگونه است كه از ابتدا نيشرق هم به ا يمرز زيحوضه آبر يها بارش تيوضع

با مدت  سهيه كه در مقابارش رخ داد متريليم 147,2حوضه  ني) تا پنجم مرداد ماه در ا98(مهرماهيجار

 دهد. يرا نشان م يدرصد22بارش داشته رشد  متريليم 120,3مشابه پارسال كه 
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غافل  دينبا نانيزنشي/ از حق و حقوق آبخيزداريخأل قانون مدون و جامع درباره آبخ

 07/05/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  شد

 

گفت: نظارت  يزداريدرباره آبخ يبا اشاره به خأل قانون جامع و اختصاص يزداريكارشناس آبخ كي

 جود ندارد.در كشور و يزداريآبخ نيقوان يبر اجرا يكاف

با  »يعيو منابع طب يزداريكارشناس آبخ« يدهقان دينو م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

است، گفت:  يتيبخش حاكم كيبلكه  ست،ين يگر يبخش تصد كي يعيمنابع طب نكهياشاره به ا

است كه  زيخاك در حوزه آبخ شياز فرسا يريحفاظت خاك، جلوگ يعيمنابع طب يمند فهيوظ نيمهمتر

 اريآبخوانها نقش بس هيو تغد ها-البياز وقوع س يرتواند در جلوگي- يانجام شود، م يبه درست انچهچن

 داشته باشد. يمهم

از  يمجموعه ا يزداريافزود: متاسفانه در كشور ما هم اكنون آبخ يعيو منابع طب يزداريكارشناس آبخ نيا

است،  يعيمنابع طب ينمونه از كاربر كي يورزكه كشا يقرار گرفته است، در صورت يبخش كشاورز

خروج  گام، نيرسد اول يكرده است. به نظر م رييموجر و مستاجر تغ يها جا يبه اصطالح حقوق يول

 است. شهيهم يبرا يبخش كشاورز طرهياز س يزدارياز جمله بخش آبخ يعيمجموعه منابع طب

در آن ما  يو لزوم هماهنگ زيجامع حوزه آبخ تيريو مد يزدارياظهار داشت: در رابطه با آبخ يدهقان

در قانون  نيقانون بودجه و همچن ي. تنها در برنامه ششم و احكام دائمميندار يقانون جامع و اختصاص

 جهاد به آن اشاره شده است. ليتشك

و كاركرد آن در نظام برنامه  گاهيجا يزدارياز مشكالت آبخ گريد يكيگفت:  يزداريكارشناس آبخ نيا

در  يزداريجامع، كارآمد و موثر است. آبخ يزداريآبخ يدر اجرا يسازمان متول يكشور و ناتوان يزير

مشكالت  ليباشد. به دل يو سازه ا يكيولوژي، ب يتيريمد يها تيفعال هيبر پا ديبا بيحوزه به ترت كي
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 يها تيمند به فعالكمتر توجه هدف ،يزدارها و مراتع و آبخي -سازمان جنگل ،يو اقتصاد ياجتماع دهيچيپ

مواجه است. لذا  يو اقتصاد ياجتماع دهيبا مشكالت عد زين يكيولوژيب يها تيداشته و فعال يتيريمد

تواند  يم گريبر و بدون دو عامل د نهياست كه هز يسازه ا هاي-تيكار اقدام در حوزه فعال نيراحت تر

 كم اثر باشد. 

مستتر است، اظهار داشت: با  يزداريدر آبخ ليمقابله با س يقحقو ياز چالشها ياريبس نكهيبا اشاره به ا يو

باعث  يو آبخوان دار يزداريتوان با آبخ -يكشور  م زيآبخ يجامع و كامل در حوزه ها نيقوان بيتصو

 ياست كه از جمله م دهيرس بيدر كشور به تصو يجداگانه ا نيشد. تاكنون قوان ها-البياكثر س نيتسك

كاهش  يمل تهيكم ليقانون تشك نيو همچن 1348در سال  ليو مبارزه با خطرات س يريشگيتوان به قانون پ

 دايدر اجرا  پ يچندان قيتوف نيقوان نيا يلياشاره كرد كه تاكنون به دال 1370در سال  يعيطب ياياثرات بال

 وجود داشته است. يمشكالت اساس ن،ينقوا نياز لحاظ نظارت بر ا نينكرده است و همچن

كه  يخاك است. خاك شيكرد بحث فرسا ياديبه آن توجه ز ديكه با يگريفزود: مبحث دا يدهقان

شود. در  ينم يبه آن توجه چندان نيبرد، متاسفانه در قوان ياز آن زمان م يمقدار اندك ديتول يسالها برا

 دهنش يخاك توجه چندان شيشده است به بحث فرسا بيتصو يقانون حفاظت از خاك كه به تازگ

 است.

خوزستان، گلستان، لرستان  يدر استانها رياخ هاي-ليگفت: در س رياخ هاي-سال يلهايبا اشاره به س يو

از  ياديبرابر شوند. حجم ز نها چندي-باعث شد كه خسارت يگل و ال اديكه حجم ز ميمشاهده كرد

برد، باعث  ين ميما را از ب زيخاك حاصلخ نكهيشود كه عالوه بر ا يما وارد م يرسوبات ساالنه به سدها

 يآنها ساالنه برا يروبيال يبرا يهنگفت يها نهيشود كه هز يكشور م يسدها ديكم شدن حجم مف

 مسئول دارد. يياجرا يدستگاه ها

در صورت  ياسالم يمجلس شورا نكهيبر ا ديبا تاك يعيو منابع طب يزداريكارشناس حقوق آبخ نيا
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تواند داشته باشد، خاطر نشان  يم يزداريتوسعه آبخ در يمتخصص و متعهد نقش موثر ندگانيداشتن نما

افراد  رغافل شد كه با حضو ديمجلس نبا يعيو منابع طب يكشاورز ونياز نقش كمس انيم نيكرد: در ا

بخش آب و  يكارامد و به روز برا نيقوان نيدر تدو يتواند نقش مهم و موثر يمتخصص و كاردان  م

را  با مشورت از  ييتواند طرح ها يم ونيكمس نيباشد. ا داشته يزداريخاك كشور به خصوص آبخ

 .دينما بيو تصو نيمتخصصان و صاحب نظران تدو

مناسب  نيقوان بيضمن تصو ديغافل شد، گفت: با نانيزنشياز حق و حقوق آبخ دينبا نكهيا انيبا ب يدهقان

و  يحقوق اقتصاد حفظ يو مناسب  برا نيگزيجا يجداگانه راهكارها هاي نامه نييآ قياز طر اي

 يكيولوژيو ب يتيريمد اتياعم از عمل يزداريپروژه آبخ چيه بايدر نظر گرفت و تقر نانيزنشيآبخ ياجتماع

 ندارد. يچندان تيموفق نانيزنشيآبخ يبدون مشاركت و همكار ،يتيريو مد



   

 

 

42 
 1399 مرداد  -) 33هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 07/05/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – ديرا بشناس ريكب ريسد ام

 

جاده كرج به  يومتريليك 25در  رانيسد چند منظوره ا نيبه عنوان اول ريكب ريسد ام -زانيم يخبرگزار

 است. حيتفر يبرا يدنيد يها چالوس از جمله مكان

 25در  رانيسد چند منظوره ا نيولبه عنوان ا ريكب ريسد ام - زانيم يدخبرگزاريرا بشناس ريكب ريام سد

 است. حيتفر يبرا يدنيد يها جاده كرج به چالوس از جمله مكان يومتريليك

شده است  يمتر طراح 390و طول تاج آن  نيزم يمتر از پ 180با ارتفاع  يدوقوس يسد به صورت بتن نيا

 .ديآن به اتمام رسساخت  اتيسال عمل 5آغاز شده است و ظرف مدت  1337سد در سال  نيو ساخت ا

 است. هيمتر مكعب بر ثان 1450 ها زيسرر هيتخل تيمترمكعب است و ظرف ونيمل 205سد  نيمخزن ا حجم

برق  روگاهياحداث شد و ن يكشاورز يها نيبه زم يآب شهر تهران و آبرسان نيبا هدف تام ريركبيام سد

 يها نقص ليبرق را دارد، كه به دل مگاوات 90 ديتول ييتوانا تيسال فعال 46از  شيسد با ب نيا يآب

 .شود يبه طور كامل محقق نم يمهندس
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 09/05/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 16كاهش 

 

 متريليم 450,6ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد يشان من ها يبررس -زانيم يخبرگزار

 15 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها كه نسبت به بارش دهيرس

 داشته است. يدرصد

 7تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر  - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 311,6ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99رداد م

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 337,8است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 28ساله با رشد  51اما نسبت به درازمدت  دهد، يرا نشان م يدرصد 8كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

كه نسبت به  دهيرس متريليم 450,6ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 15 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها بارش

ته با كاهش بارش نسبت به سال گذش متريليم 447,7عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 24 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 16

 27بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 358با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 6مدت رشد  و نسبت به دراز يدرصد

 8 شيبارش نسبت به سال گذشته با افزا متريليم 230,9با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 43 شيساله با افزا 51و نسبت به دراز مدت  يدرصد

 

 شرق يبارش در حوضه مرز يدرصد 22 رشد

و نسبت به دراز  يدرصد 22بارش نسبت به سال گذشته رشد  متريليم 147,2با  زيشرق ن يمرز حوضه
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 ثبت رسانده است. را به يدرصد 40مدت رشد 

بارش نسبت به سال  متريليم 289,4با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 31 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 7گذشته با كاهش 
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 اچهيمساحت در يدرصد 50 شيافزا صورت گرفت؛ ديو ام ريبا اقدامات دولت تدب

 10/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – هياروم

 

مربع  لومتريك 3004متر معادل  1271,56حدود  1399سال  ريت 31در  هياروم اچهيتراز در - رنايا - تهران

 يايدر زمان شروع به كار ستاد اح طيشرا نيا كهيمتر مكعب حجم بود در حال ارديليم 4,19در سطح و 

متر  ارديليم 1,14و  طحمربع در س لومتريك 1783متر معادل  1270,32حدود  1393در سال  هياروم اچهيدر

 دارد. اچهيمساحت در يدرصد 50 شيمكعب حجم بوده كه نشان از افزا

شود كه  يشناخته م انهيآب شور خاورم اچهيدر نيبه عنوان بزرگتر رانيا يا روزهيف نينگ هياروم اچهيدر

به آب و غوطه ور شدن در  يو زدن تن عيوس يپهنه آب نيا دنيد يبرا كياز دور و نزد ياديعالقه مندان ز

خطر خشك شدن  گبود كه زن 80شدند اما از اواسط دهه  يآن، اطراف آن جمع م ينمك يگل و ال

روند  نياز ا يريجلوگ يبرا ياقدام رايگوش ها كر و چشم ها كور بود ز ييبه صدا در آمد اما گو اچهيدر

 خطرناك صورت نگرفت.

به عنوان منتخب  يبازگشت چون حسن روحان اچهيبه در ديام ييگو ديو ام ريكار آمدن دولت تدب يرو با

برگزار كرد و در  هياروم اچهيدر تيدر باره وضع يستيز طيحم يجلسه دولت خود را با نگاه نيمردم اول

ستاد به  نيا 1392 سالدر دوم بهمن  نكهيگذاشته شد تا ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يآن جلسه سنگ بنا

 كي جاديبا ا ليشكل گرفت،  ستاد پس از تشك يجمهور سييمعاون اول ر يرياسحاق جهانگ استير

 ر،يگ ميتصم يها دستگاه ندگانيو نما يا و منطقه ينظران مل صصان و صاحبمتشكل از متخ يراهبر تهيكم

مختلف ستاد  يها بخش فيوظا حستاد پرداخت و شر ييبدنه اجرا يساختار سازمان جاديو ا يبه طراح

آغاز  1393شد و كار ستاد از سال  بيتصو هياروم اچهيدر ياياح تيرينحوه مد يياجرا يها و گام اياح

 شد.
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و دوره  اياح ت،يرود، مرحله اول شامل دوره تثب شياساس مقرر شد كه كار ستاد در سه مرحله پ نيا بر

 1396سال  وريشهر انيتا پا يعنيسه سال اول بود  هياروم اچهيدر تيانجام شود، دوره تثب يينها ياياح

 قرار دارد. اچهيدر ياي) و اكنون در مرحله اح1395 - 96 يسال آب اني(پا

 هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيامات صورت گرفته و افزاوجود اقد با

 شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد ينشان م يا ماهواره يها داده

ضمن ادامه  تواند يم هياچه اروميدر يايستاد اح يها استيبر اساس س ياز منابع آب نهيها و استفاده به بارش

 .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيتراز آب ا شيروند افزا

كاهش  متريسانت 40ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

 روند خشك شدن آن متوقف شد.   د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يم

در  اچهيدر نياما ا  اعالم شده هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كي تراز هرچند

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

 رفع خواهد شد.

با اشاره به اهتمام  هياروم چهاياز در ديسازمان برنامه و بودجه در بازد سييمحمد باقر نوبخت ر شيپ يچند

طرح  كي اچهيدر نيا يايكرده بود كه اح ديتاك هياروم اچهيرفع دغدغه مردم درباره در يدولت برا

را در همه نقاط جهان حساس كرده بود و  عتيو عالقه مندان به طب رانيبود كه مردم سراسر ا يمل ميعظ

 شد. هياروم اچهيدر يايا همه توان وارد كار احدغدغه ب نيرفع ا يدر راستا زين ديو ام ريدولت تدب

كه همه  يداده شد به طور صيتخص اياح يطرح ها يبه اجرا ياديها، اما اعتبارات ز ميتوجه به تحر با

 الير ارديليم 79073برابر با  1398تا  1393سال  يط هياروم اچهيطرح نجات در ياعتبارات مصوب برا

 است. شدهو پرداخت  صيدرصد)  تخص 52(  الير ارديليم 41521مجموعاً  زانيم نيبوده كه از ا

 يشدند چون توفان ها ينفر آواره م ونيليم 6از  شيشد ب يخشك م اچهيمعتقدند اگر در كارشناسان
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 زيتوفان به تهران ن نيگفته اند كه ممكن بود ا يبرخ يداد حت يرا در آن منطقه نم ياجازه زندگ ينمك

 يها و برخ ميحربا وجود ت ديو ام ريفلج كند كه خوشبختانه دولت تدب ريمس نيرا در ا يبرسد و زندگ

كه آثار آنرا  يكم نگذاشت به طور يستاد از نظر بودجه ا نيا يطرح ها ياجرا يبرا يمشكالت اقتصاد

 .مينيب يامروز م

 اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد يشيبا مسعود تجر يمفصل يادامه به گفت وگو در

 .ميخوان يرا م هياروم اچهيدر تيوضع نيدرباره آخر هياروم

 

  هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر

 يدرصد  50از  شيب شي، افزا1399 ريدر ت هياروم اچهيدر يماهواره ا ريتصو نيآخر  گفت: يشيتجر

جب شده دهد كه مو ينشان م هياروم اچهينجات در يطرح مل يرا در مدت زمان اجرا اچهيمساحت در

 يها توفانو متعاقب آن، خطر وقوع  رنديسطح آب قرار گ ريگرد و غبار ز ديتول يبحران يكانون ها شتريب

 رفع شود. زيحوضه آبر نيبهداشت و سالمت ساكن يمحتمل آن برا يو آثار منف يگرد و غبار نمك

 

 به اقدامات انجام گرفته اچهيدر واكنش

 تيپنج سال گذشته و وضع يرخ داده ط يبه آوردها هياروم هاچيواكنش در يافزود: با هدف بررس يو

با  هياروم اچهيعمق كف در راتييتغ شيبا هدف پا هياروم اچهيبستر در يمطالعات رفتارسنج اچه،يبستر در

 يبارندگ وسدها  يرودخانه ها، رهاساز يورود اناتيبه آن كه شامل جر يورود اناتيتوجه به جر

كم  يآغاز شد و پس از آن به طور منظم در فصل ها 1396است، از مهر  هيمارو اچهيدر يبر رو ميمستق

 .رديگ يبستر صورت م راتييتغ شيپا اچهيدر يو پرآب يآب

 يمطالعات كه از سو نيا يادامه داد: ط هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد
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در چهار  انگذريدر محدوده پل م هياروم اچهيف دراز ك يانجام شده، داده بردار رانيا ييپژوهشگاه فضا

 يها يداده بردار جهيانجام شده است. نت 1397و اسفند  1397، مهر 1396، اسفند 1396مرحله در مهر 

 1396از مهر  هياروم اچهيبستر در يمتريسانت 26از انحالل حدود  يحاك انگذريانجام شده در جنوب پل م

 متريسانت 64 هياروم اچهيمذكور، تراز آب در ياست كه در بازه زمان يلدر حا نياست.  ا 1397تا اسفند

 متريسانت 90 انگذريدر جنوب پل م يزمانبازه  نيدر ا اچهيعمق آب در نيداشته است بنابرا شيافزا

 است. افتهي شيافزا

 25دود انحالل ح انگذر،يانجام شده در شمال پل م يداده بردار جينتا يمشابه بر رو ليتحل  گفت: يو

را نشان  هياروم اچهيتراز سطح آب در يمتريسانت 64حدود  شيو افزا هياروم اچهيتراز بستر در يمتريسانت

 شود. يبرآورد م متريسانت 89 انگذر،يدر شمال پل م هياروم اچهيعمق آب در شيدهد. لذا افزا يم

ا توجه به مطالعات انجام شده در ادامه داد: ب هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

 يعرض يخط در راستا 12در طول  هياروم اچهيبستر در يمطالعات رفتارسنج انگذر،يمحدوده پل م

 يايتوسط ستاد اح 1397تا اسفند  97 ريدر ت اچهياز غرب به سمت شرق، در كل محدوده در اچهيدر

در تمام محدوده  هياروم اچهيبستر در ينجمطالعات رفتارس جيانجام گرفت،  از جمله نتا هياروم اچهيدر

انحالل  زيو ن 97تا اسفند  97 رياز ت هياروم اچهيبستر در يمتريسانت 113توان به انحالل  يم ه،ياروم اچهيدر

اشاره  1392در سال  هياروم اچهيدر يمتريبا بس سهيدر مقا 97در اسفند  هياروم اچهيبستر در يمتريسانت 95

 داشت.

با اسفند  سهيدر سال گذشته در مقا هياروم اچهيقابل توجه سطح و حجم در شيتوجه به افزابا   افزود: يو

 اچهيدر چند نقطه از شمال در هياروم اچهيبستر در يمطالعات رفتارسنج زين 1398 ني، در فرورد1397سال 

تا  1397فند اس يدر بازه زمان هياروم اچهيصورت گرفته، تراز بستر در يتكرار شد. مطابق بررس هياروم

مطالعات انجام شده در محدوده  جيرا تجربه كرده است. نتا يمتريسانت 24انحالل حدود  1398 نيفرورد
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بودن تراز  كيناميبستر در كوتاه مدت و بلندمدت از د يو رفتارسنج اچهيو محدوده كل در انگذريپل م

 تيبه آن حكا يورود اناتيجر ريياز تغ يناش هياروم اچهيتراز كف در راتييو تغ هياروم اچهيبستر در

 يدانيمطالعات م جينتا ا،يبه پال هياروم اچهيشدن در ليمتخصصان به تبد يبه رغم اعتقاد برخ نيدارد. بنابرا

 داشته و دارد. ديبه آن تأك نيريبا ورود آب ش هياروم اچهيدر يايكماكان بر امكان اح

 

 نمك  انحالل

حقابه  نيو تام اچهيآب به در يبر اثر ورود هياروم اچهيدركرد: انحالل نمك از كف  حيتصر يشيتجر

كارش  گريباال آمده و د اچهيگفتند بستر در يكه م يياست كه آنها نيهدف ا  رد،يگ يساالنه صورت م

 اچهيبستر در مكمطالعات نشان داده كه با ورود آب، ن جيشده، نتا ليتبد ريبه كو اچهيتمام است و در

 گرفته است.عمق  اچهيحل شده و در

 

 1398تا  1393از سال  هياروم اچهينجات در يطرح مل ياجرا ازياعتبار مورد ن نيتام زانيم

  79073برابر با  1398تا  1393سال  يط هياروم اچهيطرح نجات در يهمه اعتبارات مصوب برا  افزود: يو

و پرداخت شده  صيصد)  تخصدر 52(  الير ارديليم  41521مجموعاً  زانيم نيبوده كه از ا الير ارديليم

 است.

 

 برداشت از منابع آب شيساخت مستحدثات منجر به افزا توقف

 28مورخ  18171شماره  هيگفت: به استناد ابالغ هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

تمام  ه،ياروم چهايدر يايگانه اح 19 يطرح ها رامونيپ يجمهور سيدفتر معاون اول رئ 1393 بهشتيارد

متوقف شد  هياروم اچهيرد زيدر حوضه آبر رويوزارت ن يو مطالعات ييتوسعه منابع آب اجرا يطرح ها
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 نهيميس ،يباراندوزچا ،ينازلوچا يتوان به توقف چهار طرح در حال اجرا شامل سدها يكه از آن جمله م

 اچهيدر زيحوضه آبر يره برداردر دست به يسدها يكنون مياشاره كرد. قدرت تنظ يچا النيرود و ل

 ايدر دست اجرا و  ياز سدها يمترمكعب است كه در صورت  بهره بردار ونيليم 1900از  شيب ه،ياروم

 3170به رقم  شيدرصد افزا 66حوضه با  يتمام سدها ميقدرت تنظ ه،ياروم اچهيدر زيمطالعه حوضه آبر

 اچهيو خطر عدم امكان بازگشت در هياروم اچهيدر يبحران خشك ديكه تشد ديرس يمترمكعب م ونيليم

 داشت. يم يرا در پ يعاد طيبه شرا هياروم

 

 هياروم اچهيشده به در هيو انتقال پساب تصف زيحوضه آبر يشهرها يخانه ها هيتصف احداث

 18171مطابق مصوبه شماره  هياروم اچهينجات در يگانه طرح مل 19 ياز راهكارها يكيادامه داد:  يو

حوضه  يخانه ها هيانتقال پساب تصف ه،ياروم اچهينجات در يكارگروه مل 1393 بشهتيارد 28مورخ 

پنج سال گذشته  يپروژه ها ط نيبه ا ياست. مجموع اعتبارات پرداخت اچهيبه در هياروم اچهيدر زيآبر

 ريبا سا سهيقادر م هيو اروم زيتبر يخانه ها هيقابل توجه تصف تيبوده، با توجه به ظرف الير ارديليم 5759,5

خانه شهر  هيخانه بوده كه اكنون تصف هيدو تصف نيبر ا ياتيو عمل يحوضه، تمركز اعتبار يخانه ها هيتصف

 شرفتيپ يدارا زيخانه شهر تبر هيتصف عيبخش ما ليويدرصد و س 81 يكيزيف شرفتيپ يدارا هياروم

 26در  هياروم اچهيات درنج يجلسه كارگروه مل نيدرصد است و مطابق با مصوبه دهم 71 يكيزيف

 ديمترمكعب با ونيليم 301,59حوضه به حجم  يخانه ها هيشده تصف هيپساب تصف ي، تمام97 نيفرودرد

 منتقل شود. هياروم اچهيبه در

 

 نينو ياريآب يسامانه ها توسعه

 يها شرو يكرد: وزارت جهاد كشاورز حيتصر هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد
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حقابه  نيبه منظور تام هياروم اچهيدر زيمصرف آب در حوضه آبر زانيكاهش م كرديرا با رو يمختلف

 يها، اجرا هپروژ نياز ا يكيدر نظر گرفته است.  ه،ياروم اچهيدر ياياح يالزم برا يطيمح ستيز

 ،يو باران يا تحت فشار قطره يها ستميآن، با توسعه س ياست كه ضمن اجرا ياريآب نينو يها ستميس

 شود.   يكاهش داده م يزراع يها نيزم ياريآب يبرا ازيمورد ن يآب مصرف

 

 اچهيدر يآب كرهيها به پ انتقال آب رودخانه ياتيعمل يها طرح

درباره  هياروم اچهيدر يايانجام شده در زمان آغاز به كار ستاد اح يكارشناس يها يافزود: بررس يو

رودخانه ها بوده است. با  نيا رينامساعد مس طينشاندهنده شرا اچه،يدربه  يورود يرودخانه ها تيوضع

 نياز ا يكي ليكه ذ ديرس بيبه تصو رانيوز أتيدر ه يرودخانه ها، مصوبات متعدد طيهدف بهبود شرا

حوضه  يرودخانه ها ييرگشايو مس يروبي)، طرح الاچهيدر يآب كرهيمصوبات (انتقال آب رودخانه ها به پ

 رودخانه ها در دستور كار قرار گرفت. ريموجود در مس يها يرفع نابسامان يبرا هياروم چهايدر زيآبر

در  ليعبارتند از تسه هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يرودخانه ها ييرگشايو مس يروبيطرح ال اهداف«

ال آب به و كنترل بستر رودخانه ها به منظور انتق يسامانده  ه،ياروم اچهيدر ياصل كرهيانتقال آب به پ

پخش آب در  از يريجلوگ  ،ياز اتالف آب ورود يريو جلوگ ريكاهش سطح تبخ  اچه،يدر ياصل كرهيپ

 »است. هياروم اچهيبه در يآب ورود انيسرعت جر شيمصب  رودخانه ها و افزا

شامل  يمتعدد يراستا، پروژه ها نيافزود: در هم هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

 هياروم اچهيبه در يمنته يرودخانه ها ريمس يروبيو ال لومتريك 21رود به طول  نهيميرود به س نهياتصال زر

...، در  يچا يصوف ،يقلعه چا ،يامهـابادچ ،يچا يرود، آج نهيميرود، س نهيزر ياعم از رودخانه ها

اجرا  هياروم اچهيدر زير حوضه آبرتومان د ارديليم 128,1و اعتبار  لومتريك 253از  شيمجموع به طول ب

به  يشده اند. ماحصل اقدامات انجام شده، عالوه بر فراهم شدن امكان انتقال كارآمد منابع آب ورود
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 يموثر بوده است؛ به نحو زياز آن ن يو بروز خسارت ناش البياز پخش س يريدر جلوگ ه،ياروم اچهيدر

به رغم وقوع 1398دخانه ها نسبت به قبل، در سال رو يآبگذر تيقابل توجه ظرف شيافزا ليكه به دل

رخ نداده و  البيپخش س دهيشده، پد يروبيال يدر بازه ها ز،يحوضه آبر يرودخانه ها شتريدر ب البيس

 هيواقع در حاش يو مناطق مسكون يبروز خسارت به اراض چگونهيه بدونو  منيبه صورت ا البيس انيجر

 .  افتيانتقال  هاچيدر ياصل كرهيرودخانه ها، به پ

 يآبگذر تيعدم وجود ظرف ليرودخانه، به دل نيدر ا البيدر اثر وقوع س 1396در سال   گفت: يو

 يرودخانه ها خسارات هيحاش يو مناطق مسكون يكشاورز يرخ داد و به اراض البيپخش س دهيپد ،يكاف

و انتقال  البياز پخش س يريوگرودخانه به منظور جل نيا يروبيال اتيوارد شده بود كه پس از انجام عمل

رودخانه در محدوده  يآبگذر تيظرف ريدر دو سال اخ ه،ياروم اچهيكالس به در زيآب مازاد حوضه آبر

 هيمترمكعب در ثان 270به  هيمترمكعب در ثان 80آده)، از  يتا محدوده روستا اچهيدر كرهي(از پ اتيعمل

حوضه  يرودخانه ها ري. ساستبوده ا 1398 نيوردفر البيس منيا تيريآن، مد جهيكه نت افتي شيافزا

كه در اثر  يبوده اند؛ به طور يآبگذر تيقابل توجه ظرف شيشاهد افزا ،يروبيال اتيبا انجام عمل زين زيآبر

رود، مهاباد، گدار، باراندوز، روضه، زوال و  نهيميرود، س نهيزر ياقدامات انجام شده در رودخانه ها

مترمكعب  295برابر، از  2,5از  شيب يشيكل با افزا يبگذرآ تيظرف ،يغرب جانيدر استان آذربا رشيكان

 است. افتهيارتقاء  هيمترمكعب بر ثان 793به  هيبر ثان

 

 ياز منابع آب سطح رمجازيغ ياز برداشت ها يريجلوگ

رودخانه  هيحاش يموتورپمپ ها يخصوص شامل جمع آور نياقدامات انجام شده در ا  افزود: يشيتجر

رودخانه،  ميدر بستر و حر رمجازيتصرف غ ييرودخانه ها، شناسا هيزهكش حاش يا، انسداد استخرهاه

از  نعتدر بستر، مما رمجازيسازه غ ،يمصالح رودخانه ا رمجازيدر بستر، برداشت غ رمجازيشق نهر غ
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 مياز حر و رفع تصرف يسطح ياز آبها يبدون پروانه بهره بردار يو برداشت ها رمجازيغ يبرداشت ها

 بستر رودخانه است.

 

 يدر دست بهره بردار يآب ساتيتأس يو بازساز مرمت

مناسب  عيكانال ها و زه كش ها به منظور توز تيظرف نيو تأم يروبيطرح، ال نيهدف از ا«گفت:  يو

شامل  ساتيساختمان كانالها و تأس يزهاب از سطح دشت ها، مرمت و بازساز يجمع آور نيآب و همچن

 زاتيهتج يشبكه ها، مرمت و بازساز يساحل ها يآب ساتيو تأس يبتن يسازه ها يو بازساز نگينيال

است، در  يو زهكش ياريآب يشبكه ها ريو آبگ ميتنظ يها و سازه ها چهيدر كاليدرومكانيو ه يفلز

اد مهاب يو زهكش ياريپروژه در دو شبكه آب نيو در چهار سال گذشته، ا يغرب جانيمحدوده استان آذربا

شده، مرمت  بيتخر يكانال ها يمهاباد، بازساز يو زهكش ياريرود انجام شده است. در شبكه آب نهيو زر

 »صورت گرفته است. يرياندازه گ يكانال ها و ساختن سازه ها يو بازساز

 

 ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش اياح طرح

هدف به تعادل رساندن منابع آب و با  ينيرزميمصارف آب ز ليادامه داد: در مورد تعد يشيتجر

و ابالغ  هيآب و ته يعال يجلسه شورا نيدر پانزدهم يو تعادل بخش اءيطرح اح بيپس از تصو ،ينيرزميز

از جمله مشكالت  دهيبه رغم وجود مشكالت عد رو،يطرح توسط وزارت ن نيا يدستورالعمل ها

با توجه به در خطر  يمردم يمقاومت ها طرح، نيسازمانها و نهادها در خصوص ا يعدم هماهنگ ،ياعتبار

هوشمند  يدر خصوص برخورد با تخلفات منابع آب و نصب كنتورها ييآنها، اقدامات اجرا شتيبودن مع

 دافاه شبرديپ يبرا ياست كه وجود مشكالت ذكر شده، مانع يهيآب و برق آغاز شده است. بد

از مجموعه عملكرد سه شركت آب  ي، بخشموانع و مشكالت نيبا وجود تمام ا كنيها بوده؛ ل پروژه
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 و كردستان قابل قوبل بوده است. يشرق جانيآذربا ،يغرب جانيآذربا يمنطقه ا

 

 فاقد پروانه) يچاه ها فيتكل نيي(تعينيرزمياز منابع آب ز رمجازيغ ياز برداشت ها يريجلوگ

در  يآماربردار نيبر اساس آخركرد:  حيتصر هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

درصد آنها  50شده كه حدود  ييشناسا هياروم اچهيدر زيهزار حلقه چاه در حوضه آبر 88مجموع حدود 

شدن  يطوالن ،يعو اجتما ياسيس يفشارها ،ياعتبار يها تيبخش به رغم محدود نياست، در ا رمجازيغ

ساخت كنتورها و ابالغ  يبرا رويظر وزارت نو استاندارد مورد ن يفن طيزمان حصول دستورالعمل و شرا

حفر شده بعد  رمجازيحلقه چاه غ 5147اقدامات صورت گرفت كه انسداد  يريس كيآن به شركت ها، 

 1385حلقه چاه حفر شده قبل از  سال  180مترمكعب در سال، انسداد  ونيليم 66,19 هيبا تخل 1385از سال 

 ييبا مقامات قضا يخصوص جلسات نياز آنها است.  در ا يرخمترمكعب در سال ب ونيليم 2,3 هيبا تخل

شهرستان ها و قضات) مسلوب  ي(دادستان هاييخوب حوزه قضا اريبس يها برگزار شد و با همكار استان

 صورت گرفت. رمجازيغ يالمنفعه كردن چاه ها

 

 يمجاز و صدور پروانه بهره بردار يبرداشت از چاه ها يسامانده

مترمكعب،  ونيليم 29,6ساالنه  هيحلقه چاه مجاز با تخل 1125از اضافه برداشت  يريوگجل  گفت: يشيتجر

 نهيهزار كنتور هدف طرح،  صدور پروانه مصرف به 52كل  زانيدستگاه كنتور هوشمند از م 6694نصب 

 123 تيو فعال رارمترمكعب، استق ونيليم 28,8 زانيحلقه چاه و كاهش پروانه به م 2238 يبرا يكشاورز

شهرستان واقع در حوضه  21در محدوده  ينيرزميحفظ و حراست از منابع آب ز يگروه گشت و بازرس

اقدامات  گريو كردستان از د يشرق جانيآذربا ،يغرب جانيدر سه استان آذربا هياروم اچهيدر زيآبر

 راستا است. نيصورت گرفته در ا
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 يبردار در حال بهره ياز سدها يمصارف آب در بخش كشاورز تيريمد

 اچهيدر زيحوضه آبر يدرصد مصارف آب در بخش كشاورز 40افزود: با استناد به مصوبه كاهش  يو

 نيتأم ياز منابع اصل يكيحوضه  يسدها نكهي) و با توجه به ا 94-1393 يپنج سال (از سال آب يط هياروم

 زيضه آبرسد بزرگ حو 10در سطح   94-1393طرح از سال  نيحوضه است، ا يكشاورز يازهاين

 يمنابع و مصارف سدها تيرياعمال نظارت بر مد نيتر قياز دق يكيشد كه  ياتيعمل هياروم اچهيدر

با  زي) ن 99-98(  يجار يبوده و در سال آب ييسال اجرا 4به مدت  هياروم اچهيدر زيكشور در حوضه آبر

 خواهد شد. ييمصوبه به صورت كامل اجرا نيا ،يانيدرصد پا 8اعمال 

منبع  يكشاورز نكهيكرد: با توجه به ا حيتصر هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيفتر برنامه رد ريمد

دغدغه همواره وجود  نياست، ا هياروم اچهيدر زياز ساكنان حوضه آبر ياديبخش ز شتيمع نيتأم ياصل

فت. اما گر اهدقرار خو ريمردم تحت تأث يزندگ يكشاورز يآب به اراض ليداشته كه با كاهش تحو

منطقه،  نيا يكشاورز يصورت گرفته در اراض يارياز اضافه آب يداد كه ناش ينشان م هياول قاتيتحق

و همزمان  يبر دانش متخصصان داخل هيمبنا و با تك نيمحصول وجود داشته است. بر ا ديبعضاً كاهش تول

 شيمصوبه، افزا ياجرا راندمان مصرف آب، پس از شيبا انجام اقدامات منجر به كاهش تلفات و افزا

به وقوع  يغرب جانيدر استان آذربا هياروم اچهيدر زيداخل محدوده حوضه آبر يمحصول در شهرها ديتول

 .وستيپ

 

 حوضه يو زهكش ياريآب يفرع يشبكه ها يياجرا اتيعمل ادامه

حوضه،  ياز محل رودخانه ها اچهيحقابه در نيو لزوم تأم هياروم اچهيدر تيوضع  ادامه داد: يشيتجر

به  ياقدامات يموجب اجرا يفرسودگ ليحوضه به دل يشبكه ها ياريآب ينشت آب از كانال ها نيهمچن

 ادامهاساس ساخت و  نيراندمان در حوضه شده است. بر هم شيسبب بهبود عملكرد مصرف آب و افزا
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بهبود عملكرد به منظور  يتوسعه ا ريغ تيبا ماه هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يفرع يشبكه ها ياجرا

به شمار  هياروم اچهيمصوبات طرح نجات در نيراندمان از جمله مهمتر شيو افزا يمصرف آب كشاورز

هزار و  6با لوله،  بانتقال آ لومتريك 474تحت فشار،  ياريآب اتيهكتار عمل 616هزار و  14رود كه  يم

اقدامات  نيه كاداستر از جمله انقش هيسه هزار هكتار ته ،يو زه كش ياريآب يفرع يهكتار شبكه ها 69

 شده است. ييمتر مكعب در مصرف آب صرفه جو ونيليم 112است كه در مجموع 

 

 مصرف آب سد حسنلو يدرصد 65 كاهش

 ،يسد حسنلو واقع بر رودخانه گدارچا  گفت: هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

كارگروه  نيو مصوبه ا هياروم اچهينجات در يطرح مل بيتصو سد خارج از بستر است، همزمان با كي

به جهت  يتعدداقدامات م ه،ياروم اچهيدر زيحوضه آبر يآب يكشاورز يبه جهت عدم توسعه اراض يمل

اقدامات با مشاركت فعال مردم منطقه كاهش  نيا جهيسد آغاز شد، نت ابيپا يكاهش مصارف آب اراض

 يمهم با اصالح الگو نيبوده كه ا 97-96 يحسنلو در سال آبسد  يمصرف آب كشاورز يدرصد 65

 سد رخ داده است. ابيپا يكشت در اراض

كشت چغندر قند از  ريتر، با حذف محصوالت پرآب بر و كاهش سطح ز قيبه عبارت دق  افزود: يو

وسعه و ت ينيگزيو همزمان، جا 97-96 يبه صفر هكتار در سال آب 95-94 يهكتار در سال زراع  1252

به  96-95 يكلزا از صفر هكتار در سال زراع ركشتيسطح ز شيكشت محصوالت كم آب بر و افزا

-92مترمكعب در سال  ونيليم 44سد حسنلو از  ي، مصارف كشاورز96,97يهكتار در سال زراع 1500

 65دستاورد مهم و بزرگ و كاهش  نياست. ا افتهيكاهش  97-96مترمكعب در سال  ونيليم 15به  93

مردم و مسووالن  يو تالش تمام يهمكار جهيتوان نت يرا م ياراض نيا يمصارف كشاورز يدرصد

 .انستمنطقه د
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 مهاباد يو زهكش ياريدر شبكه آب يآب كشاورز يحجم ليتحو

مصرف آب توسط  زانيامكان رصد م جاديبا توجه به ا يآب كشاورز يحجم ليتحو  ادامه داد: يشيتجر

راندمان مصرف آب  شيو افزا يكردن كشاورز زهيمكان نهيقدم ها در زم نياولاز  يكيهر حوضه  نيزارع

 يشاورزمصرف آب ك يساز نهيبه يينامه اجرا نييآ بيو پس از تصو رانيحوضه است كه در ا نيدر ا

آب در  يحجم ليملزم به تحو يو وزارت جهادكشاورز روي، وزارت ن1375در سال  رانيوز ئتيتوسط ه

نامه،  نييآ نيا بياز دو دهه از تصو شيتمام كشور شده اند،  اما باگذشت ب يو زهكش ياريآب يشبكه ها

 .تاس فتادهياتفاق ن هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يمهم در شبكه ها نيمتأسفانه ا

 يو جهاد كشاورز روين يبا مشاركت وزارتخانه ها هياروم اچهيدر ياياساس، ستاد اح نيافزود: بر هم يو

 نيقدم، ا نيآب كرده و در اول يحجم ليبه تحو هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يشبكه ها زياقدام به تجه

چهار  ين اساس، طيهزار هكتار محقق شد. بر ا 12مهاباد در وسعت  يو زهكش ياريپروژه در شبكه آب

درصد كاهش  24 هياروم اچهينجات در يشبكه مطابق مصوبه كارگروه مل نيبه ا يليسال گذشته آب تحو

 آب در حال حاضر قابل رصد است. يحجم ليپروژه تحو يكاهش با اجرا نيو ا فتهاي

 

 كشاورزان يبهره بردار يبرا اهانيگ يآب ازيسامانه ن يانداز راه

عمده مصرف در حوضه  نكهيبا توجه به ا  گفت: هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

مهم در  يگام ياريزمان آب نييو تع ياريآب يزياست، برنامه ر ياورزدر بخش كش هياروم اچهيدر زيآبر

با  ازين نيا قيدق زانيم نييتع اهان،يگ يآب ازيسامانه ن يآب است. هدف از طراح نهيمصرف به يراستا

قراردادن اطالعات مناسب به كشاورزان حوضه است.  اريو در اخت يماهواره ا رياستفاده از پردازش تصاو

سد مهاباد در  ابيپا يكشاورز ياراض لوتيپا نييشده و با تع هيته اهانيگ يآب ازيف، سامانه نهد نيبا ا

 است. قيحال حاضر اطالعات سامانه در حال تدق
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 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يهواشناس يها ستگاهيا شيشبكه پا توسعه

محصوالت  يآب ازيتبط با نو انجام محاسبات مر يهواشناس ينيب شيدقت پ شيافزا يادامه داد: برا يو

الزم بود تا شبكه  ه،ياروم اچهيدر زيمصرف كننده آب در حوضه آبر نيتر يبه عنوان اصل يكشاورز

از اقدامات  يكياساس  نيتوسعه داده شود. بر ا هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يهواشناس يها ستگاهيا شيپا

 يهواشناس يها ستگاهيا زيتجه رو،يو وزارت ن يسازمان هواشناس يبا همكار هياروم اچهيدر يايستاد اح

 بوده است. هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يشناس ميو اقل يديخودكار، هم د يباران سنج ،يكشاورز

سازمان برنامه  يبا همكار يستيز و حفاظت از تنوع داريپا يدر استقرار كشاورز يجوامع محل مشاركت

 )UNDPتوسعه سازمان ملل(

خود را بر مطالعات متخصصان و كارشناسان  ياصل هيتك هياروم اچهيدر يايستاد اح كرد: حيتصر يشيتجر

و  يدانش بوم يارتقا يبرا يالملل نيب يبوده كه از فرصت ها نيقرار داده اما همواره تالش بر ا يداخل

در  يمحل وامعاقدامات، مشاركت ج نياز ا يكيموجود بهره گرفته شود.  ياحتمال يپوشش خالءها

و توسعه ملل متحد بوده  شرفتيبرنامه پ يبا همكار يستيو حفاظت از تنوع ز داريپا يرار كشاورزاستق

روستا، در فاز سوم در  75در  1395روستا، در فاز دوم در سال  41در  1394است كه در فاز اول در سال 

 شده است. يياجرا اروست 110در  يروستا و در فاز چهارم در سال جار 90در  1396سال 

 

 هياروم اچهيدر زي(چرخه آب) حوضه آبر يدرولوژيمدل ه هيته

 اچهيدر زي(چرخه آب) در حوضه آبر يدرولوژيه كپارچهيمدل  هيپروژه با هدف ته نيا  گفت: يو

مدل در بخش  ليآن تكم جهيانجام شده كه نت ينيرزميو ز يآب سطح يكپارچگي كرديبا رو هياروم

بوده و در  يدر حوضه آب و كشاورز يتيريمد يها يريگ ميكمك به تصم يبرا زيحوضه آبر يجنوب

 در دستور كار است. كايجا يالملل نيبا مشاركت سازمان ب يو شرق يمدل در بخش غرب هيته اضرحال ح
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 هياروم اچهيبه در لوهيآب از سد س انتقال

و  يبا هسته رس ياكخ يسد لوه،يافزود: سد س هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

مترمكعب است كه در  ونيليم 190 زانيآب به م ميتنظ ييمترمكعب با توانا ونيليم 84حجم مخزن 

سد با هدف  ني. اتساخته شده اس يغرب جانياز استان آذربا رانشهريدر شهرستان پ لوهيس يروستا يكينزد

 يكشاورز يآب اراض ه،يان اشنومنطقه شهرست يو روستاها هيو اشنو رانشهريپ يآب شرب شهرها نيتأم

مترمكعب  ونيليم 95 زانيبه م هياروم اچهيدر يطيمح ستيز ازياز ن يو بخش انيو جلد رانشهريپ يدشت ها

 كالس احداث شده است. يرودخانه مرز ياصل ياز سرشاخه ها نيرودخانه الو يدر سال بر رو

وارد سد چپرآباد  انيز عبور از كانال جلدپس ا ه،ياروم اچهيدر زيسد به حوضه آبر نياز ا يانتقال آب«

سد  ي. با بهره بردارشوديم هياروم اچهيو گدار وارد در رشيكان يشده و در ادامه با عبور از رودخانه ها

 نياز محل ا يآت يسال آب ازپروژه تمام شده و  نيحلقه ا نيآخر ،يماه سال جار بهشتيچپرآباد در ارد

 »منتقل خواهد شد. اچهيبه در هياروم اچهيدرسد آب مندرج در نقشه راه نجات 

 

 اچهيدر يطيمح ستيز ازين نيبا هدف تأم زيحوضه آبر يدر دست بهره بردار يآب از سدها يرهاساز

 هياروم

 ستيحقابه ز يبرنامه رهاساز ياجرا ران،يوز أتيه 1393مصوبه سال  92بنابر بند ج ماده   افزود: يشيتجر

مهم  ني. اشوديانجام م يرزراعيو در فصول غ يحوضه، در هر سال آب يااز سده هياروم اچهيدر يطيمح

 ياز سدها 98تا  93  يآب يمترمكعب در سالها ارديليم 4,95چهار سال گذشته انجام شده و مجموعاً  يط

 اچهيبه سمت در يرهاساز زين يجار يشده است،  در سال آب يرهاساز هياروم اچهيحوضه در زيآبر

مترمكعب به سمت  ونيليم 1352ماه مجموعاً  بهشتيارد انيآبان ماه شروع شده و تا پا ياز انتها هياروم

 شده است. يرهاساز هياروم اچهيدر
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 هياروم اچهيگرد و غبار اطراف در ديتول يبحران يكانون ها تيتثب يها پروژه

از بستر  ييابا خشك شدن بخش ه  گفت: هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

شده  ليتبد يماسه ا ابانيب ايبه شوره زار و  اچهيدر يا هيحاش يصدها هزار هكتار از نواح ه،ياروم اچهيدر

 اناًيو غبار و اح ردگ يتوفان ها جاديموجب ا زگرد،ير يشدن به كانون ها ليتوانند با تبد يكه م

 شوند. ينمك يها توفان

 يها استان يو حت هياروم اچهيدر زيحوضه آبر نينفر از ساكن ونيليم 6حداقل  شتيو مع يمسأله زندگ نيا«

 يعيادارات كل منابع طب زگرد،ير يمهار كانون ها يكند. برا يمواجه م يجد يديهمجوار را با تهد

پروژه ها  نياند. ا فتهرا بر عهده گر هياروم اچهيدر يايمصوب ستاد اح يكردن پروژه ها يياجرا تيمسئول

بوته، احداث بادشكن  ديو تول ياريهمراه با آب ينهال، بوته كار ديو تول ياريهمراه با آب يردر قالب نهالكا

 شيفرسا شيپا يها ستگاهي)، قرق مراتع، احداث ا 1393(از سال  يسنوات يها ينهالكار ياريآب رزنده،يغ

 شيه با فرسامقابل نينو يروش ها يو اجرا ييروستا هو توسع يعيو منابع طب يمشاركت تيريمد ،يباد

 »و گرد و غبار است. يباد

از  ريها، سرعت باد و تبخ يمراتع، مزارع، باغات و دامدار رامونيكرد: احداث بادشكن پ حيتصر يو

از  ايو  يشود،  بادشكن ممكن است از مواد مصنوع يم ديتول شيسطح را كاهش داده و سبب افزا

دارد:  وددو نوع بادشكن وج نيتابگردان)، بنابرادرخت و درختچه نباتات منطقه باشد (همچون ذرت و آف

 يها وارهيد رينظ يانواع مختلف رزندهيو بادشكن زنده. بادشكن غ يكيمكان اي يمصنوع رزنده،يبادشكن غ

شده  دهيبر يشده از شاخه ها هيته يها وارهيد ايو  يريحص ،يكيپالست ،يچوب ،يفلز يها وارهيد ،يسنگ

درختچه  ايدرخت  فيچند رد اي كيمعموال از  زين يدرخت ي. بادشكن هادرختان موجود در منطقه دارد

 يمناطق قرق در كانون ها جادي. با ارنديگ يقرار م يشده اند كه معموال عمود بر جهت باد اصل ليتشك

مناطق  ياهيپوشش گ تيدر حفاظت از آب و خاك برداشت و با تقو يگام بزرگ توانيم زين زگردير
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 اريقرق كه معموال در محدوده بس اتيشد. عمل يو آب يباد شيو فرسا زگردهايرموجب كاهش  يبحران

 عتياز طب تيبا حما يعياست كه به صورت طب ييروش ها نيشود از جمله كارآمدتر يانجام م يعيوس

 شود.   زگرديو كاهش ر يمرتع ياهيپوشش گ تيتواند موجب تقو يم

 

 يو اجتماع يفرهنگ يتهايو فعال نيگزيجا شتيمرتبط با مع اقدامات

 شتياشتغال و مع جاديا نهيدر زم هياروم اچهيدر ياياقدامات انجام شده توسط ستاد اح  گفت: يشيتجر

كرد كه برنامه  يبه چند روش دسته بند توانيرا م يبوم ييدارو اهانيگسترش كشت گ قياز طر نيگزيجا

 هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر نيگزيجا شتيو اشتغال و مع ييدارو اهانيگ ركشتيجامع توسعه سطح ز

 از آنها است. يكي(طرح خانه توسعه تكاب) 

 ييشناسا يغرب جانياستان آذربا يروستا 36در  نيگزيجا شتيمع يها ليراستا پتانس نيدر ا  ادامه داد: يو

 يكيو) مورد توجه قرار گرفته است.  يدست عيصنا ،يارزش (بومگرد رهيزنج ليتكم يها تيشده و ظرف

 يجامعه محل يتوانمندساز كرديخانه توسعه تكاب با رو يراستا، راه انداز نيدر ا دهياز اقدامات به ثمر رس

 است.

به عنوان  هياروم اچهيدر يايستاد اح افزود:  هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

وارد عمل شده  "هياروم اچهيدر زيبردر سطح حوضه آ ييدارو اهانيهماهنگ كننده طرح جامع توسعه گ"

 "، "يجمهور استير يو فناور يو معاونت علم يجهاد دانشگاه"متشكل از چهار محور  يو حلقه ا

صندوق ها و  "و  "وزارت امور خارجه يو معاونت اقتصاد ياتاق بازرگان "، "يوزارت جهاد كشاورز

در  هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر ييودار اهانيدرست طرح توسعه كشت گ ياجرا يرا برا "بانك ها

آنها منجر به بهبود  مراستا صورت گرفته كه تما نيدر ا يكنار هم قرار داده است كه اقدامات خوب

 شده است. هياروم اچهيدر تيوضع
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ب مصرف آ ريچشمگ كاهش در كشور رقم خورد:» پساب تيريو مد يبهبود منابع آب«طرح  يساز ادهيبا پ

مصرف آب، كاهش  يدرصد 30 كاهش، ها خاك در مگافارم يبارور شيو افزا رانيا يريدر مزارع ش

ايانا مورخ خبرگزاري  – يور بهره شيدرصد افزا 20و  ييايميش ياستفاده از كودها يدرصد 70

12/05/1399 

 

 تيريمد«در كشورمان كه بر  يسيشركت سرشناس سوئ كي يفاز دوم اقدامات اجتماع جياز نتا ييرونما

 ريسال منجر به كاهش چشمگ 2ها پس از  تالش نيا دهد يتمركز داشت، نشان م »يپساب و منابع آب

 ها شده است. خاك در مگافارم يبارور شيكشور و افزا يريمصرف آب در مزارع ش

 

 ها خاك در مگافارم يبارور شيو افزا رانيا يريمصرف آب در مزارع ش ريچشمگ كاهش

 تيريمد«در كشورمان كه بر  يسيشركت سرشناس سوئ كي يفاز دوم اقدامات اجتماع جياز نتا ييرونما 

 ريسال منجر به كاهش چشمگ 2ها پس از  تالش نيا دهد يتمركز داشت، نشان م »يپساب و منابع آب

 ها شده است. خاك در مگافارم يبارور شيكشور و افزا يريمصرف آب در مزارع ش

جهان در  يدنيو آشام ييبرند مواد غذا ني)، بلندآوازه تراناي(ا رانيا يكشاورز يگزارش خبرگزار به

 گريد يكي جياز نتا ،يبا چاپ كتاب ران،يا ياسالم يسال حضور خود در جمهور نيكشورمان، در نوزدهم

و  يپرور امپساب در صنعت د تيريمد«خود در كشور پرده برداشت.  نياديبزرگ و بن يها از پروژه

 يدنيو آشام ييبرند سرشناس مواد غذا نيارزش مشترك ا جاديرپروژه ااب نيموضوع دوم ،»يريمزارع ش

و  يريمزارع ش نيو تأم ديبر چرخه تول رانينستله ا نيمطالعه متخصص جهيدر كشورمان است كه در نت

 شد. ياتيخاك) عمل فو مصر يمواد مغذ انيآنها (آب، جر تيفعال يحوزه اصل 3كمبود در  ييشناسا
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 يبه مصرف كودها يموجب وابستگ در كشور به يسنت يكه كشاورز دهد يمطالعات نشان م نيا جينتا

 ،يآب، فقر مواد مغذ يباال اريمصرف بس زانيواردات،  م يباال نهيچون هز يمشكالت ريدرگ ،ييايميش

است.  يطيمح ستيآثار مخرب ز تيزمان و درنها يها در ط خاك يو بارور يستيكاهش تنوع ز

 يرهايش تيفيك شي) كه در گذشته موجب افزازيابرپروژه خود (پروژه را نيبرند كه با نخست نيا رو، نيااز

خود را در كشورمان، حول » ارزش مشترك جاديا«شده بود، بر آن شد تا فاز دوم اقدامات  رانيا يديتول

 يو زراع يريش ارعمز نيتر از بزرگ يكيبا  يهمكار يو ط يطراح يمنابع آب تيريدر چرخه مد رييتغ

 كند. ييكشور آن را اجرا

 
 رانيدر ا سييو دانشگاه برن سو يدامپرور ،يسال تالش متخصصان صنعت 2

در  " انيچالتاس"مجموعه و مزرعه  نيسال تالش متخصصان ا 2ابرپروژه كه پس از  نيدستاورد ا نيتر مهم

كشور نسبت به فضوالت  يدر نگرش حوزه دام رييحاصل شد، تغ سييدانشگاه برن سو يكنار كمك علم

به كاهش  منجرراستا،  نيپوشش در ا ريمزارع ز تياست. فعال ياقتصاد يكاال كيزباله به  كياز  يدام

 شيدرصد افزا 20 زيو ن ييايميش ياستفاده از كودها يدرصد 70درصد، كاهش  30مصرف آب تا  زانيم

 شد. يجهان يدهاطبق استاندار يور در بهره
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كه  ينقاط ييمشترك و شناسا قاتيپس از تحق: «ديگو يم باره نيمگافارم درا نيمالك ا ،يصفار اريشهر

پساب در مزرعه ما احداث شد. با  تيريمد ستميگام س نيفاصله داشتند، در نخست ينسبت به نُرم جهان

و مصرف پساب و  نبارا ه،يتصف ،يدار نگه ،يآور در نحوه جمع رييو به تبع آن تغ ستميس نيا يريكارگ به

درصد  70ما تا  يو فسفاته در مزارع زراع تراتهين ،ييايميش ياستفاده از كودها ك،يارگان يمصرف كودها

 .»ميهست يجار يها نهيخاك و هز يمثبت آن در بارور اريكه شاهد اثرات بس افت؛يكاهش 

در كشورمان گفت:  يطرح اجتماع نيا يريگ شكل ليدال با اشاره به رانينستله ا رعامليكارال، مد جوزپه

 تيبا توجه به اهم نياست. بنابرا يكشور در حوزه كشاورز يدرصد آب مصرف 90طبق آمار، حدود «

 يابي منبع يتا فاز دوم تالشمان در راستا ميكشور، برآن شد ييايجغراف تيدر موقع يحفظ منابع آب

 .»ميكن ياتيمصرف آب عمل يساز نهيرا در حوزه به رانيا ياسالم يمسئوالنه در جمهور

 ريبزرگ بود كه موجب شد توجه سا يطرح مشترك به حد نيا يكه خروج ميبال يبه خود م«افزود:  يو

در بلندمدت معطوف  يطيمح ستيز-ياقتصاد يداريمصرف و پا يساز نهيبه تيبه اهم زيمزارع كشور ن

 نيفعال در ا نيمتخصص اريساله خود را در اخت 150از  شيدانش ب ميكتاب قصد داشت نيشود. ما با انتشار ا

 ينوساز ريچشمگ راتيداشته و تأث يجهان يبا دستاوردها ريش دياز تول يتر يتا درك عمل ميحوزه بگذار

 »مدت و بلندمدت مشاهده كنند. صنعت را در كوتاه نيدر ا ها تيفعال

 

 جوامع  يكننده خلق ارزش برا جاديا »يريمزارع ش يداريپا«پروژه  ياجرا

 زين رانيمجموعه نستله ا يسازمان و روابط برون يابيبازار يها سيارتباطات، سرو ريمد ،يسرابچ رضايعل

اعتقاد است  نيدر جهان شهره است. بر ا نياديبن تيبه فعال يالملل نيشركت ب نياز آنجا كه ا« اضافه كرد: 

و  ديتوسعه تول شك يب گريدجوامع خلق ارزش كند. از طرف  يبرا ديدر درازمدت، با تيموفق يتا برا

 ياريوكار ما كمك بس رقبا در درازمدت به كسب يو حت يداخل كنندگان نيتأم شرفتيمصرف، در كنار پ
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نسبت  كرديرو نيدهنده ا راستا، نشان نيدر هم »يريمزارع ش يداريپا«پروژه  ياجرا نيخواهد كرد. بنابرا

 يها از جنبه يريمزارع ش يدارياست كه در پا خارافت هياست. ما نيسرزم نيارزش مشترك در ا جاديبه ا

شركت در  نيا راثيامروز، م ي. دستاوردهاميهست رگذاريتأث يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،ياجتماع

 »خواهد بود. رانيا ياسالم يجمهور

 ميو سه يبهبود زندگ«موجب  نيتأم رهيدر سراسر زنج يداريو پا يمنابع آب نهيمصرف به ،يگفته و به

شركت  نياست كه ا يوكار اصول كسب نيتر خواهد شد كه جزو مهم» تر سالم يا ندهيشدن در ساخت آ

 آن بنا شده است. يبر رو

 
كتاب،  نيا نيآنال ييجهان اعالم كرده كه پس از رونما يدنيو آشام ييشركت مواد غذا نيتر بزرگ

كتاب فوق  نيدر نظر گرفته است. همچن يابرپروژه در سطح مل نيا جيبكار بستن نتا يرا برا يكارگروه

حوزه و  نيخصصها، مت رسانه اريانتقال تجربه و دانش در اخت يبرا ن،يتأم رهيضمن پخش در سراسر زنج

 مقامات باال رتبه كشور قرار گرفته است. نيهمچن
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – پساب شور تيريدر مد يپساب صفر؛ راهكار هيتخل يفناور

12/05/1399 

 

پساب صفر و توسعه و  هيتخل ياعالم كرد: فناور رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق - رنايا - تهران

به  بيآس نيشور با كمتر يها آب يساز نيريش نديفرا ليدر تكم يگام مهم تواند يآن م يساز يبوم

 باشد. ستيز طيمح

آب شرب، با  نيتام يرو به رشد برا يها از روش يكيآب،  قاتيموسسه تحق يگزارش روابط عموم به

 يها و آب ايازجمله آب در رمتعارفيغ يمنابع آب در كشور، استفاده از منابع آب تيتوجه به محدود

 يمهم برا يفناور كي ها كن نيريش آب رو نياست. ازا يساز   نيريش يندهاياز فرا يريگ شور با بهره لب

 .شوند يم يتلق داريو توسعه پا تيبشر

توسعه داده  يخوب ) در جهان بهييزدا شور و لب شور (نمك يآبها يساز نيريش يها ياغلب فناور اگرچه

 ديرسوب، تول ليو تشك يگرفتگ جاديها شامل ا تيمسائل و محدود يبرخ ليشده اند، اما همچنان بدل

 ارتقاء و تكامل هستند. ازمندين ،يانرژ يمصرف باال شور و پسآب

از  يبردار و نحوه بهره يساز نيريش يبا توجه به نوع روش و تكنولوژ كن نيريش آب يواحدها نيهمچن

كرده  ديها را تائ آن يطيمح ستيدارند و مطالعات مختلف، آثار سوء ز يمتنوع يطيمح ستيها آثار ز آن

 است.

 ينشت مواد نفت ،ييايدر ستميآن بر اكوس يمنف ريو تأث اياز در يعيشور در سطح وس رايآلوده بس  آب هيتخل

 يآلودگ سات،يمنظور نصب تأس به يساحل يها نياستفاده از زم كن، نيريش آب ساتيبه ساحل از تأس

 است. ها كن نيريش مرتبط با آب يطيمح ستيمسائل ز نيتر از جمله مهم يصوت

 ايتر از آب در چگال اريصورت بس است كه به يپساب شور ،ييزدا نمك يها از محصوالت سامانه يكي
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شور توسط  مترمكعب پسآب ونيليم 141,5در حال حاضر روزانه  شود يم ايوارد در اديز يبا امالح

شده توسط آنها  نيريدرصد باالتر از مقدار كل آب ش 50كه حدود  شود يم ديتول يينمك زدا يواحدها

 .در سرتاسر جهان است

و  انهيمترمكعب در روز متعلق به خاورم ونيليم 100حدود  زانيشده به م ديشور تول پسآب زانيم نيشتريب

 .شود يشور جهان را شامل م پسآب ديدرصد از تول 70,3است كه حدود قايشمال آفر

 انهيو خاورم يكمتر از مقدار جهان اريكشورمان بس ييزدا نمك يواحدها يديپساب شور تول زانيم اگرچه

 يها تيدر اكثر سا يطيمح ستيمهم ز يها از چالش يكيپساب  تيريمد اياست، اما درهرصورت دفع و 

تا  5 تذكر اس اني) است. شايرساحلي(غ ينيدرون سرزم ييزدا نمك يخصوص واحدها به ييزدا نمك

پارامترها)  ريپساب و سا هيتصف زانيشور، سطح و م (با توجه به حجم پسآب ييزدا نمك نهيدرصد از هز 33

روش مناسب و سازگار با  كيشود. لذا انتخاب  يم يينمك زدا يپساب واحدها تيريمد ايصرف دفع 

عوامل مختلف  يستيموضوع با نياست. در ا تيحائز اهم اريشور، بس پسآب تيريجهت مد ست،يز طيمح

 تيريوش مدر يسنج دفع آن، امكان ييايآن، محل جغراف ييايميش يشور، اجزا همچون حجم پسآب

 .رديموردتوجه قرار گ ييزدا نمك ساتيتأس تيو ظرف هياول هيسرما ،ياتيو عمل يعموم يها نهيازنظر هز

 هيتصف ساتيتأس اي يبه آب سطح هيبه تخل توان يم يينمك زدا يپساب واحدها ميدفع مستق يها روش از

 كرد.اشاره  يريو استخر تبخ نيدفع در زم ق،يعم يها در چاه قيفاضالب، تزر

بر كاهش حجم پساب،  يمبتن يتوان به روشها يواحدها م نيپساب ا ميرمستقيدفع غ ياز روشها نيهمچن

 ديپساب شور به محصول جامد مف لي)، تبدZLD  (Zero Liquid Dischargeاز روش  يريگ بهره

 ايآب در مناطق آلوده  تيفياستفاده از پساب جهت بهبود ك ان،ي)، پرورش آبزSolvay(روش 

محصوالت  ديها، و تول جلبك كروياز م ي(رشد برخ يو استفاده از پساب در كشاورز شده بيتخر

 ) اشاره كرد.يزراع
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 ايو  يبر غشاء، حرارت يمبتن يندهايبر اساس فرا توان يآن را م هيشور و تصف حداقل رساندن پسآب به

 يها ليپ ده،يفعال، رشد چسب (لجن يكيولوژيب هيتصف يها كرد. روش يساز ادهينوظهور پ يها يآور فن

 ،يو دوغاب يا دانه يده رسوب ،ييايميش يساز (نرم ييايميها)، ش جلبك كرويرشد م ،يكروبيم ييزدا نمك

 يونيو تبادل  يكي)، الكتروسنتمياسمزمستق ز،يالي، الكترودVSEP( ي)، غشائييزدا كربن دياكس يو د

، MSF ،يكننده پاشش خشك ر،ي(تبخ يحرارت يها كم و روش يپساب با شور هيتصف يها ازجمله روش

MEDاديز يپساب با شور هيصفت يها ) از روشري(تبلور و تقط ي) و غشائكيوتكتيانجماد  ري، تبخ 

 است.

همان پساب شور  اي ينگاه و نگرش متفاوت نسبت به پساب خروج م،يآنچه كه امروزه شاهد آن هست اما

 نيو همچن رانيجهان از جمله ا رياز مناطق گرمس ياريبس از بحران آب در يناش دينگاه جد نياست. ا

 ستميدر س جادشدهيشور ا پسآب مياست، كه اجازه ورود مستق يطيمح ستيز رانهيگ و سخت ديجد نيقوان

 .دهد ينم طيرا به مح هيتصف

پساب صفر است.  هيتخل اي ZLD شود، يكاربرده م شكل از مواجه با پساب به نيكه در ا ياصطالح

 ندياز فرا عيما يخروج گونه چيروش ه نيمشخص است، در ا ها ستميس نيطور كه از نام ا همان

 مالحها و ا نمك ماندهيشده و باق يابيكاررفته شده باز كل آب به قتيداشت. در حق مينخواه ييزدا نمك

پساب نسبت به  يكمتر اريمواد جامد كه حجم بس نيموجود به شكل جامد قابل استحصال خواهند بود. ا

طبق اصول  ايدوباره استفاده شوند و  يدر صورت داشتن ارزش اقتصاد توانند يدارند، م عيما

) ZLDصفر ( ابپس هيبازار تخل ،يستيز طيآور مح مقررات الزام يمنطقه دفع شوند. با اجرا يطيمح ستيز

 در حال اجرا است. عياز صنا يا گسترده فيدر حال رشد است و امروزه در ط

آب و بهبود  يدر كاهش آلودگ ZLD يها ستمياستفاده از س يايتوجه داشت كه با وجود مزا ديبا البته

 يوجود دارد. احتمال وجود مواد آل نهيزم نيدر ا يطيمح ستيمشكالت از منظر ز يآن، برخ يداريپا
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ازجمله  يخوردگ يباال ليباال و پتانس ياتيعمل نهيحاصل از تجمع نمك، هز يدر پساب، بو داريپا

مختلف  يها جنبه تيدر جهت تقو قاتيمحققان بر تمركز تحق شنهادياست. لذا پ يآور فن نيمشكالت ا

اندك و  متيو با ق شرفتهيبا خواص پ ديمثال، مواد جد عنوان است. به هيتصف يها يفنآور نيا

 .دهد شيشور افزا پسآب هيتصف يرا برا ZLD يها ستميس يداريپا تواند يصرفه م به مقرون

 ربطيمسئوالن ذ نيآغاز شده است. همچن رايدر كشور اخ يفناور نيا يريكارگ در خصوص به قاتيتحق

اگر با  كه يدرصورت دانند، يباال م نهيو هز اديز يرا مستلزم مصرف انرژ ZLD ستمياز س يريگ بهره زين

در نظرگرفته  ينعتمحصوالت ارزشمند ص ديتا تول نينو يها يفناور يريكارگ دقت الزم همه جوانب از به

 يستيبا رو ني. ازاميباش ييزدا در صنعت نمك يفناور نيشاهد رشد ا كينزد ندهيتوان در آ يشود، م

و  دياسات يها و همكار شده و با تعامل آن ييشناسا ZLD يفناور نهيدر زم يتوانمند داخل يها شركت

پساب)  هيمختلف تصف يها شرو يكربنديپ ي(با اجرا ستميس يمختلف اقتصاد يها پژوهشگران، مدل

 شوند. يبررس

روابط و تعامالت  ليكرده و با تسه ييرا شناسا نهيزم نيدر ا قدم شيپ يالملل نيب يها توان شركت يم 

 نكهيرا فراهم كرد. نظر به ا يداخل يها يو توانمند تيظرف شيو افزا يدوطرفه، مقدمات انتقال فناور

 يتقاضا برا ر،از مناطق كشو ياريفته است و در بسقرار گر يآب در مرحله مهم ينسازيريصنعت ش

 يستميس يينمكزدا ستميس نيگفت كه بهتر توانياست، لذا م افتهي شيبهتر افزا تيفيبه آب با ك يدسترس

 ستيو ز ياز لحاظ اقتصاد رد،يرا در نظر گ يديآب تول تيو كم تيفيكه ك يحال نياست كه در ع

 باشد. ريپذ هيتوج زين يطيمح

موجود در كشور(  ينكنهايريسامانه معتبر در خصوص آب ش جاديمستندات و ا هيصورت ته نيا در

و ...)، اعمال  ييايميشده و پساب شور حاصل از آن، نوع مواد ش ديتول نيريآب ش يفيك ،يمشخصات كم

 يهايبه استفاده از فناور ييدر جهت سوق صنعت نمكزدا يقيتشو يها استيو س رانهتريسختگ نيقوان
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ارزش به پساب شور، انجام  صيپساب شور و تخص يساز نهيپساب شور، كم تيريو مد يينمكزدا نينو

،  ZLD يفنآور نهيبه ستميدر خصوص انتخاب نوع س يصنعت مهيو ن يشگاهيازما اسيدر مق قاتيتحق

 قي، تدقZLD ستميدر س يگلخانها يو انتشار گازها يانرژ يچرخه عمر از تقاضا يابيارز ليو تحل هيتجز

تجارت آب  يالگو يادهسازيو فلزات مهم از پساب شورو پ يمعدن يفراوردهها افتيباز يارزش اقتصاد

 خصوص داشته باشند. نيموثر در ا ينقش تواننديروزانه پساب شور م هيبر حداكثر بار مجاز تخل يمبتن
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 12/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – برابر شد 8 هياروم اچهيحجم آب در

 

در  هياروم اچهيآب در يفعل زانيگفت: م هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد -رنايا -هياروم

بل توجه به قا اريبس يشيبه هشت برابر شده كه افزا كيآن، نزد يثبت شده برا زانيم نيبا كمتر سهيمقا

 .رود يشمار م

 هياروم اچهيآب در زانيم نيكمتر نكهيا انيبا ب رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا كشنبهيسرخوش روز  فرهاد

مترمكعب  ونيليم 500با  هياروم اچهيدر يايستاد اح يسال قبل از آغاز كار عمل كي يعني 1393در سال 

 مترمكعب است. ارديلياز چهار م شيب اچهيدر نيب اآ زانياظهار داشت: هم اكنون م د،يآب به ثبت رس

افزود: تراز امروز  ده،يرس متر يسانت 50متر و  271و  هزار كيبه  هياروم اچهيتراز در نكهيبا اعالم ا يو

 است. افتهي شيمتر افزا 1,5به  كيآن نزد يارتفاع ثبت شده برا نيبا كمتر سهيدر مقا هياروم اچهيدر

 ريبا اشاره به تداوم فصل گرما و تبخ يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايد احستا يدفتر استان سيير

 984هزار و  2اكنون به  هم جانيآذربا يآب نيگفت: وسعت نگ اچه،يدر زيآب در حوضه آبر يباال

 كننده است. دواريام اريو نسبت به گذشته بس دهيرس لومترمربعيك

 يو در آستانه بهره بردار  دهينرس يال آب هنوز به بهره بردارمهم انتق يها اظهار داشت: هرچند طرح يو

مصرف  تيريها و مد رودخانه يروبيال ،ياگر اقدامات دولت در كاهش مصرف آب كشاورز يهستند ول

 .مينبود هياروم اچهيآب در زانيم يهشت برابر شيآب نبود، امروز شاهد افزا

به  جيو به تدر يسال جار يط هياروم اچهيه درمهم انتقال آب ب يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

 90از  شياكنون ب هم اچهيبه در يغرب جانيافزود:  طرح انتقال آب از جنوب آذربا رسد، يم يبردار بهره

 .شود يبه استان افتتاح م يجمهور سييامسال همزمان با سفر ر يدارد و د يكيزيف شرفتيدرصد پ

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتيير تغتراز، نمودا ينسب شيافزا نيوجود ا با
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 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

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

 .نجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

 روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يكاهش م

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

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

 رفع خواهد شد.

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

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

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

 شد.
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 12/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – دولت ريتدب هيها در سا افق روشن تاالب

 

ناشناخته بود اما  شيپ يهستند كه كاركرد آنها تا چند يارزشمند يها ستميها اكوس تاالب - رنايا - تهران

ها،  از تاالب تيقانون حما بيكرد كه تصو رييتغ يحوضه آب نيها نسبت به ا در دولت دوازدهم نگاه

 يياجرا نامه نييآ بيتصو ها، شناختن حقابه تاالب تيبه رسم ،يبر حفاظت از آنها در اسناد باالدست دياكت

 ادعا است. نياعتبارات مختلف گواه ا صيمربوط به نحوه حفاظت از تاالب ها و تخص

 
، قطعا شد يم يبود و باتالق بود كه بر زبان ها جار بهيناآشنا و غر يدور تاالب نام يگذشته ها در

 جاديدر وجودتان ا يآنها ترس يكه همگ ديا دهيد ايو  دهيباتالق شن ياز فضا ياديز يها لميها و ف داستان

 ييو بلند كه گو كيبار يالخت با شاخه ه ياز درختان زانيشده و آو دهيتن يتارها ،يكيكردند، تار يم

كه همواره انگار در پشت متحرك  يها هيشود، سا يم دهياست كه به سمتت كش يانگشتان جادوگر

 يدر آب ء يافتادن ش يصدا يجنگل و گاه يكيكوتاه و بلند در دل تار يسرتان در حركت بودند، صداها
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همان تاالب بود كه در ذهن  اي قاز باتال يريتصو ،ياهيهمه س نيترس و وحشت از ا تيراكد و در نها

 شد. يمتبلور م

دادن به  جانيه يبرا لمسازانيف ايو  سندگانينو ديبود كه شا يلطتصور غ نهايكه تمام ا ميدان ياكنون م اما

همان تاالب وجود ندارد  ايآن تصور نادرست از باتالق  گريكردند ، امروزه د يآثار خود از آن استفاده م

در چند سال  ژهيبرده اند به و يپ هااست ، همگان به كاركرد هزارگونه تاالب  افتهي شيها افزا يو آگاه

اند  باز كرده رتبهيمذاكرات در حد مقامات عال زيدولت ها، مجلس و م انيخود را در م يتاالب ها جا رياخ

 دارد. يو خوشبخت يخوشحال يكه جا

قانون  بيدر دولت دوازدهم توجه به تاالب ها منجر به تصو يشتريو با شتاب ب ازدهميدر دولت  ژهيو به

شناختن حقابه تاالب ها،  تيبه رسم ،يدر اسناد باالدست بر حفاظت از آنها دياز تاالب ها، تاك تيحما

اعتبارات  صيتخصدولت و  اتيمربوط به نحوه حفاظت از تاالب ها در ه يينامه اجرا نييآ بيتصو

تاالب ها، كاركرد و  تينشاندهنده شناخت اهم نيتاالب ها شده كه ا ياياح يدولت برا ياز سو يمختلف

 و مردم است. رانيگ ميدولتمردان، تصم انيدر م يو فرهنگ يجتماعنقش آنها در اقتصاد و مسائل ا

 رنايا ستيز طيدر گفت و گو با خبرنگار مح رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها يمل ريمد يارواح يعل

 تيتوجه نسبت به موضوع تاالب ها، اهم اي كرديكه رو ميهست نيگفت: در مدت چند سال گذشته شاهد ا

كه در  ييشود تا جا يبه آن م يشتريكرده و توجه ب رييكشور تغ يسناد باالدستو حفاظت از آنها در ا

مختلف  يكه بخش ها نيكند بر ا يم ديتاك يمشخص يبرنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه مواد قانون

كنند و مشاركت داشته باشند و  يكنند و همكار يزيحفاظت از تاالب ها برنامه ر يالزم است برا يياجرا

 .دبر عهده دار ستيز طيهم سازمان حفاظت مح يقانون فيتكال يسر كي همزمان

 يتاالب ها در مجلس شورا يايقانون حفاظت و اح بيشاهد تصو رياخ يافزود: همزمان در سال ها يو

 اتيمربوط به نحوه حفاظت از تاالب ها در ه ينامه اجرا نييكه آ مينيب يم ني، همچن ميهست ياسالم

 ياياح يدولت برا ياز سو ياعتبارات مختلف صيشاهد تخص نيو عالوه بر ا دهيرس بيدولت به تصو
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و  يتاالب هامون، انزل ه،ياروم اچهيو حفاظت از در اءياح يبرا ياعتبارات صيمانند تخص ميتاالب ها هست

 موضوع دارد. تياستان فارس كه نشان از اهم يتاالب ها

 يها تاالب تيريو مد يهماهنگ يستاد مل يريگ شاهد شكلما  زيماه گذشته ن6ادامه داد: در مدت  يارواح

و توجه دولت به موضوع  تيكه نشاندهنده اهم ميبود يجمهور سييمعاون اول ر استيكشور به ر

 يتاالب يها ست بوميز يداريبحث پا يما برا ازيتوجه تمام ن نيكه ا ستين يمعن نيها است البته به ا تاالب

كه در دولت دكتر  ييدولت است تا جا يها تيهد كه تاالب ها جزو اولود يكند اما نشان م يم نيتام

 بود.  هياروم اچهيدر يايمصوبات دولت بحث اح نياول يروحان

 

  شتيتاالب ها در مع نقش

مورد توجه قرار گرفتند،  شتريافتاد كه تاالب ها نسبت به گذشته ب يچه اتفاق نكهيدر پاسخ به ا يارواح

 ميكه دار ييها اچهيتاالب ها و در يبهتر است به كاركردها ميسوال برس نيپاسخ ابه  نكهيا يگفت: برا

چند هزار  شتياقتصاد و مع ثالشود، م يم دياز تاالب ها غذا تول ينمونه از كاركرد برخ يبرا م،ينگاه كن

لش تاالب با مشكل و چا نياگر ا ديريخانوار به تاالب شادگان در خوزستان وابسته است، در نظر بگ

 نكهيا يمتوجه مردم و دولت خواهد شد و برا ياديز ياقتصاد نهيشود عمال چه هز بيمواجه و تخر

 الزم است. ياديبخواهد آن خالء را بر طرف كند تالش ز

 

 روان  يشن ها تيهوا و تثب ليتعد

موثر باشند،  اريروان بس يشن ها تيهوا و تثب ليتوانند در تعد يتاالب ها م نميب يم نكهيا ايافزود:  يو

شود از  يم ليتبد زگرديطرف به كانون ر كيكه از  ميبن يشود م يكه هامون دچار مشكل م يزمان

 نيا جهيافتد و نت ينماتفاق  زيروزه ن 120 يروان در بادها يشن ها تيكه تثب ميهست نيشاهد ا گريطرف د

اقتصاد  يبرا يمشكالت نيهمچن م،يسالمت مردم هست يبرا ياست كه در آن منطقه شاهد بروز مشكالت
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به  ياز جوامع شهر ايبه شهر  انيياز روستا يمنجر به مهاجرت قابل توجه يو حت ديآ يم شيمردم پ

 . مينيب يهم تبعات خشك شدن تاالب ها را با چشم م نجايشود ا يم گريد يشهرها

 

  البيس رهيذخ

ها است،  البيس رهيتاالب ها ذخ گرياظهار داشت: كاركرد د رانيا يطرح حفاظت از تاالب ها يمل ريمد

كه  يبود، زمان ميها در مناطق خواه البيشاهد پخش شدن س فتديكاركرد تاالب اتفاق ن نيكه ا يزمان

وارد شود  ييربنايز ساتيكه ممكن است به تاس ميرا شاهد هست يدهد خسارات قابل توجه يرخ م ليس

 هد بود. دولت و مردم خوا يبرا يقابل توجه نهيهم هز نيكه ا

 

  ينيزم ريسفره آب ز هيتغذ

 كيكه در  يكمك كنند زمان ينيزم ريآب ز يسفره ها هيتوانند به تغذ يادامه داد: تاالب ها م يو

 يها شدت افت سطح آب شيشود عمال شاهد افزا يخشك م يا اچهيدر ايتاالب  يا و حوضه يا محدوده

خود ادامه  اتيتاالب به ح رامونيكه قبال در پ ييهابردار از بهره يو به دنبال آن برخ ميهست ينيزمريز

شاهد فرونشست  ينيزم ريز يسفره ها نيافت ا جهيدر نت نيشوند، همچن يدادند با مشكل روبرو م يم

 شود.  يو اقتصاد ما وارد م نياست كه به سرزم يآن از دست رفتن منابع و خسارات جهيكه نت ميهست نيزم

 

 ها  ندهيآال تيتثب

گذار باشند  ريها تاث ندهيآال تيتوانند در تثب يدارند م ييخودپاال تيگفت: تاالب ها چون خاص يارواح

كه در آن منطقه وجود دارد جذب منابع خاك و  ييها ندهيشود عمال آال يخشك م يكه تاالب يو زمان

 رهيزنج كير د وانندت يشود و به دنبال آن م يم ينيزم ريدر ادامه جذب منابع آب از جمله منابع آب ز

 سالمت را تحت الشعاع قرار دهند. 
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  يو رونق اقتصاد يگردشگر توسعه

منطقه را به  كيدر  يو رونق اقتصاد يو توسعه گردشگر تيتوانند كاركرد تثب ياظهار داشت: تاالب ها م يو

 شود. يطقه ممتوجه آن من ياديز ياقتصاد يها نهياز دست برود باز هم هز يتاالب يدنبال داشته باشند و وقت

 

 شود  يم ياديز يو اجتماع ياقتصاد يها نهيدست رفتن تاالب منجر به بروز هز از

توان گفت كه از دست رفتن تاالب ها  يم ميكن يموارد را جمع بند نيگفت: حال اگر بخواهم ا يارواح

تواند  يد، ممتوجه دولت و مردم شو يقابل توجه اريبس يو اجتماع ياقتصاد يها نهيشود كه هز يباعث م

رد، ممكن يبگ يمنطقه روند معكوس كيدر  يباعث شود كه روند توسعه و به خصوص توسعه اقتصاد

منطقه  كيدر  يعياز منابع به خصوص منابع طب يشدن برخ ريبرگشت ناپذ اياست باعث از دست رفتن و 

دولت و مردم  تينند اولورا بر قرار كند كه تاالب ها بتوا ونديتواند آن پ يم نيب نيكه در ا يزيشود چ

 يبرا يمطالبه عموم كي دنتاالب ها و به وجود آم يبحث شناخت ارزش ها و كاركردها رنديقرار بگ

 حفاظت از تاالب ها است.

 

 شده است  ليتبد ياز تاالب به مطالبه عموم حفاظت

تاالب ها  يردهاكرد: اكنون نسبت به گذشته ارزش ها و كارك ديطرح حفاظت از تاالب ها تاك يمل ريمد

حفاظت از تاالب ها شاهد  ايو  ايرا درباره اح يباالتر يو عموم يشناخته شده و ما مطالبه اجتماع شتريب

 دارد. يدواريو ام يخوشحال يكه جا ميهست

 يبرا ياديشاهد اتفاقات ز ريكاركردها در گذشته شناخته شده نبود و در چند سال اخ نيادامه داد: ا يو

 ميارزش ها در سطوح مختلف از جمله تصم نيا يمعرف ياز جمله بر رو ميكاركردها هست نيشناساندن ا

الزم بود دنبال شود، از  كهبود  ياز اتفاقات يكي نيو مردم كار شد، ا زانيگذاران، برنامه ر استيس ران،يگ

رد كه موضوع كمك ك نيشد و ا يمختلف معرف نفعانيذ نيارزش مشترك ب كيهم تاالب به عنوان  يطرف
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 . ميحفاظت از تاالب ها را شاهد باش يو دست اندركاران مختلف برا نفعانيذ نيب ييو هم افزا ييهمگرا كي

 يبحران طياز تاالب ها در كشور خشك و دچار شرا يكه برخ مينيب يم نهايگفت: عالوه بر ا يارواح

 ،يتواند تبعات اقتصاد يمشخص شد كه خشك شدن تاالب ها چقدر م شتريب طيشرا نياند كه در ا شده

از  شيب النرا در منطقه و كشور به دنبال داشته باشد و آنجا بود كه مسوو يمختلف يو فرهنگ ياجتماع

 بيو تصو نيجلسات متعدد و تدو يكه اكنون شاهد برگزار يينسبت به موضوع حساس شدند تا جا شيپ

 .ميحفاظت از تاالب ها هست يبرا ياديز يدستورالعمل ها

دولت  فيكردند االن تكل تيهم از حفاظت از تاالب ها حما ياسناد باالدست نهايمه داد: در كنار تمام اادا يو

چهارم، پنجم و ششم توسعه  يدر برنامه ها ياست كه نسبت به موضوع حفاظت از تاالب ها پاسخگو باشد وقت

و حفاظت از تاالب ها را  اياح نونمردم قا ندگانيمجلس به عنوان نما ندگانيشود و نما يم ديبه آن تاك

 شود. يم ليتبد يخواست عموم كياست كه حفاظت از تاالب ها دارد به  نيا يكنند به معنا يم بيتصو

كه كار ما تمام شده  ستيمعنا ن نيشناخته شده البته به ا تيافزود: اكنون حقابه تاالب ها به رسم يارواح

حقابه تاالب ها  صياست كه قانون دارد از تخص نيله ااما مسا ميمواجه هست يمنابع آب تيچون با محدود

باشد  افتهي صيكامل تخص طورحقابه تاالب ها به  نكهياست اما ا يمهم اريموضوع بس نيكند ا يم تيحما

، بختگان و  هياروم اچهياز تاالب ها از جمله در يكه در برخ ميهست نياما شاهد ا فتادهياتفاق ن نيهنوز ا

 از حقابه هستند. يحداقل بخش صيتخص ريگيتابعه در سطح استان ها پ يو دستگاه ها رويشادگان وزارت ن

شود،  نيتاالب ها تام نيكرده تا حقابه ا يجامع يزيبرنامه ر زين ستيز طيگفت: سازمان حفاظت مح يو

 مختلف دولت تالش يدر برنامه ها نكهيشده عالوه بر آن ا نييتاالب حقابه تع 38از  شيب ياكنون برا

 هيتاالب ها ته يكه برا يتيريمد يجامع و برنامه ها يطرح ها يحفاظت از تاالب ها و اجرا يكند برا يم

 رييتغ كيدهد كه  ياما نشان م ستيموصوع ن تيكفا يبه معنا نيكند البته ا ينيب شيشده، اعتبار پ

 .مياز آنرا در دولت دوازدهم شاهد بود يادياتفاق اتفاده كه بخش ز يكرديرو
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 – از سكنه كرد يرا خال يآباد800و  هزار-كي ،يآب يب ؛مهاجرت در شرق كشور نيطن

 13/05/1399سبزينه مورخ روزنامه 

 

 يجنوب خراسان يدرصد از روستاها47 كه-نيا انيبا ب يجنوب خراسان يا منطقه-شركت آب رعامليمد

سال 19 يموجود در استان ط يروستا500 و هزار-از سكنه شدند، گفت: سه ينبود آب، خال ليدل به

 است. افتهيروستا كاهش 700و  هزار-كيگذشته به 

 چاه، حلقه755 و هزار-از وجود سه يفارس، احمد قندهار يبه نقل از خبرگزار »نهيسبز«گزارش  به

 خبر داد. يجنوب خراسان استان در قنات944 و هزار-شش و چشمه854 و دوهزار

بوده كه نسبت  متر-يليم8/168امسال  رماهيت يتا ابتدا يجنوب در خراسان يبارندگ نيانگيداشت: م انيب يو

 درصد رشد داشته است.14)، متر يليم6/148به مدت مشابه سال گذشته (

در سطح استان  يمحدوده مطالعات33 كه-نيا انيبا ب يجنوب خراسان يا منطقه-شركت آب رعامليمد 

كرد:  حيمحدوده آزاد است، تصر9 محدوده ممنوعه و18 ،يوجود دارد كه هشت محدوده ممنوعه بحران

 يها -به محدوده يتاكنون، هشت محدوده مطالعات 93استان از سال  ياز منابع آب انتيص يدر راستا

 ممنوعه استان اضافه شده است.

ها  در شهر تر،يل150استان  يها هر فرد را در روستا يروز به ازا متوسط مصرف آب در هر شبانه يقندهار

دوبرابر متوسط كشور  ،يياعالم كرد و گفت: در بخش روستا تريل245 يريگرمس يها و در شهر تريل208

 .ميكن يآب مصرف م

 يعنياز سكنه شدند،  ينبود آب، خال ليدل به يجنوب خراسان يدرصد از روستاها47 كه-نيبا اشاره به ا يو

 افتهيروستا كاهش 700و  ارهز-كيسال گذشته به 19 يموجود در استان ط يروستا500 و هزار-از سه

 خشك شده است. ريسال اخ10 يدرصد از قنوات استان هم ط50است، افزود: 

و  ياستان در خشكسال تيدرصد جمع60 كه-نيبا اعالم ا يجنوب خراسان يا منطقه-شركت آب رعامليمد
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 يشهرها يو در برخ مياحصاء كرد1425آب استان را تا سال   ازيقرار دارد، مطرح كرد: ن ديشد يتنش آب

نبود  ياساساما مشكل  م،يكرد زيو تجه ميآب شرب، چاه زد يآبرسان يو برا هيته يا استان مجموعه

 در استان است. يآبرسان يبرا يمل فيرد

مترمكعب اعالم كرد و  ونيليم113را  يجار ياستان در سال آب ينيرزميز يها مخازن آب يكسر يقندهار

دستگردان و  رجند،يب يها و دشت ونيليم10با  هيبشرو ون،يليم16 يا كسرب انيسرا يها افزود: دشت

 مخزن هستند. يكسر نيتر-شيب يمترمكعب دارا ونيليم مختاران با شش

 يخضر متر، يسانت65سده با  يها است كه دشت متر يسانت21 زيكرد: متوسط افت استان ن حيتصر يو

 افت را دارند. نيتر-شيب متر يسانت44با  رجنديو ب انيسرا يها و دشت متر يسانت58

عمان اشاره كرد و گفت:  يايبه طرح انتقال آب از در يجنوب خراسان يا منطقه-شركت آب رعامليمد

 يجنوب خراسان وبلوچستان، ستانيكشور شامل س يشرق يها عمان به استان يايطرح انتقال آب از در ياجرا

 .شود يامسال آغاز م يرضو و خراسان

عمان به  يايطرح انتقال آب از در 1405تا سال  ديبا ها يزير طبق برنامه كه-نيبر ا ديبا تأك يدهارقن

خط  لومتريك630عنوان كرد: در حال حاضر  م،ياجرا شود كه متأسفانه از برنامه عقب هست يجنوب خراسان

 طبس و آهنگران در دست اجراست. ان،يانتقال آب از دشت مختاران، درم
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؛ رود يدر استان اصفهان هدر م يمترمكعب رواناب سطح ونيليم500و  ارديليم كيساالنه 

سبزينه مورخ روزنامه  – يآب كم گذر از بحران  يبرا يها راهكار رواناب مهار

14/05/1399 

 

 : ندا سپاهي سندهينو

ها از  حاصل از بارش يمترمكعب رواناب سطح ونيليم500و  ارديليم كيبه  كيطور متوسط نزد به ساالنه

 تيريمد كه يدرحال شود؛ يخارج م ها رساختيفراهم نبودن ز ليدل ان بهمناطق غرب و جنوب استان اصفه

 استان كمك كند. نيا يسال از كمبود آب و خشك يدر رفع مشكالت ناش تواند يها م آن

منابع آب  تيريو مد نيهوشمندانه در تأم يها وهياز ش يكي ها البيو س يسطح يها و استفاده از آب مهار

خشك و  ميبا اقل يمنابع، كشور نياز ا يبردار كشورها در بهره ياست كه با توجه به تجربه موفق برخ

ها  از هدر رفت رواناب يرياز كمبود منابع آب و جلوگ يجبران بخش يبرا ديبا زين رانيمانند ا خشك مهين

 كند. يگذار هيو سرما يزير برنامه ها البيو س

خشك و  يمياقل زين رانيا يهزار هكتار در قلب فالت مركز700و  ونيليم10اصفهان با وسعت  استان

 يمياقل راتييو تغ داريتوسعه ناپا ها، تيريمد سوء ليدل كم در دو دهه گذشته به دارد و دست خشك مهين

 رويوزارت ن يها استيبراساس س ياز كمبود منابع آب يجبران بخش يبحران آب بوده و برا ريشدت درگ به

 انتقال آب شده است. يها طرح يمجبور به اجرا

مترمكعب رواناب حاصل از بارش  ونيليم500و  ارديليم كيبه  كيبنابر آمارها، ساالنه نزد كه يدرحال

از استان  شهر دونيو فر رميدر دو شهرستان سم ژهيو از مناطق جنوب و غرب به يا استفاده چيباران بدون ه

از  شيبه ب يحت 99-98پر بارش مانند سال  يها رواناب در سال زانيم نيا شود؛ ياصفهان خارج م

 نياز مشكالت آب را در ا يبخش تواند يكه م رغم آن امر به ني. كنترل ارسد يمترمكعب م ارديليدوم

 يريكارگ زمان با ابالغ و به منطقه مرتفع كند، تاكنون مغفول مانده است. با توجه به بحران آب، هم
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 نيچن يدر سامانده يگذار هيسرما رسد ياستان، به نظر م يها در همه بخش يآب با كم يسازگار يها وهيش

 باشد. يضرور يمنابع

 

 است يآب با كم ياصل سازگار نيتر ها مهم از رواناب استفاده 

 نامياصفهان، به ا يدانشگاه صنعت يدانشكده كشاورز يعلم ئتيعضو ه ،يگوهر رضا يرابطه عل نيا در

در مناطق  كنند؛ ياز آن استفاده م اياست كه در همه دن ياز منابع يكي: روش استحصال آب باران ديگو يم

استحصال  يها روش يريكارگ با به ميتوان يدارد، م يخوب يآب النيغرب و جنوب استان اصفهان كه ب

 .ميها استفاده كن از آن ينيرزميمنابع آب ز يمصنوع هيباران و تغذ

و  ينيسرزم شيمطالعات آما ازمنديدر استان اصفهان وجود دارد، اما ن تيظرف نيا كه نيا انيبا ب يو

را باال  ييها طرح نيچن تيدرصد موفق تواند ي: انجام مطالعات مديافزا يمناطق مستعد است، م ييشناسا

 روش را در همه مناطق به كار برد. كي توان ينم رايببرد، ز

نسبت به  ريدو سال اخ يدر استان اصفهان ط يها و منابع آب : روانابكند يشان ماستاد دانشگاه خاطرن نيا

 تيريمد يرو يگذار هيتر بود؛ اما با سرما كم اريمخرب شدند، بس ييها البيس ريها كه درگ استان گريد

منابع  نياز ا توان يم م،يهدشا زيوقوع آن را در شهر اصفهان ن يكه گاه يشهر ييها البيها و س رواناب

 كه يحال منابع است، در نياستفاده از ا يآب با كم ياصول سازگار نيتر از مهم يكي  كرد. يبردار بهره

 گاه چياز پساب خوب است، اما ه يبردار . بهرهميا آورده يرو شده هياكنون تنها به استفاده از پساب تصف

را در نظر گرفت؛ بلكه توجه به عرضه آب  ديحال تنها نبا نيحركت كرد، در ع كرديرو كيبا  دينبا

 است. يمانند استان اصفهان ضرور يتقاضا در مناطق تيريمد

 

 لياز خسارت س يريشگيها و پ رواناب تيريمد ضرورت

بر  يگذار هيپرسش كه چرا تاكنون سرما نياصفهان در پاسخ به ا يبحران استاندار تيريمد ركليمد
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كالن وزارت  استيس ني: اديگو يمورد توجه استان نبوده است، م يسطح يها رواناب رهيو ذخ تيريمد

 ديكه با تاس لياز بروز س يريشگيپ يبحران برا تيريو آب كشور است، اما اشاره ما به لحاظ مد روين

مكلف است در جهت  رويوزارت ن زيبحران ن تيري. در قانون مدرديقرار گ تيها اولو طرح نيا ياجرا

 اقدام كند. يفصل يها البيمهار س

در استان  البيو س يسطح يها رواناب تيريمهار و مد تيبر ضرورت و اهم ديبا تأك فروش شهيش منصور

سال گذشته تا 10در  SPEIشاخص  ياست. بررس يسال خشك تي: استان اصفهان در وضعديافزا يم

 انطق استان اصفهاز منا ياريدرازمدت در بس يسال خشك فيتا خف ديدرجه شد انگريب يجار خرداد سال

نرمال دارد؛  طيمساحت آن شرا3/30و  يسال خشك ريدرصد مساحت استان درگ7/69 كه يطور است؛ به

  طرح آب اقدام كند. ليدر جهت تكم روياست كه وزارت ن ازين طيشرا نيبا وجود ا نيبنابرا

  

 در اصفهان 98 ليس يتومان ارديليم 500 خسارت

 ديبا دهيپد نيكه در كشور اتفاق افتاده، ا يمخرب يها البي: با توجه به سوابق سدهد يادامه م فروش شهيش

به گفته   ها را نشان داد. رواناب نيكنترل ا تياهم 1398امسال و سال  نيفرورد يها كنترل شود. بارش

 رشه دونيو فر رميسم ناطقدر م لياز س يخسارت ناش 98اصفهان، سال يبحران استاندار تيريمد ركليمد

متحمل شد،  ليرا از س يتر اصفهان خسارت كم كه نيتومان بود و بهار امسال با وجود ا ارديليم500بر  بالغ

 قرار گرفت. ها البيس ريتأث استان تحت نيا يريمناطق كو

: ساختن سد به ديافزا يها را مهار كند، م رواناب تواند يم يبا سدساز رويوزارت ن كه نيا انيبا ب يو

لذا  م،يبود ليشاهد وقوع س رميو سم شهر دونيدر فر نيماه فرورد كند؛ يكمك م لياز بروز س يريشگيپ

 ين مناطق كه مستعد جاريها در ا طرح يكند. برخ يريشگيپ دهيپد نيبا احداث سد از ا ديبا رويوزارت ن

 رو نياز ا شود؛ يجا خارج م آب از آن ياديمانده و ساالنه حجم ز كاره مهياست ن البيشدن رواناب و س

در مناطق غرب و جنوب  يفصل البياز س يريمنظور جلوگ كه به ميكن يدرخواست م روياز وزارت ن
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 اجرا كند. يفصل يها رودخانه يالزم را رو يها استان، طرح

و هفت سد وجود دارد كه  البيپخش س35و  يزداريبند آبخ170در سطح استان اصفهان  اكنون هم

 تيريمد ركليمترمكعب است. مد ونيليم400و  ارديليم كي تيرود با ظرف ندهياها سد ز آن نيتر بزرگ

 برعهده ها البيمهار و كنترل رواناب و س تياز مسئول يبخش كه نيا انياصفهان با ب يبحران استاندار

 500و  ونيليم استان اصفهان پنج زيآبخ يها : وسعت حوضهديافزا ياستان است، م يزداريو آبخ يعيطب منابع

هزار 800و  ونيليم كيهكتار آن انجام شده و در سطح  ونيليم5/3 يهيهزار هكتار است كه مطالعات توج

 اجرا شده است. يزداريآبخ يها هكتار از مناطق مورد مطالعه، طرح

 زيآبر يها در باالدست حوضه البيپخش و كنترل س ل،يمهار س يها از روش يكي كه نيبا اشاره به ا يو

است، اظهار   كرده نهيتومان هز ارديليم46آن  ياستان برا يعيطب اداره كل منابع رياست كه در دو سال اخ

استان  يها با پهنه ناسبمت م،يكن يكشور درخواست م يزداريها، مراتع و آبخ : از سازمان جنگلكند يم

را اختصاص  يريكو يها در حوضه يزداريآبخ يها طرح لياجرا و تكم يبرا ازياصفهان اعتبار مورد ن

 دهد.

شمال و شرق استان اصفهان رخ  يريبهار امسال در مناطق كو يالبيس يها بارش كه نيا انيبا ب فروش شهيش

نطنز، دهاقان و شرق  ابانك،يكاشان، خور و ب دگل،يوب آران ن،ياردستان، نائ يها : شهرستانديگو يداد، م

شدن  يسبب جار يبستانو تا يمدت فصل كوتاه يها ستند و بارشه البيمستعد وقوع س ارياصفهان بس

 نيزود از ب يمنابع آب نيا رهيذخ يبرا ها رساختينبود ز ليدل كه به شود يم يريمناطق كو نيرواناب در ا

و  ييزا ابانيب ل،ياز س يريشگيپ يبرا زيمناطق استان اصفهان ن نيدر ا يزداريآبخ ياجرا رو نياز ا رود؛ يم

 است. يضرور ينيرزميآب ز يها سفره تيتقو نيخاك و همچن شيفرسا

 

 ها كرد رواناب تيريرا موظف به مد رويوزارت ن قانون، 

استان اصفهان، با اشاره به  يزداريو آبخ يعيطب اداره كل منابع يزداريمعاون آبخ ،ينيابوطالب ام نيهمچن
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مترمكعب آب از استان اصفهان  ونيليم500و  ارديليم كيتا  200و  ارديليم كياز  نيخروج ساالنه ب

از دروك و  شهر دونيسولگان، ماربر و فر يها و رودخانه رميرواناب مربوط به سم زانيم ني: اديگو يم

 زير و برنامه يعنوان متول به يا كوه و رودخانه وهرگان است و شركت آب منطقه سمت پشت پشندگان به

 ها البيس تيريمد يرو تر شياستان اصفهان ب يزداريو آبخ يعيطب . منابعاظهارنظر كند باره نيدر ا تواند يم

از  شيب يعنيسه برابر  زيها ن رواناب نيا زانيبود، م توجه قابل ها البيدارد. سال گذشته كه حجم س تيفعال

در  ژهيو مترمكعب به ارديليم 5/1تر از  در سال كم ها البيطور متوسط حجم س مترمكعب شد. به ارديليدوم

 كارون است. يها سرشاخه

مهار  يرا برا ييها : طرحكند ياصفهان خاطرنشان م يزداريو آبخ يعيطب اداره كل منابع يزداريآبخ معاون

ها، شركت  رودخانه يسامانده ياما متول م؛يكن يم يريگيپ رميو سم شهر دونيدر دو شهرستان فر البيس

سازه  ميتوان ينم رو نيها ندارد؛ از ا ازه را در رودخانهها حق احداث س است و سازمان جنگل يا آب منطقه

 تواند يم يا شركت آب منطقه يتخلف ني. درصورت انجام چنمياحداث كن يا در رودخانه يزداريآبخ

 كنند. بيسازه را تخر

ها داشته  در رودخانه ياگر بخواهد دخل و تصرف يو حقوق يقيشخص حق اي: هر سازمان ديگو يم ينيام

. رديمجوز بگ يا عادالنه آب از شركت آب منطقه عيطبق قانون توز دياحداث كند، با يا سازه ايباشد 

آب  رود ندهيزاكارون به  يها از سرشاخه ميخواه يهاست م است. سال يمل ،يا آب منطقه يزير برنامه

استان  از سطح كه يهمچنان مشكالت كمبود آب وجود دارد؛ درحال زيانجام شود ن ي. وقتميمنتقل كن

 عي. براساس قانون توزشود يخارج م رميو سم شهر دونياز فر يا استفاده چيبرابر آب بدون ه نيچند

سازمان  نيشده است، بنابرا فها موظ رواناب نيا تيريو مد يريگ ميتصم يبرا رويعادالنه آب، وزارت ن

 مورد اقدام كند. نيدر ا تواند يكشور نم يزداريها، مراتع و آبخ جنگل
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 14/05/1399سبزينه مورخ روزنامه  –هيزانيغ يآب يرفع مشكل ب يبرا يزداريراهكار آبخ 8

  

 نياست. در ا ييآب شرب مناطق روستا داريپا نيتأم يبرا يمؤثر و اساس ياز راهكارها يزداريآبخ

 اشاره شده است. ييآب مناطق روستا نيگزارش به هشت راهكار جهت تأم

 يها استان در خصوصب يياز مشكالت مهم در مناطق روستا يكي م،يبه نقل از تسن »نهيسبز«گزارش  به

مصارف شرب  يو سالم برا ينبود آب بهداشت راحمد،يوبو هيلويكشور مثل خوزستان، لرستان و كهگ يغرب

مورد توجه  اريبسآن  يآب مشكل كم راًياست كه اخ ييبارز روستاها قيخوزستان از مصاد هيزانياست. غ

 .شد واقع ها رسانه

 يها فصل در خصوصب ها استان نيا يشهرها يو برخ ييو فقدان آب شرب در مناطق روستا يآب كم لمشك

 يول دهد، يمناطق رخ م نيدر ا ياديز يها سرد، بارش يها است كه هر ساله در ماه يگرم سال در حال

 نيا ها، آب نياو عدم  ينزوالت آسمان حيصح تيريعدم مد ،يزداريبه آبخ يتوجه يب خاطر متأسفانه به

 . گذارد يم يرا بر جا يفراوان يو مال يشده و خسارات جان ليمخرب تبد يها-ليس به ها-بارش

 نيگذاشت. همچن يبر جا يتومان خسارت مال ارديليهزار م35از  شيب 98سال  ليگفته مسئوالن، س به

 يفراوان يها و بارشكشور  يغرب يها زاگرس در استان يها بودن و واقع شدن جنگل يكوهستان رغم-به

مناطق از  نيا انييكه روستا شود يمتأسفانه مشاهده م كند، يم نيدرصد آب كشور را تأم40از  شيكه ب

 داريپا نيجهت تأم يحل فراوان، تاكنون راه يها بودجه اختصاص رغم بوده و به بهره-ينعمت آب شرب ب

 انييروستا خصوصمردم شهرها و ب توان ياست كه م يدر حال نينشده است. ا دهيشيمناطق اند نيآب ا

 .كرد مند بهره يبهداشت ماز نعمت آب سال اتيعمل نيتر و ارزان نيتر آسان با را ها استان نيا

 نيا يمصارف شرب و كشاورز يبرا داريآب پا نيو تأم يآب مقابله با مشكل كم ياز راهكارها يكي

پژوهشكده حفاظت خاك و  يعلم ئتيعضو ه ،يراستا محمد روغن نياست. در هم يزداريمناطق، آبخ

مصارف شرب و  ياستحصال آب باران براو  يزداريدر آبخ يموفق اريكه تجارب بس ،يزداريآبخ
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پربارش  يها استان يآب مقابله با مشكل كم يغرب كشور دارد، درباره راهكارها يها در استان يزكشاور

 يزداريآبخ يها طرح يمعتقد است: مسلماً با اجرا باره نيدر ا راحمديوبو هيلويمثل خوزستان، لرستان، كهگ

 ،يطيمح يها ليپتانس ييناساامكان وجود دارد كه با ش نيآب، ا از منابع يبردار بهره يقيتلف تيريمد و طرح

نعمت اقدام كرد. از جمله  نيمحروم از ا ييمناطق روستا يآب كشاورز يآب شرب و حت نينسبت به تأم

شده استفاده كرد،  تيريمد و مجزا صورتاجرا و از مواهب آن ب يقيتلف صورتب وانت يكه م ييها روش

 را نام برد: ريموارد ز توان يم

 هيبا هدف نفوذ آب باران و تغذ زيحوزه آبخ يها در سرشاخه يزداريآبخ اتيعمل ياجرا •

 .ها چاه و ها-قنات ها،-مانند چشمه ينيرزميز يها آب

 آن. كينزد ايبه روستا  يمنته يها ليدر مس ينيرزميز ياحداث سدها اتيعمل ياجرا •

 .يآب باران در فصول باران رهيباران و استحصال و ذخ رياستفاده از سطوح آبگ •

 بر آبخوان. البيپخش س •

 .يشن رهيذخ يسدها احداث •

 نيآب از رطوبت هوا ا ديتول يها آب (امروزه با ساخت دستگاه نياز رطوبت هوا در تأم استفاده •

 كند). نيخود را تأم ازيامكان وجود دارد تا با نصب آن، هر خانواده آب شرب مورد ن

 .يسطح رهيذخ يسدها احداث •

 .ها قنات و ها منابع موجود مانند چشمه يبهساز •

و مطالعات  يطيمح يها ليمتناسب با پتانس توان يم را راهكارها و ها روش نيا ،يگفته روغن به

موجود در هر  يها ليبا توجه به پتانس توان ياساس م نيهر منطقه مورد استفاده قرار داد. بر ا يسنج امكان

شده،  تيريو مد يقيفتل صورتفوق را ب يمنطقه، حداقل سه مورد و حداكثر تا پنج مورد از راهكارها

 كرد. نيرا تأم يريو عشا يياجرا و آب ساكنان مناطق روستا
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از  وروي ونيليم 100 اختصاص خبر داد: يمعاون امور خاك و آب وزارت جهاد كشاورز

 12 يگذار هي/سرما99در سال  ياريآب نينو يها به توسعه سامانه يصندوق توسعه مل

ايانا مورخ خبرگزاري  – سال 7 يط ياريآب يها طرح نهيدر زم يدالر ارديليم

15/05/1399 

 

 ،يوزارت جهاد كشاورز يها گفت: از جمله برنامه يامور خاك و آب وزارت جهاد كشاورز معاون

 ارتقا دهد. يا را به شكل گسترده ياريراندمان آب تواند ياست كه م ياريآب نينو يها سامانه يهوشمندساز

در سال  ياريآب نينو يها به توسعه سامانه ياز صندوق توسعه مل وروي ونيليم 100 اختصاص

 سال 7 يط ياريآب يها طرح نهيدر زم يدالر ارديليم 12 يگذار هي/سرما99

معاون امور خاك و آب وزارت جهاد  ياكبر مرادي)، علاناي(ارانيا يكشاورز يگزارش خبرگزار به

 نيكه به مناسبت روز خبرنگار در سالن جلسات ا يمرداد در نشست خبر 15امروز چهارشنبه  يكشاورز

جامعه است، اظهار كرد: قطعا خبرنگار  كي داريكه خبرنگار وجدان ب  نيا انياونت برگزار شد، با بمع

كج  ،يشيداشتن از مسائل در قبال كج اند يو با آگاه رديگ يبه كار م قتيعصاره قلم را در راه حق و حق

 مسئول است. گانگانيب يها و مقابله با دخالت يرفتار

 

 بي*قانون حفاظت از خاك در آستانه تصو

خانه در پروژه  وزارت نيا يآوردها با اشاره به دست يامور خاك و آب وزارت جهاد كشاورز معاون

سازمان برنامه و بودجه كشور از پروژه سد خدا  سيرئ نده،يخاطرنشان كرد: دوشنبه هفته آ نيخدا آفر

 خواهد كرد. ديبازد نيآفر

آن در انتظار  يكشت بوده و مابق ريهزار هكتار ز 9پروژه،  نيهزار هكتار مساحت ا 36افزود: از  يو

 دولت است. ياعتبار از سو صيتخص
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طرح در خرداد ماه به  نيهزار هكتار از ا 32گفت:  ستانيدشت س يهزا هكتار 46در رابطه با پروژه  ياكبر

 .ديخواهد رس يبردار به بهره زهيياز طرح تا شروع كشت پا دهمانيهزار هكتار باق 14و  دهيرس يبردار بهره

تومان عنوان كرده و  ارديليهزار م 2از  شيب 99در سال            را ياريآب نينو يها اعتبار طرح توسعه سامانه يو

 شده است. نيتأم ياز محل صندوق توسعه مل وروي ونيليم 100اعتبار  زانيم نيگفت: از ا

دالر از  ارديليم 12سال گذشته حدود  7 يافزود: ط يامور خاك و آب وزارت جهاد كشاورز معاون

 شده است. يگذار هيسرما ياريآب يها طرح نهيدر زم يصندوق توسعه مل

 

 99و مرمت قنوات در سال  اياعتبار اعتبار طرح اح يبرابر 14*رشد 

 نيتومان است كه ا ارديليم 140 يدر سال جار           و مرمت قنوات را ايكرد: اعتبار طرح اح ديتأك ياكبر

 داشته است. يبرابر 14سال گذشته رشد  5با  سهياعتبارات در مقا

 ياريآب نينو يها مزارع به سامانه زيتجه يدولت برا ارانهيسهم  يدرصد 30 شيبا اشاره به افزا يو

توسط  يا قطره  مزارع به سامانه زيتجه نهيدرصد از هز 70تا  65كرد: در چند سال گذشته حدود  حيتصر

 .ستطرح شده ا نياز ا ياستقبال خوب ها، متيق زيدولت پرداخت شده و با وجود افت و خ

گفت: در  ياريآب نينو يها به سامانه ياراض زياز تجه يامور خاك و آب وزارت جهاد كشاورز معاون

هزار هكتار هم در  132ها مجهز شدند و  هسامان نيبه ا يكشاورز يهزار هكتار از اراض 32 يسال جار

 دست اجرا است.

آب، گفت: از جمله  يور بهره شيبر افزا ياريآب نينو يها بر نقش مهم توسعه سامانه ديبا تاك  ياكبر

راندمان  تواند ياست كه م ياريآب نينو يها سامانه يهوشمندساز ،يوزارت جهاد كشاورز يها برنامه

 ارتقا دهد. يا را به شكل گسترده ياريآب

است و تا  يانيدر رابطه با قانون حفاظت از خاك عنوان كرد: قانون حفاظت از خاك در مراحل پا يو

 .شود يدولت ارسال م ئتيبه ه بيتصو يبرا ندهيهفته آ
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – است يها جد حقابه تاالب نيدر تام روي: وزارت نانيردكانا

15/05/1399 

 

 است. يها كامال جد ابه تاالبحق نيوزارتخانه در تام نيكرد: ا ديتاك روين ريوز - رنايا - تهران

رمز  يدارا كيهستند كه هر  يعيطب يها دهيپد نيزتريانگ و شگفت نيبكرتر ن،يباترياز ز يكيها  تاالب

حال  نيخلقت و در ع ييبايز نياز بارزتر يكي يآب يها حوضه نيا نيهمچن ارند،يبس يو رازها

در  ارهحقشان داده نشده و همو شهيهم هستند چون يعيطب يها ستمياكوس نيارتريو بدب نيتر بدشانس

 كشند. يانتظار م دهيترك يحقابه با تن افتيحسرت در

به وجود  يغن يستيخود، تنوع ز زيسحرانگ ييبايفراوان و ز يكاركردها لدلي به ها-واقع تاالب  در

روان،  ين هاش تيهوا، تثب ليدر تعد نيبه آنها وابسته است، عالوه بر ا ياديجوامع ز شتياند و مع آورده

و  يو رونق اقتصاد يها، توسعه گردشگر ندهيآال تيتثب ،ينيزم ريسفره آب ز هيتغذ الب،يس رهيذخ

 دارند. ييهوا نقش بسزا فيتلط

گذشته آنطور  يدهد كه در دوره ها ياز تاالب ها نشان م ياديبخش ز تيكاركردها اما وضع نيهمه ا با

تاالب مهم و مطالعه  84كه براساس آمار موجود، از  يه به طورتوجه نشد يعيطب ستمياكوس نيبه ا ديكه با

به منشاء گرد و  ايداده و  تاز مساحت خود را از دس يقسمت ايتمام و  جيتدر  تاالب به 31 ران،يشده در ا

 حقابه تاالب ها است. نيتام طيشرا نيشده اند كه راه برون رفت از ا ليغبار تبد

 يكرد تا قانون جاديا يطيكه شرا ديرس بيبه تصو 1396االب ها در سال اساس قانون حفاظت از ت نيا بر

 ستيز طيآن سازمان حفاظت مح يو در راستا ميحفاظت از تاالب ها در كشور داشته باش يخاص برا

 .شدآن  نيمكلف به تام زين رويكند و وزارت ن نييحقابه تاالب ها را تع زانيموظف شد تا م

و هشت دهم درصد مساحت آن را تاالب  كيخشك است و  مهيخشك و ن يكشور رانيكه ا ميدان يم

 تيحائز اهم اريارزشمند بس يآب يها ستمياكوس نيحفاظت از ا رانيمانند ا يكشور يدهد؛ برا يم ليتشك
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كامال  ها االبحقابه ت نيوزارتخانه در تام نياعالم كرد كه ا روين ريوز انياساس رضا اردكان نياست بر ا

 است. يجد

نهاد مربوط به  ليكه منجر به تشك يديگفت: قانون جد رنايا ستيز طيدر گفت وگو با خبرنگار مح انيردكانا

راستا سازمان حفاظت  نيهم عضو آن است كه در ا رويشده و وزارت ن ييتاالب ها است اجرا طيحفظ شرا

 .ميهست يآن كامال جد ياجرا رد زيكرده و ما ن نييحقابه تاالب ها را تع رويوزارت ن يبا همكار ستيز طيمح

 يهم كمك كرد و با روند رهاساز ريدو سال اخ يكيدر  يبارندگ طياظهار داشت: خوشبختانه شرا يو

 شد. يريآبگ يتاالب بزرگ به شكل مناسب و خوب 50از  شيآب ب

 تعداد تاالب شده است گفت: هم نيا طيموجب بهتر شدن شرا يرها ساز نكهيدر پاسخ به ا انياردكان

 يمانند شرب، رها ساز ييها تياولو نيهم كه امكانش بود پس از تام يبارش ها كمك كرد و در موارد

كه  ييآن بنا به گزارش ها ياياست كه بخش عمده اح هياروم اچهيآنها در نياز مهمتر يكيانجام شد،  زين

آب  يشركت هاتوسط  يكارگروه مل ماتياست كه بر اساس تصم ييها ياز رها ساز يوجود دارد ناش

 منطقه صورت گرفته است. ياز سدها يمنطقه ا

و تونل زاب، زمستان  بيس يطرح بزرگ سد كان يشدن اجرا ييبا نها نياظهار داشت: همچن روين ريوز

 منتقل خواهد شد. هياروم اچهيبه در قيطر نيآب از ا يامسال رقم قابل مالحظه ا

 " بيس يكان "متر مكعب از سد درحال ساخت  ونيليم 650 تيبا ظرف هياروم اچهيانتقال آب به در سامانه

 ريكشور است كه امسال در دولت تدب يآبرسان يها پروژه نيتر از بزرگ يكي اچهيدر نيا يايبا هدف اح

 .ديخواهد رس جهيبه نت ديو ام

د كه خود نوشته بو نستاگراميدر صفحه ا شيپ يچند روين ريوز يمعاون آب و آبفا يخامس زاده يتق قاسم

 كصديشروع و با اعتبار دو هزار و  ديو ام ريدر دولت تدب يآبرسان يطرح ها نياز بزرگتر يكيطرح  نيا

و سامانه در  ورماهيشهر رسد د يريشده كه آبگ يزيبرنامه ر د،يخواهد رس انيتومان امسال به پا ارديليم

 برسد. يبردار بهمن ماه به بهره
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – شود يم نيآب تدو قانون جامع ديجد حهيال : روين ريوز

15/05/1399 

 

را ابتدا در سازمان دولت و سپس خارج  يكار مشترك ندهيهفته آ كشنبهيگفت:  روين ريوز - رنايا - تهران

 قانون جامع آب است. ديجد حهيال نيو آن تدو ميگذار يان دولت به بحث ماز سازم

 نيدوم يانيپا نيروز چهارشنبه در آئ "انيرضا اردكان" رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

عادالنه آب را  عيقانون توز ميموفق شد يانقالب اسالم يروزيو رسانه(نور) افزود:بعد از پ رويجشنواره ن

كه از آن به  تاس يا قانون، مختص دوره نيكه كار مشترك دولت و مجلس وقت بود؛ ا ميكن عرضه

 .شود يم اديعرضه  تيريعنوان دوره مد

گذاشت و به لحاظ  ميرو را پاسخگو باشد، خواه شيپ يها را كه بتواند دهه يقانون هياضافه كرد: پا يو

 فراهم شود.  زيبر حوضه آبر ينمبت يها  تيريمد يشود الزام ها  يم يهم سع يساختار

 

 كشور يصادرات انرژ يدرصد 30 شيافزا

درصد  30كشور  يدر كشور گفت: صادرات انرژ يعرضه انرژ يچهار درصد شيبا اشاره به افزا روين ريوز

 ها و مردم انجام شد. مصرف و به مدد مشاركت رسانه تيريچتر مد ريكار ز نيكرده است و ا دايپ شيافزا

و  ميجنگ هست دانيم نيشود و هر روز به دنبال خاتمه دادن به ا  ينم ها ميستقبال از تحرگفت: ا يو

 يطيمح ستيز نهيدر زم يخود را به كار گرفته و هر عادت خوب يشده، همه توانمند لياكنون كه تحم

 ساخت. ميخواه نهيآن را در جامعه نهاد ميكن دايپ

  

 مصرف  ياتر بر و آداب مناسب ديجد يها وهيش اتخاذ

شود، ضمن  ها يبد مصرف ياتخاذ شود تا سبب دور شدن از برخ ديبا ديجد يها وهيگفت: ش روين ريوز
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 طيشرا نيدر ا م؛يكن يآور م و تاب نهيواكس من،يمصرف، جامعه خود را ا يتر برا با آداب مناسب نكهيا

 خواهد شد. اثر يهم ب مياست كه تحر

 دايپ شيافزا مانيها زهيو هم انگ ميريبگ يشود تا انرژ يآن سبب م و مرور يبازده نيا جهيافزود: نت يو

با كمك  ديو ام ريدولت تدب يخدمتگذار يانيامسال در سال پا ژهيرو را بو شيپ ريكه مس نيو ا كند يم

 .ميكن يم يزير و برنامه يموثر به هموطنان طراح يرسان در جهت خدمت گريهمد

است  يزحمات جهيشده نت دهيد يدر دولت و بخش خصوص رويوزارت نافزود: آنچه كه از كار  انياردكان

در  ياست كه با هنرمند يتيداشتند و هم تالش و فعال يپل ارتباط نيكه اصحاب رسانه هم در حفظ ا

ثبت و ضبط  اهمكاران خودشان در صنعت آب و برق به نام و در كارنامه آنه يها تيفعال جهيانعكاس نت

 شده است.

كه با كمك هم شروع  يكار نيگفت: بزرگتر م،يرا آغاز كرد يبزرگ اريبس يها گام نكهيا انيبا ب يو

مصرف در جامعه  يها هياصالح رو ريگام برداشتن در مس د،يشما در آن نقش داشت شتريو البته ب ميكرد

 است.
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 18/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي آب و كشاورز ،يسه گانه تاالب گاوخون

 

در  نيا كند يدست و پنجه نرم م يآب است با كم يدر اصفهان چند سال يتاالب گاوخون - رنايا - تهران

 وريكرده اما وزارت ن نييآن تع يمتر مكعب حقابه برا ونيليم 176 ستيز طيكه سازمان مح ستيحال

 خشدرصد آب حوضه در ب 85تا  80 نيكه ب ينداده به طور صياز آن را تخص يا تاكنون قطره

اضافه شده كه  زيكشت سوم ن ياست در بخش كشاورز يدو سال نكهيجالب ا شود، ياستفاده م يكشاورز

 .شده است ليتشك يكارگروه تيوضع نيا يسامانده يگذشته منابع آب منطقه است؛ برا يبر بارها يبار

 يزمستانه گذارن ستگاهينه چندان دور ز يدر زمان ها زديدر  يدر استان اصفهان و بخش يگاوخون تاالب

در حفظ بوم  نهايبود كه تمام ا ميو كش كيچوب پا، آب چل د،يسف ليهمچون باكالن، حواص يپرندگان

مرغ،  ،يلوئ ،ين نندما ياهانيداشتند كه در كنار گ يارزنده ا اريآن منطقه نقش بس ستيز طيساختار و مح

را  يبز و كاروان كش روزگار خوش شيجگن، جلبك، گز، تاغ، ر ا،يعلف بور ،يبارهنگ آب

فضا را فرا گرفت،  يرگيو ت يو خشك ديرس انيخوش به پا يروزها نيگذراندند اما به ناگهان تمام ا يم

 يقطره ا ديدوخت تا شا نماچشم به آس دهيخشك يبا لب زيدرختان خشك شدند، پرندگان رفتند و تاالب ن

كند درست مانند وزارت  يم غيآسمان هم حقابه آنرا در اي؛ گو غيآن ببارد اما در دهياز باران بر تن تفت

 كشانده است. يتاالب را نداده است و آنرا به روزگار خشك نياز حق ا يكه تاكنون قطره ا روين

 ونيليم 176را  يشور، حقابه تاالب گاوخونك ستيز طيمح يبه عنوان متول ستيز طيحفاظت مح سازمان

حق به  نياز ا يآن است اما تاكنون قطره ا صيموظف به تخص رويمتر مكعب برآورد كرده و وزارت ن

امر  ناسانرخ داد و بنا به گفته كارش يخوب يبارندگ 98 -97سال  نكهياست، با وجود ا دهيتاالب نرس

در كوهرنگ بوده  متريليهزار م يچهار بار رخ داده كه باالسال فقط  50مدت در  نيدر ا يبارندگ زانيم

به تاالب  يوجود باز هم حقابه ا نياما با ا دهيرس متريليم 200به دو هزار و  زانيم نيا 98 -97كه سال 
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 متر مكعب آب داشت. ونيليم 880به  كيرود نزد ندهياست كه سد زا يدر حال نيا دينرس

درصد آب روانه  85تا  80 نيكه ب يشود به طور يم يصرف كشاورزبخش آب منطقه  نيشتريواقع ب در

تاالب البته به ظاهر، دو سال  يها و كمبود آب برا يبخت اهيس نيشود، حال با تمام ا يمزارع و باغات م

 نيتاالب بختگان اضافه شده است و با ا زيدر حوضه آبر يبه دو كشت قبل زياست كه كشت تابستانه ن

 شود. يم يروانه بخش كشاورز يشتريحساب آب ب

به پنج درصد از  كيدرصد آب دارد و نزد كيكمتر از  يها اكنون گاوخون يبخت اهيس نيادامه همه ا در

كانون بالقوه انتشار گرد و غبار شده كه اگر  كي يهزار هكتار 46تاالب  نيمساحت آن مرطوب است، ا

اطراف  يو شهرها نر آن نه تنها كالنشهر اصفهافعال خواهد شد و گرد و غبا ابد،يادامه  يكنون طيشرا

و تلخ  ندياز آنكه تجربه ناخوشا شيرو تا پ نياز ا رديگ يرا هم فرا م زديمجاور از جمله  يها بلكه استان

از گرد و غبار  يمشكالت ناش ريدرگ مياز تاالب هورالعظ يخشك شدن بخش بزرگ ليخوزستان كه به دل

زاده معاون  جانياساس احمدرضا اله نيبر ا كهشود  نيحقابه آن تأم ديد باشد در استان اصفهان تكرار شو

 يبازگشت زندگ ياز روند تالش برا يخوش يخبرها ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح

گفت: مردم اصفهان و چهارمحال و  رنايا ستيز طيخبر داد و در گفت و گو با خبرنگار مح يبه گاوخون

سمن ها و  نيداشتند، همچن ياديز يها يريگيپ يخونرود و تاالب گاو ندهيزا ياياح يبرا ياريبخت

در دولت مصوب شد كه  تيبا مجموعه دولت داشتند كه در نها ياديمكاتبات ز زين ندگانينما

 محول شد.  رويآن به وزارت ن تيشود كه مسوول ليتاالب تشك نيا يسامانده يبرا يكارگروه

 سييكارگروه فعال در سطح معاون اول ر نيقرار شد جلسات ا رويست وزارت نافزود: اما به درخوا يو

 ليتشك يرياسحاق جهانگ استيجلسه آن هفته گذشته به ر نياساس دوم نيشود كه بر ا ليتشك يجمهور

 يگاوخون برود و تاال ندهيزا ياياح يبرا يجلسه بر اساس مصوبات جلسه اول، نقشه راه نيشد كه در ا

هم  زيشده است كه مرحله اول شناخت از حوضه آبر ينيب شيپ ينقشه راه مراحل مختلف نير اارائه شد، د
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حوضه و در  ياست، بعد از آن استخراج مشكالت و چالش ها ياريدر اصفهان و هم چهارمحال بخت

 يجمع بند نيبه ا عچالش ها ارائه شد و در مجمو نيرفع ا يبرا يياجرا يبرنامه ها يسر كي تينها

رودخانه و تاالب را به  طيشده بتواند شرا ينيب شيكه پ ييپروژه ها و برنامه ها نيا يكه با اجرا ندديرس

 برسانند. يكنون طينسبت به شرا يو بهتر نهيبه طيشرا

 ،يشده ، مباحث مربوط به كشاورز دهينقشه راه تمام موضوعات مختلف د نيزاده ادامه داد: در ا جانياله

ها به رودخانه و تاالب،  ندهيتا مسائل مربوط به ورود آال ياريآب يها كشت، اصالح روش يالگو

شود و بر  ليبرنامه عمل تبد كيارائه و قرار شد كه تمام آنها به  يو گردشگر يطيمح ستيز يها حقابه

برنامه  كي نيمشخص شود همچن ازيو اعتبار مورد ن يياجرا يتمام دستگاه ها، پروژه ها فياساس آن وظا

است با  رويآن با وزارت ن تيكه فعال مسوول يستاد كيخواهد شد و در  نييآن تع يبرا يندزمان ب

رود و تاالب  ندهيزا يايبر اح نآ ريشود تا تاث يم ياتيبرنامه ها عمل نيمختلف ا يحضور دستگاه ها

 يرزكشاو ديشود، با يم تيحق و حقوق حقابه برها هم رعا نكهيضمن ا تيشود، در نها دهيد يگاوخون

حال  نيو در ع رديصورت گ زيآب شرب ن نيتام نيكند همچن تيفعال يبتواند به درست زيو صنعت ن داريپا

 نشود. نهايكدام از ا چيه يهم فدا ستيز طيمح

نشده اما معموال  نييبرنامه ها تع نيا ياجرا يبرنامه ها گفت: هنوز زمان برا نيا يدرباره زمان اجرا يو

 بينقشه راه هفته گذشته به تصو نيساله مطرح است، ا 5بحث برنامه  هياروم چهايدر يايمانند ستاد اح

 نيدر ا نيدارند ارائه دهند بنابرا يليالبته دو هفته به دستگاه ها فرصت داده شد كه اگر نقطه نظر تكم ديرس

دن كامل كر يتومان برا ارديليم 10 رويمرحله هنوز اعتبار مشخص نشده است اما قرار شد وزارت ن

 شود. يها اعتبار بگذارد و اعتبار پروژه ها در آن برنامه عمل مشخص م برنامه

حقابه  ستيز طياشاره كرد و افزود: سازمان حفاظت مح يحقابه تاالب گاوخون زانيزاده به م جانياله

 وريمتر مكعب برآورد كرده است و بنا بر توافق صورت گرفته با وزارت ن ونيليم 176را  يتاالب گاوخون
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وارد تاالب شود اما  ميتقآب به طور مس نيكند و ا نيحقابه را تام زانيم نيساالنه ا ديوزارتخانه با نيا

 98 - 97 ياست كه در سال آب يدر حال نيحقابه وارد تاالب نشده است، ا نياز ا يآب چيتاكنون ه

فقط  يبارندگ زانيم نيسال گذشته ا 50كه در  يبه طور ميرا در كوهرنگ داشت يخوب يها يبارندگ

 متريليدو هزار م يكوهرنگ به باال در يبار بارندگ 4سال گذشته فقط  50چهار بار رخ داد، در واقع در 

 ياما باز هم حقابه ا ديرس متريليم 200از دو هزار و  شيبه ب يبارندگ يسال آب نيكه در ا يدر حال ديرس

 نشد. نيتام

متر مكعب آب داشت باز هم  ونيليم 880به  كيرود نزد ندهياست كه سد زا يدر حال نيادامه داد: ا يو

دو بار در سال در مزارع اطراف حوضه  شيرا در نظر گرفت كه تا دو سال پ نيا ديداده نشد ، با يحقابه ا

اضافه كردند و  همشد اما دو سال است كه كشت تابستانه را  يكشت انجام م يتاالب گاوخون زيآبخ

 نيتامل دارد ، با ا يآب كه واقعا جا شتريمصرف ب يعني نياست و ا دهيرستعداد كشت به سه مرحله 

متر مكعب آب به كشت  ونيليم 400تا  350 نيدر منطقه سال گذشته ب يمنابع آب تيتاالب و وضع طيشرا

 است. شدهدر نظر گرفته  زانيم نيهم زيتابستانه اختصاص داده شد و امسال ن

 شيپ كرديرو نيبا ا ميكرد: اگر بخواه ديتاك ستيز طيحفاظت محسازمان  ييايدر ستيز طيمح معاون

 بيترت نيو اگر تاالب به هم ميداشته باش يتاالب گاوخون يايبه اح يديام ميتوان يوقت نم چيه ميرو

گرد و  انونبه ك ليتبد ندهيرود در آ شيكه دارد رطوبت خود را از دست دهد پ يخشك شود و به روال

 ياصفهان و استان ها يتواند برا يشود كه م يهزار هكتار در منطقه م 46سعت غبار خاك و نمك به و

 باشد. يجد بيخطر و آس كيهمجوار 

 ونيليم 130تا  100 ني، ب يدرصد آب منطقه صرف كشاورز 85تا  80 نيحساب ب نياظهار داشت: با ا يو

 يكه اراض است يدر حال نيشود ا يشرب مصرف م يبرا زين يمتر مكعب بخش صنعت و بخش

هزار  289 زانيم نيهكتار  است كه از ا 772هزار و  372تاالب در استان اصفهان  زيحوضه آبر يكشاورز
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از منابع  نكهيعالوه بر ا ياراض زانيم نياست، البته ا يهكتار باغ 800هزار و  82و  يهكتار زراع 972و 

 برند. يبهره م زيكنند از آب چاه ها ن يبه تاالب استفاده م يمنته يآب

 يياجرا اتياجرا دارد به دستگاه ها ابالغ شود و عمل تيكه قابل ييزاده گفت: قرار شد پروژه ها جانياله

 منتظر طرح نمانند. گريآنها اغاز شود و د

شود  كه بر اساس مصوبه  ليرودخانه كارون تشك يسامانده يدر برا يستاد نيقرار است چن يگفته و به

 محول شده است. رويرت نآن به وزا تيدولت، مسوول
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دهه گذشته مصرف  5را در  يهزار ساله منابع آب رهيذخ:ونسكوي ستيز طيمح تهيكم سيير

 19/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ميا كرده

 

گفت: در مدت پنج دهه  ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير - رنايا - تهران

انتظار داشت كه با  توان يهرگز نم نيبنابرا ميا كشور را مصرف كرده يهزار ساله منابع آب رهيگذشته ذخ

 كمبود آب جبران شود. يدو سال ترسال اي كي

 
 ميافزود: به طور نرمال انتظار دار رنايا ستيز طيدر گفت وگو با خبرنگار مح كشنبهيروز  شيدرو دمحم

 يمناسب باشد و طرح ها ياهينفوذ كند كه اگر پوشش گ نيچهارم آن در زم كي يكه از هر متر بارندگ

 شتريب يو حت دوم كيتواند تا  يچهارم م كينسبت  نياجرا شود ا يبه درست يو آبخواندار يزداريآبخ
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 نياز ب يعيو طب يجنگل ياهيبرهنه باشد پوشش گ نيباشد و زم فتادهياتفاقات ن نياما اگر ا ابد،ي شيهم افزا

 .ابدي يچهارم هم تحقق نم كي نيا يرفته باشد حت

 100به طور متوسط حدود  ريدر پنج دهه اخ مياست كه اگر فرض كن نياظهار داشت: اما نكته مهم ا يو

 نيا ميخواه يمعنا است كه اگر م نيرفته باشد به ا نييدر همه كشور پا ينيزم ريز ياز سطح آبهامتر  يليم

اما  فتديكشور اتفاق ب در يمتر بارندگ ليم 400كه دستكم ساالنه  ميدار ازيمقدار كمبود جبران شود ن

متر  يليم 300 كشور هنوز به يآسمان يها زشيمتوسط ر ميقرار دار ياكنون كه دو سال است در ترسال

 كه كمبودها جبران شود. ميانتظار داشته باش يليخ دينبا نيبنابرا  ده،يهم نرس

 يزداريدرباره نقش طرح آبخ يزداريسازمان جنگل ها مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

 يره هاافت سف نيگفت: با وجود همه ا ينيزم ريز يسفره ها رهيها و حفظ ذخ البيدر مهار و كنترل س

 ميداشته باش عجزهانتظار م يزدارياز طرح آبخ ميتوان ينم ،ينيزم ريز يآبها يمنف يها النيو ب ينيزم ريز

 يها شگاهيتا رو ميبهتر است تالش كن يزداريمانند آبخ ياتيعمل يبر رو ميكن ديتاك يليخ نكهيا يبه جا

را  قيحر ياطفا ليتا وسا ميد، تالش كنشو ايدوباره اح يركانيما در مناطق زاگرس، ارسباران و ه يجنگل

خود باعث  نيبروند كه ا نياز ب يآتش سوز رها هم در اث شگاهيرو نيتا هم ميو اجازه نده ميكامل كن

 .ابدينفوذ آب در خاك كاهش  زانيشود تا م يم

ال برسد به نرم يزود نيبه ا طيكه شرا ميباش دواريام ميتوان ياصال نم تيوضع نيادامه داد: با ا شيدرو

 اي كيشود با  يهزار ساله آب خود را مصرف كردند هرگز نم رهيپنج دهه گذشته ذخ يط انيرانيچون ا

 كمبود را جبران كرد. يدو سال ترسال

شرب و صنعت را در مجموع به حدود  ،ياختصاص آب به بخش كشاورز زانيم دياظهار داشت: با يو

و  كيدروپونيه ،يگلخانه ا يسراغ استفاده از كشت هاو به  ميمتر مكعب در سال كاهش ده ارديليم 40

 يهاهدر رفت آب از شبكه  زانيتا م ميو تالش كن ميو صنعت برو يبخش كشاورز ينرم افزار يارتقا
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 .ميرا مشخص و كاهش ده يشهر يلوله كش

 درصد آب از لوله 30گفت: اكنون ساالنه  ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير

 يهدر رفت به علت فرسودگ زانيم نيرود كه معادل آب سد كرج است، ا يتهران هدر م يها يكش

 ميب بتوانيترت نيو به ا ميده شيآن گرفته شود تا راندمان را افزا يجلو ديدهد كه با يآب رخ م يها لوله

ما را گرفته  بانيگركه اكنون  يمشكالت نيتا ا ميساله ارتقا بخش 10دوره  كي يرا برا ستيز طيحقابه مح

 .ابديكاهش 

است كه در  يمختلف كشور اشاره كرد و افزود: چند سال يدر دشت ها نيفرونشست زم دهيبه پد يو

 نياز نبود تعادل ب يناش نيكه معموال فرونشست زم ميمواجه هست دهيپد نيمختلف كشور با ا يدشت ها

آب و  نابعم حيصح تيريبا مد ديدهد كه با ياست كه رخ م ينيزم ريآب ز يو برداشت از سفره ها هيتغذ

دشت ها  ايو بعد به سراغ اح ميرا مهار كن نيبرداشت آن در وهله اول حداقل نرخ فرونشست زم زانيم

 .ميبرو

 130ادامه داد: اكنون حدود  يزداريسازمان جنگل ها مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

استفاده  زانيم نياز ا شتريحصال در كشور است كه متاسفانه ساالنه بمتر مكعب همه آب قابل است ارديليم

 ميكن يبرداشت م حصالمنابع آب قابل است تياز ظرف شتريمتر مكعب ب ارديليم 7تا  6حدود  يعني ميكن يم

 يدر سفره ها ميو بگذار ميرقم را استفاده نكن نيمتر مكعب از ا ارديليم 50حداقل  ديكه با يدر حال

 .ميو فرونشست دشت ها در كشور نباش ينيزم ريز يبماند تا شاهد افت سفره ها رهيذخ ينيزم ريز يآبها
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 20/05/1399سايت خبري خبر فوري مورخ  - »خزر«تراز آب  يسانت 130كاهش 

 

 130خزر  يايدر يكه تراز آب ديگو يم ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

پسماندها در شمال كشور در  تيريمد نيكرده است عالوه بر ا دايسال گذشته كاهش پ 25 يط متريسانت

 مرز بحران است.

 ميخزر تصم يايدر هيپنج كشور حاش يشمس 80دهه  لياوا يط نكهياشاره به ا زادها جانياله احمدرضا

 يايدر هيپنج كشور حاش تيبه توافق برسند، اظهار كرد: در نها ايدر ستيز طيحفظ مح يگرفتند كه برا

اعالم  ايدر ستيز طيآن حفظ مح يتهران معروف و هدف اصل ونيكه به كنوانس دنديرس يخزر به توافق

خزر نامگذار  يايروز درروز به نام  نيالزم االجرا و پس از آن ا 1382مرداد سال  21نامه  توافق نيشد. ا

 شد.

است كه  يكشور از جمله موضوعات يشمال يها پسماند در استان تيريموضوع مد نكهيا انيبا ب يو

ها به  از زباله ياست، گفت: بخش رگذاريتاث اريبس زيخزر ن يايو بر در دهد يما را رنج م ستيز طيمح

راه  ايبه در واحلس هيحاش ايها  رودخانه قيطرها از  از آن گريد يو برخ شود يم ايوارد در ميصورت مستق

 .ابندي يم

 زيپسماندها ن رابهيها ش ادامه داد: عالوه بر زباله ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

باال است  اريبس رابهيش يكه شدت آلودگ ييو از آنجا شود يم ايوارد در يبارندگ ايها و  رودخانه قياز طر

 .آورد يبه وجود م ايدر طيمح يبرارا  يمشكالت

از معضالت  گريد يكي زين ايبه در ييو روستا يشهر يها ورود فاضالب نكهيبا اشاره به ا زاده جانياله

 ايفاضالب ندارند و  خانه هيتصف اي يشمال يها استان ياز شهرها يكرد: تعداد حيخزر است، تصر يايدر

فاضالب  خانه هيكه تصف شود يمشاهده م زياز نقاط ن گريد ينشده است. در برخ ليها تكم آن خانه هيتصف
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 .كند يم دايراه پ ايبه در يانسان يها نشده است و فاضالب ليوجود دارد اما شبكه فاضالب تكم

 10 يط توانند يهستند كه م ياز معضالت يكي ها كيكروپالستيو م ها كيپالست نكهيا انيدر ادامه با ب يو

 اريبه ذرات بس ليتبد شيبر اثر فرسا ها كيكرد: پالست حيبشر باشند، تصر يبرا يديتهد ندهيسال آ

 دايراه پ اهايدر هب ميبه صورت مستق ها كيكروپالستيم نيدرصد ا 70و  شوند يم كيكروپالستيكوچك م

را به سالمت انسان  ييها و انسان شوند و خسارت انيآبز ييوارد چرخه غذا توانند يم رو نيو از ا كنند يم

 وارد كنند. اهايدر يستيتنوع ز و

 يپسماندها در كشور موضوع تيريمد ديبا تاك ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

پسماندها قابل  تيريبكنند، گفت: در كل كشور مد يآن فكر يبرا دياست و دولت و مجلس با يجد

و  ركه وزارت كشو ميدار ازين نيابرادر شمال كشور در مرز بحران است بن تيوضع نياما ا ستيقبول ن

 الزم را اختصاص دهند. يها موضوع ورود كنند و بودجه نيمجلس به ا

سال گذشته تراز  25 يكرد: ط حيخزر تصر يايدر يضمن اشاره به كاهش تراز آب انيدر پا زاده جانياله

 اي شود يمتوقف م ندهيآ در يروند كاهش نيا نكهيكرده است. ا دايكاهش پ متريسانت 130خزر  يايدر يآب

و  مياقل راتييبه تغ جهدرمورد آن وجود دارد اما به هرحال با تو يياست كه اختالف نظرها يموضوع ر،يخ

معتقدند كه  ياديعده ز -خزر  يايآب در نيتام يمنبع اصل -مصرف آب از رودخانه ولگا  شيافزا

 بود. ميخواه ايدر ينينش هد عقبشا ندهيو ما در آ شود يخزر جبران نم يايدر يكاهش تراز آب
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 21/05/1399خبرگزاري اقتصاد نيوز مورخ  – وحشتناك مرگ در تاالب شادگان ريتصو

 

درصد  80و نمكزار،  يندارد،خشك يخوش روزها حال نيشادگان ا يهزار هكتار570: تاالب وزياقتصادن

 1975قراردارد.تاالب شادگان در سال  يتاالب طيدرصدآن در شرا20تاالب را به اغما برده و فقط 

مزارع  ياه پساب هيتاالب،تخل يآب ازينشدن ن تيو رعا يرامسر ثبت شداما سدساز وني)در كنوانس1354(

 يالملل نيب يها فرد را وارد فهرست قرمز تاالب نحصربهتاالب م نيوفوالد خوزستان،ا يماه شكر،پرورشين

 است.  (فهرست مونترو) كرده

 هيرا در تاالب شادگان تخل يشهر يها آبادان زباله يشهردار ريدر چند سال اخ وزيگزارش اقتصادن به

 )مي(منبع:تسنفتديتاالب به مخاطره ب ستميكار باعث شده اكوس نيكند كه ا يم
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 21/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  –ي برون رفت كشور از خشكسال يبرا يخزر، فرصت

 

و كمبود  ميبزرگ قرار دار اريبس يخشكسال نديكه در فرا يزمان يالديدر هزاره سوم م - رنايا - تهران

آب مناسب در  نيچالش و تام نيكشور شده، برون رفت از ا كياز مشكالت مهم استراتژ يكيآب 

 ايدر نيخزر است چون ا يايمنابع آب در حيصح تيريبر مد يمبتن يشرب و آبادان ،يبخش كشاورز

محافظت  ها يارزشمند از انواع آلودگ يحوضه آب نيدارد پس از ا ينجات كشور را از خشكسال تيظرف

 .ميكن

 يكرد و در نقطه ا يتوان اسك ينقطه آن م كيكه همزمان در  ياست، كشور يمتفاوت مياقل يدارا رانيا

خزر حال و  يايكه در شمال و جنوب متفاوت است؛ در شمال وجود در يستيتنوع ز يعني نيشنا، ا گريد

به خود  يتازگ كشور همواره رنگ سبز و يو باعث شده كه نوار شمال دهيبه منطقه بخش يفرح بخش يهوا

آنها در اثر رطوبت  يمازندران و گلستان و سرسبز الن،يگ يدر استان ها يخط ساحل كيوجود  رد،يبگ

ممتاز  يژگيو نيبه آنها داده، اما هم ياريبس يبزرگ، چهره آنها را دگرگون كرده و جاذبه ها اچهيدر نيا

 اطراف آن شده است. نيو سرزم يپهنه آب نيجان ا يبال

جهان است كه طول سواحل آن به  اچهيدر نيمربع بزرگتر لومتريك 384هزار و  600ر با وسعت خز يايدر

 نيتركمنستان و قزاقستان ا جان،يآذربا يجمهور ه،يروس ران،يا يرسد. كشورها يم لومتريك 7000

 اچهيدر نيبه ا ياريكنند، آنچه كه ارزش بس ياز مواهب آن استفاده م يرا در برگرفته اند و همگ اچهيدر

 نيموجودات ا نيمهمتر ياريخاو انيآنها ماه انيدر آن است كه در م يگونه آبز 400بخشد وجود  يم

نفت و  ريبه لحاظ ذخا ،يبريفارس و س جيروند، عالوه بر منابع زنده، خزر پس از خل يبه شمار م اچهيدر

 كند. يبرابر م نيآن را چند ارزش الهمس نيدر مقام سوم قرار دارد و هم ربستريگاز موجود در ساحل و ز

كه هزاران فرصت  ياست به طور ياتيآن ح هينفر ساكنان حاش ونيليم 15معاش حدود  يخزر برا وجود
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ها است كه خزر را با انواع  يژگيو نيهم ديشده است، شا جاديا اچهيدر نيبه واسطه وجود ا يشغل

بود  اساس نيمواجه كرده، بر هم ينفت يها يو آلودگ يكشاورز ،يخانگ يها از جمله پساب ها يآلودگ

حفاظت از  يمنطقه ا ونيخزر، كنوانس رامونيپ ي) كه پنج كشور ساحل2003( 1382كه در سال 

 21برابر با  2006آگوست  12تهران را امضا كردند و در  ونيخزر موسوم به كنوانس يايدر ستيز طيمح

روز به عنوان  نيطور شد كه ا نيكنند و ا تيرعا معاهده نامه را نيمتعهد شدند تا مفاد ا 1385مردادماه 

 شد. يخزر نامگذار يايدر يروز مل يطيمح ستيواقعه مهم ز كي

شده در خزر به نظر  جاديشده كه با وجود مشكالت ا تيرعا ونيكنوانس نيمفاد ا ايكه آ ديد ديبا اما

 ه،يروس يد كه كشورهاده ياجرا نشده است، شواهد نشان م قيدرست و دق ديرسد آنطور كه با ينم

با توجه  كي رخزر قرار دارند ه يايدر هيكه در حاش رانيقزاقستان، تركمنستان و ا جان،يآذربا يجمهور

 يرودخانه ها زيكه در حوضه آبر يآنها متمركز است و فعل و انفعاالت يكه در نوار ساحل يتيبه جمع

خزر  يايمختلف بر در يها يآلودگ يزدر رها سا ييسهم بسزا رد،يگ يخزر صورت م يايبه در يمنته

 دارند.

از  يناش يمنطقه دماغه باكو، آلودگ ژهيبه و جانيآذربا يدر سواحل جمهور ينفت يها يآلودگ مثال

 يصنعت يها يآلودگ ،يكشاورز يو پساب ها ييروستا ،يجامد شهر عاتيمانند ضا يانسان يها تيفعال

خزر را گرفته و نفسش را به شماره انداخته  بانياست گر يالچند س ه،يدر قزاقستان و روس تياز فعال يناش

كه از بخش  ييروان آب ها زانياست كه آنهم به م زيناچ اريسهم تركمنستان بس انيم نياست، در ا

 به خزر كم است. يمنته يكشور در رودخانه ها نيگردد چون سهم ا يشود بر م يوارد خزر م يخشك

اطراف آن  يپهنه و سازه ها نيا يرا برا يمشكالت ريزر در چند دهه اخنوسانات تراز آب خ گريد يسو از

موجود در آنرا به  ستمندانيجهان و ز اچهيدر نيبزرگتر اتيدر كنار هم ح نهايكرده است كه تمام ا جاديا

 ستيز طيخزر بر مح يايراثر نوسانات د يالملل نيطرح ب يخوشروان مجر ونيانداخته است كه هما يسخت
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 تيمشكالت تقو نيگفت: راه برون رفت از ا رنايا ستيز طيباره به خبرنگار مح نيدرا ياحلمناطق س

 در كشور است. ايدر نهيدر زم يپژوهش يساختارها

در  يقزاقستان، تركمستان و حت يخزر در كشورها ياياظهارداشت: در حال حاضر از آب در يو

استفاده  يساز نيريش يقرار گرفته برا كه در جنوب آبشوران يدر مناطق خشك جان،يآذربا يجمهور

رودخانه را به  نيا نيريآب ش ريبا استفاده از آب رودخانه ولگا دارد ذخا هيروس نيشود، همچن يم

خزر  يايدر نيدهد، بنابرا يچچن و داغستان اختصاص م ياستان ها نينش ريو شرب مناطق فق يكشاورز

 . ميكشور تصور كن ندهيآ يدر سال ها يران كم آبرفع بح يمناسب برا تيظرف كيبه عنوان  ديرا با

 اريتواند راهكار بس يم زين يو پژوهش يقاتيمراكز تحق تيو تقو يساز يافزود: در كنار آن غن خوشروان

 يخزر باشد، امروز در كشورها يايو انسان ساخت در در يعيطب عيو كنترل وقا شيپا يبرا يگريمهم د

 دنديرس جهينت نيكشورها به ا نيچون ا ميهست يمراكز پژوهش تيفعالو  تيخزر شاهد تقو يايدر هيحاش

 نياست بر ا يو مطالعات يپژوهش يساختارها تيكه راه برون رفت از مشكالت و معضالت خزر تقو

 يليخزر مطالعات تفص يايدر ياز چهار قرن است بر رو شيباال ب اريبا توان بس هيكه روس مينيب ياساس م

خزر  يايدر يولگا و بخش شمال هرودخان يدلتا يساالنه خود را بر رو ييايدر يها دهد، گشت يانجام م

منابع آب حوضه  تيريكالن مد تيريآن در مد جيدهد و از نتا يانجام م يجدول زمان بند كيبر اساس 

 يايدر يكيناميدروديقزاقستان سالها است كه بحث مسائل ه يكند، حت يم يخزر استفاده كاربرد يايدر

تواند باعث  يكه م يامواج ينيب شيپ يدارند برا نيمدل آنال كي نكهيا ژهيكند به و يرا مطالعه م خزر

 بگذارد. يآنها به جا ينفت ساتيتاس يرا بر رو يمد توفان شود و خسارات

 يخزر ادامه داد: تركمنستان در حال حاضر گام ها يايو مطالعات در قاتيتحق يسابق مركز مل ريمد

هم به دستور  جانيآذربا يخزر برداشته و جمهور يقاتيمراكز تحق يساز نهيبه يرا برا يدارزشمن اريبس

 رانيا ركه د ستيدر حال نيكرده است ا سيرا تاس» خزر يايمشكالت در«آن مركز  يجمهور استير
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با مصوبه  1374و در سال  سيتاس 1372خزر در سال  يايو مطالعات در قاتيمطالعات تحق يمركز مل

دهد اما اكنون  ليخزر را تشك هيحاش يمركز مشترك با كشورها كيموظف شد  ياسالم يورامجلس ش

 ،يف ساختار علميكه دارد متاسفانه شاهد تضع يو سابقه طوالن اريبس يمركز به رغم فراز و فرودها نيا

 شود.  تيتقو ديكه با ميمركز هست نيدر ا يكارشناس يها تيو ظرف يقاتيتحق

 يدانيم يها تيخزر فعال يخزر بر رو ايمركز مطالعات در يقاتيشناور تحق 80و  70دهه ادامه داد: در  يو

داده ها  نيكه همه ا ميرا در فصول گرم و سرد سال داشت يدانيم يدو بار گشت ها يداد و سال يانجام م

ر گرفته مورد استفاده قرا يانورديسازمان بنادر و در يطرح جامع مناطق ساحل هيشده و در ته يجمع آور

 .ميدر خزر نداشت يموثر ييايگشت در چيه گرياست كه د ياند اما چند سال

 يخزر كشور يايدر يحقوق ميرژ قيتحق يكه در راستا ميفراموش نكن نيگفت: همچن خوشروان

 يها نديو فرا يكيناميدروديه ،يآب و هواشناس يتواند توانمند و مقتدر عمل كند كه بتواند مولفه ها يم

دهد  قرارو كنترل  شيو دراز مدت مورد پا كيستماتيخزر را به شكل س يايدر يشناس يانوسياقو  يساحل

 ،ييايدر بحث كالن آب در يساختار پژوهش تيتقو ياست كه مسووالن ارشد برا نيراهكار ا نيبنابرا

سهم  يليلهستند و اگر به هر د يمل يها هيسرما نهايچون ا رنديبگ يجد ميكشور تصم يو تاالب يا اچهيدر

 ياجتماع ،ياقتصاد يارهايمع يرو بر يتواند اثرات منف يم تيبرود در نها نياز ب يما آنها در بعد منطقه ا

مصوب مجلس  يبا توجه به مستندات قانون دياست كه با يدر حال نيكشور داشته باشد ا ياسيس يو حت

 يالبته اكنون مراكز مشابه م،يشدر كشور با ييايدر قاتيمركز مطالعات و تحق كيشاهد  ياسالم يشورا

است، در  يآنها موقت يكنند اما كارها يكار م نهيزم نيكه در ا يشناس انوسياق يمانند پژوهشگاه مل ميدار

روند  نيچون ا ميدار ازيداده ها ن نيجامع از ا يو بانك كيستماتيمدت، س يطوالن يتيكه به فعال يحال

 كند. تيخزر را تقو هيحاشكشور  5 نيدر ب رانيتواند اقتدار ا يم

خزر  يكه بر اساس آن مطالعات بر رو ميكن هيته يدستورالعمل رويافزود: مقرر شد تا در وزارت ن يو
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 يايدر هيدر پنج كشور حاش مياست كه بتوان نيمهم ا اريو بلند مدت باشد و نكته بس كيستماتيس وسته،يپ

 يقزاقستان و جمهور ه،يكه با كشور روس يتوافق نيآخر م،يداشته باش ياتيعمل يهمپا يخزر توافقنامه ها

 9تا  8به  كيتوافق ها سه ساله بود و اكنون نزد نيكه ا 80گردد به اواخر دهه  يبر م ميداشت جانيآذربا

 نشده است. ديتوافقات ما تمد يسال است حت

د: در دوره هزاره كر ديتاك يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يمجر

از  يكيو اكنون مشكل آب  ميبزرگ قرار گرفت اريبس يخشكسال نديكه ما در فرا يدر زمان يالديسوم م

 ،يآب مناسب چه در بخش كشاوز نيكشور ما است برون رفت از آن و تام كيمشكالت مهم استراتژ

با توجه به  ايدر نيست و اخزر ا يايمنابع آب در حيصح تيريبر مد يكشور مبتن يچه شرب و چه آبادان

 ما باشد. يبرا يتواند راه نجات يكه دارد م يآب و منابع معدن تيفيك ،يشور

 هيپنج كشور حاش ياگوست از سو 11مرداد ماه مصادف با  21خزر گفت:  يايدر يبا اشاره به روز مل يو

پنج كشور  نكهيا ياست برا ياتفاق جالب نيكردند، ا يخزر نامگذار يايروز را به عنوان روز در نيخزر ا

جامع و  تيريمد كي نندحركت كنند كه بتوا ييكه با تعامل و توافق به سمت و سو دنديرس جهينت نيبه ا

اعمال  نيكره زم اچهيدر نيرا بر بزرگتر داريمشترك و توسعه پا تيريمد يرا در راستا يهمه جانبه ا

خزر كه  يايدر ستيز طيدر خصوص بحث مح ژهياست به و يخوب اريروز، روز بس نيا نيكنند بنابرا

 شود. يمحسوب م ايدر نيا يمهم برا اريبس يارهاياز مع يكي

قزاقستان، تركمنستان و  جان،يآذربا يجمهور ه،يروس يكشورها ميدان يافزود: همانطور كه م خوشروان

سهم  يساحل ياه تيو فعال تيجمع زانيخزر قرار گرفته اند با توجه به م يايدر هيكه در حاش رانيا

كشور  نيا حلسوا جانيآذربا يجمهور ينفت يها تيخزر دارند، مثال فعال يدر آلودگ يمشترك و مختلف

 ران،يا ياز سو يو كشاورز يخانگ يورود پساب ها ايمنطقه دماغه ماكو را آلوده كرده  ژهيبه و

 ته است.پهنه را به خطر انداخ نيا ستيز طيمح هيقزاقستان و روس يصنعت يها يآلودگ
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رو  نيدارد از ا يشود بستگ يم ايدر نيكه وارد ا ييخزر به ورود روان آبها يادامه داد: البته آلودگ يو

 يمهم يخزر دارد چون رودخانه ها يسهم را در آلودگ نيشترياست كه ب ييكشورها نيجزو اول هيروس

درصد  83از  شيب لگاه تنها وك ميدان يشوند ، م يوارد خزر م هيسوالك از كشور روس ايهمچون ولگا و 

خود را وارد  يها يكه آلودگ يا ندهيمجموع منابع آال نيخزر را تحت كنترل خود دارد بنابرا يحجم آب

در تمام خزر  يآلودگ نيتوده آب ا يها انيجر ريشود و تحت تاث يوارد خزر م ميكنند مستق يولگا م

 آورد.را به وجود  ينامطلوب طيتواند شرا يشود و م يپخش م

به خود اختصاص داده است كه با  جانيآذربا يدوم را جمهور گاهيجا ه،ياظهار داشت: بعد از روس يو

 ييهم شاهد رودخانه ها رانيرا در خزر رقم زده و در ا يناگوار اريبس اريبس طيشرا ينفت يها تيفعال

مشكل  نيكند، بنابرا يوارد خزر م مياز جوامع شهر و روستا را مستق يناش يكه گاها پساب ها ميهست

 يايدر ستيز طيمح ونيتهران، كنوانس ونيكنوانس نكهياست به رغم ا يمشكل جد كيدر خزر  يآلودگ

 يخزر برا هيكشور حاش 5را از  يخزر امضا شده اما تاكنون اقدام سازنده ا يايدر يحقوق ميخزر و رژ

 .ميآن در خزر شاهد نبود يو رها ساز يآلودگ جاديممانعت از ا

 يادامه داد: مساله بعد يمناطق ساحل ستيز طيخزر بر مح ياياثر نوسانات در يالملل نيطرح ب يجرم

تا  1930از سال  يعني ستميقرن ب يخزر نوسانات سطح تراز آب خزر است از  انتها يايدرخصوص در

اگر آنرا  تاس عيوس اريدامنه بس نيكه ا ميمتر در خزر بود 3در حدود  يحال حاضر شاهد دامنه نوسان

 كياز  شيكه ب مينيب يدوره مشابه م نيهم يط اهايها و در انوسيسطح تراز آب اق راتييبا تغ ميكن سهيمقا

خزر  يايها باعث شده كه در انوسيبر خالف آب اق يمياقل راتييها است و تغ انوسيصد برابر آب اق

 كيحدود  يزيو ما االن هم چ دكنرو دنبال  شيتا حال حاضر و سال هال پ 1995را از سال  يروند پسرو

 .مينيب يكاهش سطح تراز آب خزر را م يالديم 1995نسبت به سال  متريسانت 53متر و 

خزر وارد كرده كه  هيحاش يرا بر كشورها ينيسنگ اريها و كاهش ها خسارات بس شيافزا نيافزود: ا يو
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 شيالر خسارت فقط در دوره افزاد ارديليم 14از  شيسازمان ملل ب ستيز طيبر اساس گزارش برنامه مح

االن  نيهم نكهياست ضمن ا ييباال اريخزر اعمال شد كه رقم بس هيحاش يسطح تراز خزر به كشورها

دارند و  يارزشمند اريبس يطيمح ستيز يكه كاركردها يو فعال ايپو يها ستميكه اكوس ميشاهد هست

آبشوران  جيقره بوقاز و خل جيگرگان، خل جياست مانند خل تياهم زيحا اريآنها بس يطيمح ستيخدمات ز

شود  يم ثخشك شدن باع نيدر اثر كاهش سطح تراز آب خزر در حال خشك شدن هستند و ا

درباره خزر  ينكته بعد نيخزر وارد شود بنابرا هيحاش يبه كشورها ينيسنگ ياقتصاد يخسارت ها

خزر برقرار  ينوسان تيبا توجه به ماه حد تعادل را ميآن است كه بتوان يمنابع آب يبر رو حيصح تيريمد

 خسارت به كشورها وارد شود. نيتا كمتر ميكن

آب  يآب رودخانه ها و رها ساز انيجر ميتنظ يتيريمد يراهكارها نياز ا يكياظهار داشت:  يو

كند  يم نيدرصد آب خزر را تام 83ولگا حدود  ديدان يخزر است، همانطور كه م يرودخانه ها به رو

آب بخش  يخزر باعث شده كه در زمان خشكسال يشمال يرودخانه ها يبر رو يبرقاب يهاساخت سد

 اريو بس يابانيب ميخزر كه در منطقه اقل يو شمال شرق يشمال غرب هيناح يو كشورها هياز روس يعيوس

 تيريمد يكه در آن منطقه هستند برا ييتواند توسط رودخانه ها يآب م نيخشك قرار گرفتند؛ ا

سمت خزر  بهكه  ييتواند حجم روان آبها يآبها م نيكه استفاده از ا رنديمورد استفاده قرار گ يخشكسال

 را كاهش دهد. نديآ يم

مورد بحث  يهم سالهاست كه بحث انتقال آب از خزر به حوزه مركز رانيگفت: حاال در ا خوشروان

 يدر بخش قاره ا ازيمنابع آب مورد ن نيتام يكه برداشت از آب خزر برا مينكته توجه كن نيبه ا ديبوده با

 يخزر هم منابع يايدر ركه در كنا ميفراموش كن ديباشد اما نبا يمقابله با خشكسال يراهكار برا كي ديشا

 تيرسد در اولو يكه به نظر م ميآنها توجه كن يو اقتصاد ياجتماع يها رساختيبه ز ديكه با ميدار

 تياولو ديبا نيهستند بنابرا تياهم زيحا اريمنطقه بس يتاالب ها گرگان و جيو نجات خل ايهستند، مثال اح
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 يها طيمح نيا يحقابه مناسب برا نيتام اكه ب ميخزر بده يطيمح ستيز يساخت ها ريرا اول به ز

 يآب اناتيجر يعنيبه خزر  يمنته اناتيجر يسپس بر رو ميارزشمند ابتدا مشكالت آنها را كاهش ده

 .ميشداشته با يحيصح تيريمد
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – گذشته يها نسبت به سال آب بارش يدرصد 7كاهش 

21/05/1399 

 

 نيانگيسال، نسبت به ممرداد ام 20تا  98مهر سال  يدر كشور از ابتدا ها يبارندگ زانيم - رنايا - تهران

 يكه نسبت به مدت مشابه سال آب دهد يرا نشان م يدرصد 28 شيافزا يساله) در حال 51بلندمدت (

 درصد كاهش داشته است. 7گذشته 

بوده  متر يليم 313,5مدت  نيدر ا ها يمتوسط ارتفاع بارندگ رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

بلندمدت  نيانگيو م متر يليم 226ساله  11 نيانگي، م338,4گذشته  يال آبرقم در مدت مشابه س نيكه ا

 بوده است. متر يليم 241,7

 يايدر زيمربوط به حوضه آبر متر يليم 465,4امسال با  يها يارتفاع بارندگ نيشتريگزارش، ب نيبر ا بنا

دو رقم نسبت به مدت  نيشرق است؛ ا يمرز زيمربوط به حوضه آبر متر يليم 148آن با  نيخزر و كمتر

 .دهد ينشان م شيدرصد افزا 39درصد و  17 بيبلندمدت به ترت نيانگيم

 هياروم اچهي، در447,8عمان  يايفارس و در جيخل زيآبر  ها در حوضه ارتفاع بارش نيمدت همچن نيا در

 بوده است. متر يليم 290,1و حوضه سرخس  231,3 ي، فالت مركز358,7

 5,8ها حدود  استان يدر برخ آسا ليس يها ماه امسال با توجه به بارش ريتدر  يجو يها زشير حجم

 يها ي. ارتفاع بارندگدهد ينشان م شيدرصد افزا 190متر مكعب بوده كه نسبت به ماه ماقبل آن  ارديليم

 بوده است. متر يليم 3,5در كل كشور  زين رماهيت

 ارديليم 509,73امسال برابر  ريت انيتا پا 98ر مه ياز ابتدا يجو يها زشياست، حجم ر يگزارش حاك نيا

 متر مكعب بوده است.
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 21/05/1399سبزينه مورخ روزنامه  – يخزر در سال جار يايآب در يمتريسانت4كاهش 

 

با اشاره به عوامل مؤثر در كاهش  يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهش و فناور معاون

حدود سه  يدر سال جار ايدر نيتراز آب ا زانيموجود، م يخزر گفت: براساس آمارها يايتراز آب در

كاهش  م،يمواجه هست مياقل رييكه با تغ يطياست و در شرا تر نيينسبت به سال گذشته پا متر يچهار سانتتا 

 خواهد بود. يطيمح-ستيز يها مواجهه با تنش يروش برا نيبهتر ،يفشار انسان

دانست و  يعيخزر را بر اثر عوامل طب اچهيدر ليتشك زادهيعل ديحم سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

خزر مؤثر بوده  يايبر نوسانات تراز آب در يشناخت نيزم ليگذشته دال اريبس يها اظهار كرد: در زمان

 است. يمياقل طيشرامربوط به  ايدر نينوسانات آب ا ليعمده دال رياخ  در هزاران سال ياست، ول

شد:  ادآوريخزر نام برد و  ياينوسان تراز آب در ليدال نيتر آب را از مهم ريدو عامل ورود و تبخ يو

 مقدار كه . ضمن آناستيدر يرو ميها و بارش مستق رودخانه قياز طر ايدر نيبه ا يورود يها عمده آب

 .شود يم نيتأم ينيرزميز يها آب قياز طر ايدر نياز آب ا يكم اريبس

 

 خزر يايآب در نيمهم رودخانه ولگا در تأم نقش

آب  نينقش تأم نيتر-شيخزر، رودخانه ولگا ب يايحوضه در يها ودخانهر انيكرد: در م ديتأك زادهيعل

 را برعهده دارد. ايدر نيا

 ريتبخ قياز طر تر-شيخزر ب ياياظهار كرد: خروج آب از در ايدر نيخروج آب از ا ليبا اشاره به دال او

 ندارند. ياديحوضه نقش ز نيدر خروج آب از ا گريد يها زميمكان ريو سا رديگ يصورت م

كاهش آب  زانيدرخصوص م يو علوم جو يشناس-انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهش و فناور معاون

از  شيرودخانه ب نيبود، ا اديز اريرودخانه ولگا بس يدب كه-يخزر خاطرنشان كرد: زمان يايبه در يورود
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بود،  آب-كم اريرودخانه بس نيكه ا ييها و در سال كرد يمترمكعب در سال آب وارد خزر م ارديليم300

 است. رسانده يمترمكعب آب به خزر م ارديليم150 يعنياز مقدار  يمين

 زانيم ميتوان يم م،يكن نييخزر تع يايآب در نيتأم در را ولگا رودخانه نقش كه-آن ياضافه كرد: برا يو

پل آستانه  ريدر ز دروديسفرودخانه  ي. آبدهميكن سهيمقا دروديسف يآبده زانيرودخانه را با م نيا يآبده

 ييكه به تنها شود يمشاهده م اساس نيمترمكعب است. بر ا ارديليقبل از ورود به خزر حدود چهارم هياشرف

 است. تياهم با اريخزر بس يايو نوسانات آب در زانيرودخانه ولگا در م

مطالعات  نهيزم نيدر ا كه نيبر ا ديبا تأك زيحوضه آبر نيدر ا ريتبخ زانيدرخصوص برآورد م زادهيعل

 ايدر داخل در ريتبخ زانيم ميمستق يريگ اندازه نهيصورت نگرفته است، گفت: متأسفانه در زم يا گسترده

و  ميشو ايداخل در لومتريك100تا  50است كه  نيا ايصورت نگرفته است. منظور از داخل در يبرآورد

 .ميرا برآورد كن ريتبخ زانيم

 يبه ساحل هستند، اظهار كرد: حت كينزد يآب و هوا شناس يها ستگاهيا تر شيب كه نيبر ا ديبا تأك او

در داخل  ديآب با ريمربوط به تبخ يها است كه داده يدر حال نيبه ساحل هستند و ا كينزد زين ها هيبو

 .رديصورت گ ايدر

آب  ريتبخ يريگ اندازه يها از روش گريد يكي يشناس انوسيپژوهشگاه اق يپژوهش و فناور معاون

 نيا يها دقت داده شيافزا يدانست و افزود: برا يا خزر را استفاده از سنجش از راه دور و ماهواره يايدر

 زانيمشكل برآورد م كنونرو تا نيشود؛ از ا برهيكال ايداخل در يدانيم يها يريگ است با اندازه ازيروش ن

 مرتفع نشده است. يبه درست ايدر نيدر ا ريتبخ

 

 آب خزر ريتبخ زانيم نييمؤثر در تع عوامل 

 نيداشت: در ا انيب شود، يم يريگ خزر چگونه اندازه يايدر در ريسؤال كه تبخ نيدر پاسخ به ا يو
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تراز آب در  گريد يآب محاسبه و از سو النيو ب ييايجغراف يها تابش در عرض زانيم ها يبررس

و  شود يبا دقت باال سنجش م زيها ن رودخانه يدب كه شود. ضمن آن يم يمختلف بررس يها  ستگاهيا

محاسبه خواهد  يو جنوب يانيم ،يآب در مناطق خزر شمال ريتبخ زانيم آمده دست به يها براساس داده

 شد.

شد: مطالعات  ادآورياست،  اريبس يها نهيصرف هز ازمندين ريتبخ زانيم نييتع كه-نيبر ا ديبا تأك زادهيعل

است كه  يا نهيزم نيو ا ستين قيدق ها-آن يها داده يم شده است، ولانجا هيآب در روس ريتبخ

 .هندارائه د نهيزم نيدر ا يو راهكار مناسب رنديمختلف در كنار هم قرار گ يها سازمان

 

 خزر ايبه در يمنته يها مصرف آب رودخانه اثرات

 يمنته يها درخصوص اثرات مصرف آب در رودخانه يشناس انوسيپژوهشگاه اق يپژوهش و فناور معاون

مصرف  ليخزر به دل يايكه كاهش تراز آب در شود يمواقع تصور م يداد: برخ حيخزر توض يايبه در

. افتيخواهد  شيافزا ايدر نيآب به مصرف نرسد، تراز آب ا نيا كه-يآب رودخانه است و در صورت

به  زيمصرف آب ن زانيو م شيدرحال افزا ايدر نيز آب اترا زيسال قبل ن30است كه حدود  يدر حال نيا

خزر مشخص است و اگر به  يايانسان در تراز آب در ميرو اثر مستق نياندازه امروز ما بوده است. از ا

قبل باشد،  لسا100مصرف مانند  زانيم ايخزر آب مصرف شود  يايدر زيسال در حوضه آبر10مدت 

 .افتيخواهد  شيافزا متر-كيحدود  ايدر نيتراز آب ا

بود، در  شيسال گذشته كه تراز آب خزر در حال افزا30محاسبه شود كه در  دياضافه كرد: با زادهيعل

 .رفتند يآب م ريشهر كشور به ز نيچند افت،ي يم شيافزا تر-شيآن زمان ب زانيمتر از م كي كه-يصورت

تراز آب نقطه به نقطه خزر را براساس  ميخزر گفت: اگر بخواه يايتراز آب در زانيبا اشاره به م او

 تر نيينسبت به سال گذشته پا متر يحدود سه تا چهار سانت يسال جار يبرا م،يموجود برآورد كن يآمارها
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كشور  نيامسال ا بهاردر  م،يداشت هيكه در مذاكره با متخصصان كشور روس يبراساس اطالعات ياست، ول

 است. را تجربه نكرده  يادين برف زداشته، گرچه در زمستا يبهار پربارش

بوده  نييپا زيآن ن ياز رود ولگا نسبتاً پربارش و دما ييها بخش زيخاطرنشان كرد: در تابستان ن زادهيعل

 داشت. ميخزر را خواه يايدر يتراز قبل تياحتمال تثب ابد،يوضع ادامه  نيا كه ياست و در صورت
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خبرگزاري  – خزر يايدر ي/ به مناسبت روز ملانيها و آبز انسان يسالمت نهيخزر؛ گنج

 21/05/1399ايانا مورخ 

 

 قاتيموسسه تحق يعلم اتيخزر و عضو ه يايدر يپژوهشكده اكولوژ سيرئ -ينصراهللا زاده سارو حسن

 ياشاره ا  آگوست) 12مرداد ( 21به مناسبت روز  انايا يبرا ياختصاص يادداشتيكشور در  يالتيعلوم ش

منطقه  ستمياكوس و انيانسانها و آبز يبرا يخزر در سالمت يايدر يخيتار نهيگنج يها داشته است به ارزش

 ييبلكه به ما نشان خواهد داد چه گنج ها ستياز لطف ن يخزر نه تنها خال يايكه خواندن آن در روز در

و  ييغذا تيامن ديو تهد يمردمان ما و منطقه وجود دارد كه اگر قدر آنها دانسته شود گرسنگ اريدر اخت

 انايا هيرياز بشر دور خواهد ماند./ تحر يسالمت

 

 خزر يايدر ي/ به مناسبت روز ملانيها و آبز انسان يسالمت نهيگنج خزر؛

  12مرداد  ( 21خزر، روز   يايدر ستيز طيحفاظت از مح يمنطقه ا ونيشدن كنوانس يياز اجرا بعد 

نامه مشترك  مانيشد. پ يخزر نامگذار يايبه نام روز در ايدر نيا هيحاش يتوسط كشورها  آگوست)

و از  ضاءام 1382در سال  شود يشناخته م "تهران ونيكنوانس"خزر كه به عنوان  يايدر هيحاش يكشورها

 هيخزر از كل يايدر ستيز طيحفاظت از مح ون،يكنوانس ني. هدف اديگرد يياجرا 1385مرداد سال  21

كشور  5از منابع زنده آن است.  داريو پا يو استفاده منطق اياح ،يمنابع آلوده كننده و حفاظت، نگهدار

 ميتصم ،يانسان يها تيعالف فاز منابع مختل يناش ياز اثرات مخرب آلودگ يخزر با آگاه يايدر يساحل

 ندهيحاضر و آ يها نسل يارزشمند برا نهيگنج نيخزر گرفتند تا ا يايحفظ منابع زنده در يخود را برا

خزر  يايدر يروز مل ياز وجود آن بهره ببرند. هدف از برگزار زيمنطقه ن نيا ندهيحفظ شود و ساكنان آ

 ايدر نيكننده ا ديخزر و مخاطرات تهد يايدر يها تيشناساندن ظرف ،يو اجتماع يفرهنگ داديبعنوان رو
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سواحل، خطر  بيتخر ان،يماه ريخزر كاهش ذخا يايدر داتيتهد نياست. در حال حاضر از مهمتر

 برشمرد. توان يمهاجم را م -گانهيب يو گونه ها ستيز طيمح تيفيكاهش ك ،يستيكاهش تنوع ز

 
در شمال  يا نهيو گنج يعيمواهب طب نياز ارزشمندتر يكيجهان،  اچهيدر نيخزر به عنوان بزرگتر يايدر

اطلس  انوسيآرام را به اق انوسيبود كه اق سيتت ياياز در يدر گذشته بخش ايدر ني. ارود يكشور بشمار م

آرام و سپس به  انوسيبه اق ايدر نيراه ا جيبه تدر شيسال پ ونيليم 60تا  50. از حدود كرد يمتصل م

 يايدر ان،يركانيه يايدر ،ينسكيخاوا لياز قب ييها خزر در گذشته به نام ياياطلس بسته شد. در انوسياق

با  يا اچهي. خزر نام درشد يم دهينام نيو كاسپ ايجرجان (گرگان)، بحر مازندران، بحر آبسكون، بحر قان

است كه طول سواحل آن  لومترمكعبيك يحجم آب رهزا 740مربع و  لومتريهزار ك 360 يبيوسعت تقر

تركمنستان و  يها يجمهور جان،يآذربا يجمهور ه،يروس ران،يا يها . كشوررسد يم لومتريك 7000به 

رودخانه به  130از  شي. بكنند ياز مواهب آن استفاده م ياند و همگ را در برگرفته اچهيدر نيقزاقستان ا

درصد،  9,2درصد، اورال  6,1درصد، كورا   80,7رودخانه ولگا  يود. سهم ورشوند يخزر وارد م يايدر
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 درصد)  هست. 13,3رودخانه ها ( ريدرصد از سهم سا 5 بايتقر رانيا يدرصد و رودخانه ها 2,8ترك 

خزر  يايدر آن است. در يگونه آبز 400از  شيحضور ب بخشد، يم يبدنه آب نيبه ا ياريكه ارزش بس آنچه

 يو فوك خزر ياريخاو انيآنها ماه نيتر است كه شاخص يستيز رياز ذخا يارزشمند يها گونه يدارا

انسان كه از  متو سال انياست با سالمت آبز يمساو ايدر نيسالمت ا رو نيخزر) است، از ا ياي(سمبل در

 عتيحفاظت از طب يالملل نيب هياتحاد قاتي. در حال حاضر با توجه به تحقشود يمند م آن بهره يها نعمت

)IUCN=International Union for Conservation of Nature)  ،6 يايدر انيدرصد از ماه 

)، در معرض خطر ددرص 2( ريپذ بيدر طبقات آس يخزر در طبقه به شدت در معرض انقراض و مابق

 36( ينگران نيدرصد)، كمتر 21حفاظت ( ازمنديدرصد)، ن 8( ديدرصد)، در معرض تهد 6انقراض (

و  ياهي(گ يستيو تنوع ز يكيژنت ريحفظ ذخا نيدرصد) تعلق دارند. بنابرا 21( يدرصد) و اطالعات ناكاف

 است. يمهم و ضرور اريبس يستيو توان ز يطيمح ستيز يداريجهت پا ايدر نيا  )يجانور

و  يمياقل طيشرا رييو تغ هيرو يب ياديص يها تيفعال لياز قب يعوامل موثر انسان ليبدل ريدهه اخ 2 در

و  ياستخوان انيماه تيدار بر ساختار جمع مانند شانه يبوم ريغ يها و ورود گونه يطيمح ستيز

 يبه تنهائ يئو كفال طال ديسف يگونه ماه 2فقط  كه ياثرات نامطلوب گذاشته است. بطور انيلكاماهيك

از  شيكه پ ي. در حالدهند يم ليخزر تشك يايرا در در رانيا ياستخوان انيماه ديدرصد ص 70-90حدود 

 ييباال يگونه آن از ارزش اقتصاد 16حدود  كنند، يم ستيخزر ز يايكه در در يگونه ماه 126آن،  از 

 رياخ يها در سال نياست. همچن بودهجهت امرار و معاش  اديهزار ص 10از  شيبرخوردار بوده و اشتغال ب

هزار تن در سال  95از   انيماه لكايك ديص زانيم ،يگونه چشم درشت و آنچو 2 تيجمع ديبا كاهش شد

انجام  قاتيداشته است. خوشبختانه با تحق افتهيكاهش  يمعمول يلكايهزار تن گونه ك 20به حدود  1378

 ر،يسطح مطلوب برداشت از ذخا نييكشور و تع يالتيعلوم ش قاتيشده توسط كارشناسان موسسه تحق

است.  دهيهزار تن رس 23به   نيانگيبطور م ريسال اخ 10در  انريدر سواحل ا يمعمول يلكايك ديص زانيم
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 يها و گله نيمولد رياز حد، برداشت از ذخا شيب ديمجاز، ص ريغ دياز جمله ص يمتعدد يها چالش

 يطيمح ستيز يها يو آلودگ مياقل ريي)، تغيعيطب يها ستگاهي(ز يزيتخمر يها محل بيجوان، تخر

 ياقتصاد يها حفظ گونه ي. براكند يم ديخزر را تهد يايدر انيماه ري) ذخايستيو ز ييايميش  ،يكيزي(ف

 تيرعا رمجاز،يغ دياز ص يريخزر راهكارها و راهبردها عبارتند از: برنامه كوتاه مدت: (جلوگ يايدر

 79كه  ييو برنامه بلند مدت: از آنجا  و ...) ديزمان شروع و خاتمه ص تيرعا د،يادوات ص ياستاندارها

 ازيرودكوچ ن انيماه يعيطب ريتكث يها برا رودخانه يايخزر رودكوچ هستند اح يايدر انيدرصد از ماه

 .ميابيخزر دست  يايدر در يالتيش دارياست تا به توسعه پا

 يها از منابع آب يبهره بردار ،يششم توسعه دولت و اقتصاد مقاومت يبراساس برنامه ها ريدهه اخ در

قرار گرفته  ربطيذ يمورد توجه دستگاهها نيرياستفاده از منابع آب ش تيمحدود ليبه دلكشور  ييايدر

و حفظ  ديصبه منظور كاهش فشار بر  ييايدر يپرور ياهداف توسعه آبز يدارا كرديرو نياست. ا

و  ييايدر سميدر كشور، توسعه اكوتور انيسرانه مصرف آبز شيافزا ،يبا ارزش اقتصاد يها   گونه

با توجه به  نيخزر را در شمال كشور دو چندان كرده است. همچن يايدر تيبوده كه اهم يياشتغالزا

 يايدر يدر نقاط ساحل ياريخاو انيپرورش ماه ليخوب و مطمئن از قب يها تيانجام شده ظرف قاتيتحق

 هبت است.مو نيا يتوسعه در نوار ساحل يها نهيزم گرياز د يساحل يدر نواح گويخزر و پرورش م

ها  كروجلبكيگونه م 400از  شيخزر ب يايكشور، در در يالتيش علوم قاتيموسسه تحق قاتياساس تحقبر 

 يها شرفتيبه ثروت شود. با پ ليتبد توانند يكلرال و .....) م نا،يرولياز آنها (اسپ يشدندكه برخ ييشناسا

 ،يدانياكس يآنت يها يژگيوآنها با توجه به  يها و رنگدانه ها كروجلبكياستفاده از م نهيزم ر،ياخ

با  توان يخزر م يايدر تيظرف نياز ا نيشده است. بنابرا ايدر جهان مه يو ضد سرطان يكروبيضدم

 هيبر پا ها يدنينوش ديتول نيو همچن ييها در جهت اشتغالزا و استارت آپ انيدانش بن يها شركت يهمكار

 .برداشت يموثر يها بر سالمت جامعه گام ها كروجلبكيرنگدانه م
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – رود ندهيحوضه زا تيريبه نقشه راه مد دوارياصفهان، ام

21/05/1399 

 

نصف جهان از كمبود آب  اريد ژهيبو رانيا ياز مردم منطقه مركز ياريبس ميياگر بگو - رنايا - فهاناص

منابع  تيمحدود م،يا به گزاف نگفته يهستند سخن مناكيب ندهيو بهداشت در آ يدنيدر بخش آشام ژهيبو

 رود ندهيحوضه زا تيريدكرده كه البته نقشه راه م جاديرا ا ينگران نيا ،يدر پ يپ يها يو خشكسال يآب

 بازگردانده است. اريد نيرا به مردمان ا يدواريام دهيآن اهتمام ورز يكه دولت برا

 ياتيمنبع ح نيتر جامعه است و به عنوان مهم ياساس يازهاياز ن يكيسالم  يدنيبه آب آشام يدسترس

و ارائه  ازيسالم مورد ن يدنيآب آشام نيانسان دارد، امروزه تام يدر زندگ ييبسزا تيمحسوب شده و اهم

 رييآب، تغ ابعمن تيدر اغلب شهرها و روستاهاست محدود يمشكل اساس كيبه مردم،  يخدمات آبرسان

و  ني. تأمدينما يرا با چالش مواجه م يدنيآب آشام نيمنابع آب، تام يو آلودگ تيجمع شيافزا م،ياقل

مهم در جهت حفظ  يياجرا يراهكارها از يكي ييو روستا يسالم در جوامع شهر يدنيآب آشام عيتوز

 است. يسطح بهداشت عموم يمردم و ارتقا يسالمت

و  ينگر ندهيمقوله و نبود آ نيبه ا يتوجه ياست كه ب يساخت رياز موضوعات مهم جامعه و ز يكي آب

كه استان  شود يكشور م يو اجتماع يمختلف اقتصاد يها در حوزه ياديموجب بروز مشكالت ز ريتدب

 ريو غ رستناد يها ياستگذاريس ،ينگر ندهيمختلف از جمله نبود آ ليگذشته به دال يها ن درسالاصفها

 روبرو شده است. يا دهيعد يو فرهنگ غلط مصرف با مشكالت يعلم

خط  لومتريهزاران ك جاديا قيازطر ييو روستا يشهر تيجمع يبرا يآب شرب سالم و بهداشت نيتام 

 ديرا با يو امور فن يمتخصصان سدساز تيترب نيو سدها و همچن يانآبرس يها انتقال، ساخت مجتمع

مهم و  لاز جمله مسائ يشد و در دولت فعل شتريعرصه دانست كه سال به سال ب نيا يازجمله دستاوردها
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 .رود يبه شمار م ديمورد تاك

 ير در آن زندگنف ها ونيليرود كه م ندهيزا زيفراوان در حوضه آبر يها تيمشكالت متعدد و محدود اما

قرار  رانيگ ميرا همواره در ذهن مسووالن و تصم يدنيآب آشام نياست كه دغدغه تام ييتا جا كنند يم

 داده است.

 

 سامانه كينفر تنها با  ونيليپنج م يدنيآب آشام نيتام

 هينه (تصفساما كي قيتنها از طر رانينفر از ساكنان مركز ا ونيليافزون بر پنج م يدنيآب آشام نيتام نكهيا

هر لحظه با  راياست، ز يرعقالنيشود نگران كننده و غ ي) واقع در غرب استان انجام ميخعليخانه باباش

داد، اگرچه در فالت  هدرخ خوا يبحران تيوضع يسامانه و توقف در آبرسان نيمشكل در ا كيبروز 

به اصفهان  يامانه دوم آبرساندر حال انجام است اما طرح س ايو  يچند طرح انتقال آب بررس رانيا يمركز

 دارد. تياز همه اهم شيبزرگ ب

اما  ديرس يم يدر اواسط دهه گذشته به بهره بردار دياصفهان با يبرد كه سامانه دوم آبرسان ادياز  دينبا

 .ابديآن ادامه  ليتكم يبرا ديمسووالن با شتريو همت ب گذرد يسال از آن زمان م 13اكنون افزون بر 

سو و گره  كياز  يمنابع آب ديكه كاهش شد ميكن يمشاهده م رانيا يدر منطقه مركز تيعوض يبررس با

 يسامانه آبرسان كينفر مردم استان اصفهان با  ونيلياز پنج م شيب يدنيآب آشام نيخوردن سرنوشت تام

دوم سامانه  يازو راه اند اتيعمل ليسرعت در اجرا و تكم گر،يد ي) از سويخعليخانه بابا ش هي(تصف

 .كند يم ياتياز گذشته ح شيخطه را ب نيا يآبرسان

مقابله با  يرا برا يو جد يو اقدامات اساس يزير لزوم برنامه رياخ يها در سال يبحران آب طيمشاهده شرا 

بلند مدت و كوتاه مدت انتقال  يها امر طرح نيو هم دهد يدر بلند مدت و كوتاه مدت نشان م يبحران آب

 مسووالن قرار داد. ارگذشته در دستور ك يها ها را در سال و كاهش هدر رفت يآب، حفظ منابع آب
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 يكم آب يكشور با چالش جد يها از استان يهمچون برخ رانيا ياصفهان واقع در منطقه مركز استان

 تيريمد ،يو همدل يبا همراه ديمشكل دنباله دار با نيرفع ا يكارشناسان برا ديمواجه است كه به تاك

 .ديشياند ياصول ريتداب ،يمصرف و فرهنگ ساز يالگو ميو تنظ نهيبه

 نييواحد در پا تيريمد ازمندياستان ن نيدر ا يرفع مشكل كم آب يبرا يشيكارشناسان چاره اند ديتاك به

بلكه بخش  ستيمنطقه ن كيمشكل آب مختص به  نيرود است بنابرا ندهيزا زيو باالدست حوضه آبر

 كرده است. رياز كشور را درگ يعيوس

 كند يم جاديا ندهيدر آ ياجتماع يها استان اصفهان چالش يدنيآب آشام نيغفلت در تأم نديگو يم آنان

 اتخاذ كرد. يو عمل يعلم يزير برنامه ريمعضل فراگ نيرفع ا يبرا ديكه با

متأثر  زيها را ن بخش ريبلكه سا ستيمنطقه از كشور ن نيمردم ا يبرا ازيمؤلفه و ن كياصفهان تنها  آب

كشور محسوب  يگردشگر يبرا يو مل يالملل نيمهم ب يها تياز ظرف يكي نكهيو با توجه به ا كند يم

 .كند يمتأثر م زيرا ن يمل تيظرف نياستان بدون آب ا نيا شود يم

اما  كند، يم نيروستا در استان اصفهان تام 300شهر و  56) آب يخعلي(بابا ش خانه هيتصف نياول ا سامانه

و وقوع هرگونه اتفاق ناگوار  خانه هيتصف نياستفاده شهروندان، احتمال نقص در ا شيو افزا تيجمع رشد

بحران رو  يخطه با مشكل و حت نيمردم ا يدنيآب آشام نيآن، سبب خواهد شد كه تام تيو توقف فعال

 به رو شود.

جاده  45 لومتريكه در ك ودر يبه شمار م رانيآب ا يها خانه هيتصف نياز بزرگتر يكي خانه هيتصف نيا

نقطه،  نيتر ييخانه در ابتدا هيتصف نيواقع شده است، آب ا رود ندهيشهركرد و در جوار شهر زا -اصفهان

 لهيمجموعه بوس نيباالتر از ا لومتريو پس از آن از سد چم آسمان در فاصله هشت ك رود ندهياز سد زا

 .شود يم نيتام دهيكانال سرپوش
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اصفهان را با اختالل و مشكل  يگذشته كه شبكه آبرسان يها آمده درسال شيدث پحوا ياجمال يبررس

 .كند يخطه را دو چندان م نيا ياز سامانه دوم آبرسان يمواجه كرد، ضرورت احداث و بهره بردار

 نيا يطرح سامانه دوم آبرسان ياصفهان، اجرا يياز كارشناسان حوزه آب و مسووالن اجرا ياريبس

كه  كنند يم دينكته تاك نيو به ا دانند يم ياز بروز مشكالت مشابه ضرور يريجلوگ يراشهرستان را ب

 .ستين يصرف و محض به آن عقالن يو وابستگ دهيرس انيسامانه اول به پا ديعمر مف

طرح  نيا يخانه و سامانه آبرسان هيطرح، اكنون در حال ساخت تصف ياصفهان مجر يا آب منطقه شركت

 است.

 

 رعاملياز لحاظ پدافند غ يجد يديشرب اصفهان تاكآب  نيتام

 ديشد ياصفهان،  وابستگ ياستاندار رعاملياخذ شده از اداره كل پدافند غ ياساس نظرات كارشناس بر

استان  تيدرصد جمع 80آب شرب  نيرود در جهت تام ندهياصفهان بزرگ به رودخانه زا يسامانه آبرسان

سو و  كي از نيگزيجا يآبرسان يها و نبود سامانه يو مركز زدياز استان  ييها آب شرب بخش يو حت

 ياز سو رياخ يها ممتد سال يها يآب بر اثر خشكسال نيحفر شده تأم يها چاه يكاهش آبده نيهمچن

و  ديآب شرب استان و مناطق همجوار را با تهد نيبلند مدت تأم يداريدر مجموع تداوم و پا گريد

 مخاطره مواجه كرده است.

و نوع محصوالت آن از  يآنها در سطح مل داتيكه تول يو نظام يبزرگ صنعت عيوجود صنا يطرف از

و منافع آن نه در محدوده استان اصفهان بلكه در  رود يبه شمار م رانيا يبرا كياستراتژ يگروه كاالها

 تيبا اولو اناستآب  نيتام تياهم تيشده در نها فيكشور تعر يو صنعت ياقتصاد يها استيها و س برنامه

 آب شرب سالم را صد چندان كرده است.
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 آب اصفهان نيو تام زيحوضه آبر تيريبا مد ياجتماع يها از بحران يريجلوگ

فشار آب و هوشمند  تيريچون مد ييها كوتاه مدت در دست اجرا به پروژه يپدافند يها جمله طرح از

 يانبارها ريذخا تيتقو ار،يثابت و س يرارآب اضط يتانكرها زيو تجه نيتام ،يآبرسان يشبكه ها يساز

هدر رفت  افذو رفع من يآبرسان يشبكه ها يبحران، اصالح و بازساز تيريمربوط به مد يآب بسته بند

از آب  يبخش نياز پساب فاضالب شهرها به منظور تام يو بهره ور هيتصف يها سامانه شيآب شرب، افزا

 د.توان اشاره كر يمنابع استان م ازيمورد ن

به طرح  توان ياستان م يشبكه آب رسان يداريتداوم پا يدر راستا يمدت پدافند انياقدامات م گريد از

اعتبار در  نيتام ازمنديسامانه دوم انتقال آب به نام گالب اشاره كرد كه  در دست اجرا بوده و ن يآبرسان

صورت توقف و با  دركه است  ندهيمتصور در آ داتيآن با توجه به تهد ليسرعت تكم شيجهت افزا

خسارات جبران  ندهيآ يها بحران تيريها عالوه بر از دست دادن زمان در مد پروژه نيكند شدن ا

 كشور قابل تصور خواهد بود. يمنطقه مركز يتيو امن ياجتماع يها در بخش يريناپذ

 يها و بطور كل اصفهان، شبكه يدانشگاه صنعت يآب دانشكده كشاورز ينظر استاد تمام گروه مهندس به

از وقوع حوادث و  شيزمان پ نيبه ا ديدارند و با يطول عمر مشخص يو عمران يصنعت يها سامانه

 توجه كرد. ياحتمال يها يخراب

بودن  ها البيخاص و در معرض س يتيافزود: قرار گرفتن استان اصفهان در موقع ييكوپا يعابد ريجهانگ

 شيرا به همراه داشته باشد افزا يدنيآب آشام نيران تامكه بح ييآلود شدن آب وقوع رخدادها و گل

 .دهد يم

اصفهان را با اختالل  يگذشته كه شبكه آبرسان يها آمده در سال شيحوادث پ يكرد: بررس حيتصر يو

 .دهد يرا نشان م يهر چه زودتر سامانه دوم آبرسان يبردار احداث و بهره تيروبه رو كرد، ضرورت و اهم
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 آب شرب اصفهان از نگاه استاد دانشگاه نير تامد عيتسر ضرورت

اشاره و خاطرنشان  يدر مواقع بحران يشهر يآور اصفهان به لزوم تاب يدانشگاه صنعت يعلم اتيه عضو

مسائل در كل جهان است و  نيتر ياتيو ح نيتر از جمله مهم يدنيآب آشام ژهيكرد: موضوع آب و به و

تا قبل از  ديبا نيهم يرا به همراه دارد، برا يو رفاه يتعدد بهداشتو عرضه آن مشكالت م دينوسان در تول

 كرد. يشيآن چاره اند يبرا يبروز هر خلل و معضل

و  يخواند و گفت: خراب يروستا را ضرور 300شهر و  56 يبرا نيگزيآب جا نيسامانه تام جاديا يعابد

شده بخصوص از لحاظ پدافند  ادي است، طرح ريناپذ اصفهان اجتناب يتوقف در سامانه نخست آبرسان

برنامه كار  رد دياز آن با تر عيهرچه سر يبهره بردار يگرفته شود و همت برا يجد ديبا زين رعامليغ

 باشد. ربطيذ رانيمد

 يسامانه دوم آبرسان ليدر نظر گرفت و تكم دياست كه با يعامل گريد يخشكسال طياضافه كرد: شرا يو

 كرد. عياصفهان را تسر

آب در  نيتام يبرا زيحوضه آبر نيا يدائم يايبر اح يديمطرح شده تاك يها موارد و مقوله ديترد بدون

است كه البته  يو اقتصاد ياجتماع ،يطيمح ستيمتعدد ز يها از بحران يريمختلف و جلوگ يها بخش

 نيو در هم كوشد يامر م نيا يرود در راستا ندهيزا زيحوضه آبر تيرينقشه راه مد نيبا تدو زيدولت ن

موضوع گفت:  نيبا هم يا هفتم مرداد ماه در جلسه يجمهور سييمعاون اول ر يريارتباط اسحاق جهانگ

گفت: آب مساله امروز و  شود يكشور محسوب م يرو شيپ يها چالش نيتر ياز اصل يكيمساله آب 

 .ميآن تالش كن يسامانده يراها ب همه دستگاه يزيمفاهمه و برنامه ر ،يبا همكار دياست و با رانيا يفردا

كرد: مواجهه  حيشده است، تصر ليامروز مساله آب به گفتمان همه مردم و مسووالن تبد نكهيا انيبا ب يو

به منظور  96دولت در سال  نيدر ا ست،ين ريپذ امكان يعاد يدر كشور با راهكارها يبا چالش كم آب

شد  ليشكت يبا كم آب يروه سازگارصنعت و شرب كارگ ،يمصارف آب در سه بخش كشاورز تيريمد
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 دنبال شود. تيبا جد ديها در حال اجراست و با استان يآن در برخ يها ياستگذاريكه س

 ندهيزا زيحوضه آبر تيريمد يبرا رويوزارت ن يبه نقشه راه ارائه شده از سو يجمهور سيياول ر معاون

حوضه  نيبوده و در ا رانيتمدن ا يها كانون نيتر ياز اصل يكيرود  ندهيرود اشاره و خاطر نشان كرد: زا

در  يفراوان تيجمع موارهشكل گرفته و ه يتمدن بزرگ خيدر طول تار ،يها تا تاالب گاوخون از سر شاخه

 عبور كرد. گذرد يرود م ندهياز كنار آنچه بر زا يبه سادگ توان ينم نيكرده اند، بنابرا يمنطقه زندگ نيا

 ريسا يرود را با همكار ندهيزا زيحوضه آبر تيريكه نقشه راه مد ورين رياز وز يضمن قدردان يو

از حوضه، مسائل مرتبط با نحوه اجرا و  يطرح ضمن شناخت كاف نيكرده گفت: در ا هيها ته دستگاه

 .رديها قرار گ عمل همه دستگاه يبه عنوان مبنا تواند يشده و م هيته زينظارت ن

 ندهيرودخانه زا زيحوضه آبر نفعانيهمه ذ ديباشد و با يوفاق مل يبنام تواند يطرح م نيافزود: ا يريجهانگ

همجوار با  يها و مومن و آگاه اصفهان و استان يرود در آن مشاركت داشته باشند، بطور قطع مردم انقالب

 كمك كنند. نهيزم نيبه حل مشكالت در ا توانند يمشاركت خود م

 يمرتبط با الگو يها طرح يوزارت جهاد كشاورز يهماهنگ با ديادامه داد: با يجمهور سيياول ر معاون

 زيبلكه درآمد آنها ن ندينب بيمردم آس يكشت در  اصفهان و استان همجوار اجرا شود كه نه تنها زندگ

 .ابدي شيافزا

كشور  رانيمد يرو شيپ يتواند تجربه گرانسنگ  ينقشه راه م نيا يدر اجرا تيموفق نكهيا انيبا ب يو

در برنامه هفتم  تواند يكرد: اگر الزم باشد م حيكشور قرار دهد، تصر زيآبر يها حوضه ريسا نجات يبرا

 مرتبط با آب را در آن گنجاند. يها يريجهت گ ،ياصل ياز محورها يكيتوسعه كشور به عنوان 
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 21/05/1399سبزينه مورخ روزنامه  – بشكند! ديكه با يسد نسك؛يف

 

 انيدي: روزبه مف سندهينو

كه نه از وجود  يوبيپروژه مع رسد؛ ياز قبل به گوش م ترشيهر روز ب نسكياحداث سد ف يها زمزمه

 يريگ شكل ياست و نه درخصوص روند احداث و چگونگ يو كارشناسانه در آن خبر يعلم يها طرح

 و ديچيپ يمنابع محلفقط در سطح  ،يو در سكوت خبر كبارهيكه به  يموجود است. طرح يا آن پرونده

 نياقدامات در مرز ب نيمتوجه ا كس چياز سمنان به مازندران و بالعكس وجود نداشت، ه ياگر راه خبر

 .كرد-يم يدرصد راهش را ط90از  شيپروژه ب نيو ا شد يدو استان نم

وقت مجلس  ندگانيبا مخالفت نما يبرسد؛ ول يبردار به بهره 92سد در سال نيبود، ا  قرار هيطرح اول در

 يها و با وجود مخالفت ازدهميكارآمدن دولت   يبا رو كه نيطرح متوقف شد، تا ا نيا ياسالم يشورا

 خود را از سر گرفت. تيگلستان و مازندران مجدداً فعال ندگانينما

 ساز نهيزم رايز كند، يم تر كار را سخت نيشده است و هم فيتعر زيبودجه ن فيرد يپروژه مل نيا يبرا

گلستان و  يها كمبود آب در استان ست،يز طيمح بيخواهد شد، ازجمله تخر يمشكالت فراوان جاديا

 رانيا يشمال يها به تمام استان تيسرا قابل سرعت (به يو دامپرور يمازندران، آثار سوء بر كشاورز

كه نام  گريو درشت د زيمعضالت ر  ياريخاك و بس شيفرسا ها، نهشدن بستر رودخا خواهد بود)، خشك

 از وجود آن آگاه است. يا اما هر خواننده گنجد، يمقال نم نيا در ها بردن تمام آن

مصارف  و  شهر يسمنان، سرخه و مهد يشهرها يبرا ازيآب مورد ن نيتأم منظور به نسكيسد ف احداث

لستان و در گ عيرفتن صنا نيپروژه موجب از ب نيا تيشده است، اما در واقع فيتعر يدنيو آشام يصنعت

دو استان سرسبز خواهد شد.  نيو بكر در ا يتوده جنگل رفتن نيو از ب ستيز-طيمح بيمازندران، تخر

 كه نيشده، در باطن ماجرا نهفته است؛ ا ستيز طياز كارشناسان مح ياريبس يكه باعث نگران يا نكته
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بلكه موجب  كند، يطرف نمسمنان را بر يآب يب مشكل تنها اصوالً احداث سد چاره كار نخواهد بود و نه

خسارات  زيمبدأ ن ستيز طيو مح يبه منابع آب ني. همچنشود يم زيمنطقه ن نيا ياقتصاد انيتزلزل بن

 .كند يوارد م يريناپذ جبران

كه درصورت به  يبه سرمنزل مقصود دارد؛ طرح دنيرس يبرا يطوالن يراه نسكياحداث سد ف پروژه

ساكنان همجوار سد  يبرا خصوص مختلف، به يها حوزه  را در ياريثمر نشستن، اتفاقات ناگوار بس

 .زد خواهد مازندران رقم ييدرجايشه

 اريبس يقاتيكردن مراحل تحق يبه ط يگستردگ نيبا ا ييها كه پروژه ستين دهيپوش يبر كس قتيحق نيا

 توسعه يدر كشورها يمستقر در كشورمان و حت يو پژوهش يقاتيمراكز تحق زين و ها دانشگاه ياز سو

ن سؤال مطرح ياست، ا دهيرس يمثبت جيشده و به نتا يمراحل ط نيا كه نيدارد. با فرض ا ازين افتهي

 يدر ماجرا ايو حقابه مردم مازندران توجه شده است؟ آ يعيپروژه به حق طب نيدر ا ايكه آ شود-يم

 اسر،يمنطقه و كشاورزان حومه ك مردم خصوص مردم گلستان و مازندران و به شتيسد به مع نياحداث ا

ندارند، توجه و دقت  يگريراه امرار معاش د چيه يو كشاورز يچهاردانگه و دودانگه كه جز دامپرور

 شده است؟ يكاف

و  رود نيريش رود، سرم، گلخواران، تنگه، اشك ايكاورد، رودبارك  يها استان مازندران رودخانه در

 اچهيوارد در نسكيسد ف دست نييدر پا يو فرع ياصل يها شاخهسر عنوان رودخانه عروس و داماد به

از آب  ييرجا ديسد شه دست نييروستا در باالدست و پا 300. حدود شوند يم ييرجا ديسد شه

 نيشدن ا ريدارند. با سراز يقانون يها و در واقع حقابه برند يم  بهره دروديسف ژهيو به ياصل يها رشاخهس

 رويوزارت ن يهمكار زين و بردار شركت بهره ياتيعمل يها همجوار با طرح يها استان يسو آب به

مازندران  وگلستان  دهيكش مردم رنج يبرا آمده وجود به يآب كم يجوابگو يچه كس ست،يمشخص ن

 يديشد يآب منطقه با بحران كم نيدر سال گذشته ا ياست كه به گفته منابع محل يدرحال نيخواهد بود. ا
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 است. افتهيدرصد كاهش 55آن به  يآب ريمواجه بود و ذخا

 نيا يبرا يانحراف ريموضوع است كه درصورت احداث مس نيقادر به درك ا يسواد هر انسان با ديترد يب 

در  زين منطقه خود مردم حقابه تبع و به افتيخواهد  يريچشمگ كاهش سرعت آن به يسد، منابع آب

عامل  يفصل يها يهرچند كاهش بارندگ نيب نيگرفت. در ا خواهد  قرار ياز ابهام و سردرگم يا هاله

شده است، اما  ييدرجايآب پشت سد شه رهيذخ ديكاهش شد جهيدرنت و ها رودخانه يدب شدن كم ياصل

 درودياز رودخانه سف ژهيو باالدست، به يها و پمپاژ آب رودخانه يكشاورز يا توسعه يها طرح ياجرا

 .شود يدر استان سمنان، تجاوز به حقابه مردم مازندران محسوب م

 كرهيپ  بر  يباعث وارد شدن صدمات اساس نسكياحداث سد ف ،يستيز طينظر اكثر فعاالن مح طبق

در مركز استان  يسبز و بكر عتيطب چيه گريد يريتدب يب نيو با ا شود يگلستان و مازندران م ستيز طيمح

مبدأ مازندران،  در يمنابع آب ديبر كاهش شد سد عالوه نينخواهد ماند. احداث ا يگلستان و مازندران باق

 يها جا ماندن زباله و به يرفتن توده جنگل نيب از  ر،يخاك در مس شيفرسا ها، كوه يدگيموجب خراش

دو استان گلستان و مازندران  يو همراه يخواهد شد. اكنون زمان همدل يعمران اتياز انجام عمل يناش

و متوقف كردن  نسكياز احداث سد ف يريجلوگ يبرا ها آن يمنطق خواسته و حق مطالبه به يريگيپ يبرا

 يمنطقه پهناور از كالله تا رامسر در كنار هم زندگ كيدر  يدو استان روزگار نيپروژه است. مردم ا نيا

و  يسرسبز با ها كه قرن يدستاورد ميمجدد است تا نگذار ثاقيو م ي. امروز موعد اتحاد، دوستكردند يم

به تاراج رود.  باره كياست، به  اريد نيارتزاق مردمان هم محل امروز و آمده دست بكر بودن منطقه به

 ريد يهر اقدام يو فرزندان ما شود كه آن روز برا ندگانيآ ريگ اتفاق منحوس دامن نيا مينگذار بار-نيا

معاهده خواهد بود.  نيدستاورد ا نياول يو واكنش آگاهانه و به دور از شتابزدگ يهمفكر ،ياهاست. همر

 مبارك. ثاقتانيم ازندرانگلستان و م

 و پژوهشگر سندهينو
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 22/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – باورها رييتغ ازمنديخزر ن

 

 يقاسمعل يعل

و  ستميخزر فراتر از توان اكوس ياياز در يحداكثر يكش ـ باور و فرهنگ غلط بهره رنايـ ا گرگان

 يعالج آن تالش برا نيمواجه ساخته كه نخست يمنحصر به فرد را با خطر جد ستگاهيز نيا ،يبازساز

 است. يآبپهنه  نيا ليدر استفاده متعارف از پتانس يرامونيساكنان جوامع پ دكرياصالح باور و رو

و  چيها است كه در پ جهان سال يمحصور در خشك يحوزه آب نيخزر به عنوان بزرگتر اي نيكاسپ يايدر

 كند. يدست و پنجه نرم م شمار يب يها يخم مشكالت و گرفتار

 
 ستگاهيآب آن ز يفيو ك يكم تيمحصور، وضع ستميوساك ژهيبه و يآب ستگاهيز كيمولفه  نيمهمتر

 است.
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روزها عالوه بر آن كه از كمبود آب و  نيا رانيشمال ا يآب ستگاهيز نيخزر به عنوان بزرگتر يايدر

 دارد. ياريمعضالت آزاردهنده بس زيآب ن تيفيبرد در حوزه ك يرنج م يآمدن تراز آب نييو پا يپسرو

 يو از سو يگذار چرخه آب و رسوب ر،يمانند تبخ يكيزيف يندهاير در فراتراز آب خز رييسو تغ كي از

 ميمستق ريتاث ييايدر عيو صنا يانسان يها تيساحل مانند فعال يدر حوزه اكولوژ ها تيفعال گريبر د گريد

 دارد.

ها شامل آفت كش ها، سموم  ندهيمتر مكعب انواع آال ونيليم 400ساالنه  ،ياستناد آمار رسم به

 هيو بق هيدرصد آن تصف 40شود كه فقط  يم ديو فاضالب در شمال كشور تول نيعناصر سنگ ،يورزكشا

 .زدير يخزر م يايبه در ميرمستقيو غ ميبه صورت مستق

درصد برآورد شده  12و حدود  هيهمسا يكمتر از كشورها اريبس يساز آلوده نيدر ا رانيچند سهم ا هر

 موثر است. يآب خزر در مناطق فراساحل تيفيك رييبر تغ زين زانيم نياما هم

 هيرو يتوان به رشد ب يدارد كه از آن جمله م ياريناگوار بس يامدهايآثار و پ زيآب خزر ن تيفيك رييتغ

 اي يآبز يدوره مهاجرت گونه ها يدگرگون ساز ،يخزر ستمندانيز تيبر جمع ريماكرو جلبك ها، تاث

 .كرداشاره  توپالنكتونهايالشه ف شيو افزا شدن ياز مانداب يتعفن ناش يپرندگان و حت

 يخزر و مشكالت ناش يايدر يحقوق ميهمچون مشخص نبودن رژ يگريمهم د يها بر آن، دغدغه عالوه

 ميخزر و ورود حجم عظ هيحاش يكشورها ياز آن در برخ يناش يها ياز برداشت نفت و آلودگ

ها، از جمله دغدغه ها و مشكالت خزر  نهرودخا بيبه همراه تخر يو صنعت يكشاورز ،يفاضالب خانگ

 جهان قرار دارد. اچهيدر نيبزرگتر يفرارو كهاست 

 ريامكان پذ يرامونيپ نيجامعه ساحل نش اينهاد  كي يخزر فقط از سو ياياز در انتيكه ص رفتيپذ ديبا 

بنادر و  همچون يمتعدد ينهادها ديخزر با تيرياعمال اصالحات در راهبرد حاكم بر مد يو برا ستين

 كيتا در  دشون دانيوزارت امور خارجه وارد م يو حت التيش ،يگردشگر ست،يز طيمح ،يانورديدر
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 يو گردشگران، فرهنگ مردم برا يمردم بوم يو عمل يفكر تيبرنامه جامع اقدام مشترك عالوه بر هدا

 .ابديهمخوان با خزر بهبود  يرفتارها ياجرا

تواند  يم يحيتفر ،يهنر ،يعلم يكردهايبا رو يو محل يبوم يها نيياز آ يبهره مند ريمس نيا در

در  يمتمركز  تالش ،يهمگان تيمسئول يادآوريو با  دهيپاسداشت خزر بهبود بخش يرا برا انيفرهنگ بوم

 راستا انجام شود. نيا

 يارديبه پا يانيو مانند آن كمك شا يستيو ز يليفس يها لياز پتانس يسطح بهره بردار ميترس نيقي به

و  ييبر مصرف گرا يمبتن يزندگ يبا اصالح روش ها ديمختلف خواهد كرد كه با يمنطقه در حوزه ها

 بود. يستيز يها ندهياسراف بدنبال كاهش پسماند و آال

در  يو پژوهش يمطالعات يساز و كارها تيبرون رفت از مشكالت و معضالت خزر تقو يها راه گرياز د 

 ش است.سازگان با ارز بوم نيحوزه ا

در حوزه  يمختلف يها مولفه ديخزر با ستمياكوس يفيو ك يكم يو ارتقا يوضع كنون تيتثب يبرا

دراز مدت و مشخص و به  يخزر در بازه زمان يساحل يندهايفرا يو حت يآب و هواشناس كيناميدروديه

 خزر قاتيحقمطالعات و ت يشود كه در زمان حاضر عالوه بر مركز مل زيرصد و آنال كيستماتيصورت س

 حوزه فعال است. نيدر ا زين يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل

ارزشمند  ستمياكوس نيا يرامونيبر جوامع پ يشده تا تلنگر يمرداد به نام خزر نام گذار 22 ايآگوست  12

برخورد با متجاوزان  يواحد برا يمشخص راهبرد يمجاور آن باشد تا حداقل در روز يو البته كشورها

 يآثار دست انداز ديدتش يكنند و جلو ميپربركت ترس يپهنه آب نيرسانان به ا بينندگان و آس،آلوده ك

 .رنديرا بگ يبوم آب ستيز نيدر ا

ها  گلستان، تمام دغدغه يبه بضاعت و توان اندك تيحال حاضر به سبب حجم معضالت خزر و با عنا در

ها معطوف  يگلستان يرزشمند و مازاد خزر براگرگان به عنوان تحفه ا جيو حفظ خل ايها بر اح يريگيو پ
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 نشده است. دهيها و معضالت خزر د چالش يبرا يشده و در سطح كالن استان، برنامه ا

رفع  يبتوان برا يبعد يها گرگان در گام جياضطرار خل طيرود در وهله نخست با عبور از شرا يم ديام

 برداشت. يموثر يها ان، گامجه يمحصور در خشك يحوزه آب نيبزرگتر يمشكالت فرارو

 يپهنه آب نيكه بر ا يگريهر اسم د ايو  ني،شمال، مازندران، خزر، كاسپ النياستراباد، گ ا،يركانيه

 است. ربطيو مسووالن ذ يرامونيپ ياهال شتريتوجه ب ازمندين ميبگذار

آزاد جهان جدا  يكه از آبها شيسال پ ونيليم 5در حدود  اهيس يايخزر پس از جدا شدن از در يايدر

مربع تا  لومتريك ونيليم كيمساحت آن از  كهيمتعدد نوسان تراز آب را تجربه كرده بطور يها شد چرخه

 نيمتر تخم صديس از شيتراز آب ب رييمربع در نوسان بوده است و دامنه تغ لومتريو پنجاه هزار ك كصدي

 .شوديزده م

و از  جانيآذربا يو جمهور هياز غرب به روس ه،يساز شمال به رو ران،يخزر از جنوب به ا يايدر نكيا

مانند  ييايو جغراف يمياقل يها يژگيو ياما برخ شود يشرق به تركمنستان و قزاقستان محدود م

و  يخانگ يفاضالب ها رشدنيو سراز ييو روستا يشهر ياز سكونتگاه ها يشتريتعداد ب يريگ شكل

و به تبع  گانيهمسا گريبا د سهيدر مقا يگردشگر شتريب يدر كنار بهره بردار ايبه در يو كشاورز يصنعت

است كه  يجد يها بيگرگان، آس جيخل دنياز احتمال خشك يآن انباشت فراوان زباله در كنار نگران

 خزر با آن مواجه است. هيحاش گريكشور د 4از  شتريب رانيا

فارس  جينقطه خل نيتر قير عمبراب 10آن  قينقاط جهان است و بستر عم نيتر قياز عم يكيخزر  يايدر

 قرار دارد. رانيا ييايدر جنوب آن و حوزه جغراف شتريخزر ب قيعم يسو قسمت ها گرياست از د

است،  لومتريك 435تا  196 نيو عرض آن ب لومتريك 200تا هزار و  30خزر حدود هزار و  يايدر طول

 .اهاستيتر از سطح در نپايي متر 28 تا 26،5آزاد است و اكنون  ياهايتر از سطح در نييپا ايسطح در

 ونيليم 15و حدود  يصنعت يمنبع آلودگ 220از  شيشهر بزرگ با ب 200خزر حدود  يايسواحل در در
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كشورها با  رياز سا شيب ايدر نيدر سواحل ا تيتراكم جمع نيشتريبا ب رانيوجود دارد كه ا تينفر جمع

 كند. يدست و پنجه نرم م يآلودگ

درصد  90حدود  زيمنطقه و ن التياز محصوالت ش يبخش قابل توجه ديتول ليخزر به دل يايدر نيهمچن 

 است. ياقتصاد تياهم يدارا يساحل يكشورها يجهان، برا اريخاو

 طيمح يها  يهمكار يخزر برا يايدر  هيبار پنج كشور حاش نينخست يكه برا 1385آگوست سال  12

 يايدر ستيز طيحفاظت از مح يمنطقه ا ونيبسته و كنوانس ثاقيخزر با هم م يايدر رابطه با در يستيز

الزم االجرا  لشده و از آن سا دهيخزر نام يايدادند، روز در ليتهران را تشك ونيخزر موسوم به كنوانس

 شود. يجشن گرفته م يستيز طيرخداد مهم مح كيعنوان   به ونيكنوانس نيشدن مصوبات ا

از  يمند با بهره زيگرگان ن جيخزر قرار دارد و خل ياي) دريشرق(جنوب  يگلستان در كرانه شرق استان

 آن موثر است. انيآبز تيو تقو ستميچند رودخانه در حفظ اكوس

 رهيو آشوراده تنها جز شوند يمحسوب م يو بندر تركمن در گلستان ساحل شانيبندرگز، گم يشهرستانها

 استان است. نيا ينيدر حوزه سرزم زيخزر ن يايدر يرانيا
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 – دولت در حوزه آب كرمان محقق شد اتيه يدرصد از تعهدات سفرها 76

 22/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

دولت  يسفرها 2درصد از تعهدات  76: تاكنون كرمان گفت يآب منطقه ا رعامليمد - رنايا - كرمان

آب كرمان  تيدر وضع يبزرگ اريبس راتياستان در حوزه آب محقق شده كه تاث نيبه ا ديو ام ريتدب

 بوجود آورده است.

 100دولت  اتيافزود: تعهدات دور اول سفر ه رنايروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يديرش يعل

 دارد. شرفتيدرصد پ 7,71حدود  زانيبه م زيت و تعهدات دور دوم سفر نشـده اسـ نيدرصد تام

دولت به  اتيه يسفرها انيشده مناسب در حوزه آب كرمان در جر بيبا اشاره به اعتبارات تصو يو

 252به كرمان  ديو ام ريدور سفر كاروان تدب 2تومان كل تعهدات  ارديليم 333كرد: از  انياستان كرمان ب

 درصد محقق شده است. 63مان معادل حدود تو ارديليم

مطالعات  ،يشركت در اعتبارات استان نيسهم ا شيافزا رويكرمان اظهار داشت: پ يآب منطقه ا رعامليمد

در سال  لومتريك 400هزار و  كيبـه  1393در سـال  لـومتريك 145و بستر رودخانه هـا از  ميحد حر نييتع

 .افتي شيافزا 1399

تومان در  ونيليم 200از مبلغ  يكرمان از اعتبارات استان يسهم شركت آب منطقه ا نيهمچنادامه داد:  يو

 .افتيارتقا  1399تومان در سال  ونيليم 700و  ارديليبه چهار م 1393سال 

متمركز مندرج در قانون بودجه  يياجرا يها فيشركت از رد يكرد: ارتقا سهم اعتبار حيتصر يديرش

 گرياز د 98استان در سال  31 نيبه پنج درصد در ب 96درصـد در سـال  2,6از  ،رويوزارت ن اريدر اخت

 شود. يكرمان محسوب م يآب منطقه ا يدستاوردها

 اتيگفت: عمل ازدهميدهم و  يكالن حوزه آب كرمان در دولت ها يطرح ها يبا اشاره به اجرا يو
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 ريام دانياز سد شه 94در خرداد  لومتريك 38به طول  انهيتونل انتقال آب خاورم نيتر يطوالن يياجرا

 43 اضر(صفارود) شهرستان رابر استان كرمان به مركز استان آغاز شده است كه در حال ح يموريت

 دارد. شرفتيدرصد پ

برداشت  نيو همچن رياخ يدهه ها يكرمان افزود: با توجه به خشكسال يشركت آب منطقه ا رعامليمد

 نينو يها ستميكشاورزان به استفاده از س بياز جمله ترغ يداتيان تمهدر كرم ينيرميز يآب ها هيرو يب

 بهداشتآب جهت مصارف شرب و  ديجد يصهايدر تخص يبخش تي)،  اولويو باران ي(قطره ا ياريآب

 يها و اعمال كاهش پروانه بهره بردار يو دامدار يگلخانـه ا يمجتمـع هـا ،يصـنعت ،ييو روستا يشهر

 در بخش آب استان انجام شده است. ييو مقررات مربوطه جهت صرفه جو نيقوانچاهها با توجه به 

بهره  زانيمجاز جهت كنترل م يهوشمند آب و برق چاهها ينصب كنتورها يريگيادامه داد: پ يو

گشت و بازرس  يمجاز توسط گروهها ياز اضافه برداشت چاهها يريو كنترل برداشت و جلوگ يبردار

 در دست اقدام است. يزدر بخش مصرف آب كشاور

استان،  يو انتقال آب شرب به شهرها و روستاها نيتام يپروژه ها يدر اجرا عيكرد: تسر انيب يديرش

از  زين ليكنترل س يطرح ها يرودخانه ها و اجرا يمطالعات مربوط به انتقال آب حوزه به حوزه وسامانده

 بوده است. ريخكرمان در چند سال ا يشركت آب منطقه ا يها تيجمله فعال
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 81غرب كشور پس از  يشدن نوار مرز سبز محقق شد: يجمهور سيير يها با افتتاح

 23/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – سال

 

كرد كه  يتصور م يخورد، كمتر كس ديكل يريسامانه گرمس يكه مطالعات طرح مل يزمان شيال پس 81

شده بود،  يطراح الميكرمانشاه و ا يها آن به سمت دشت تيو هدا روانيطرح كه با مهار رودخانه س نيا

 .نديبه بار بنش ديو ام ريپس از هشت دهه و در دولت تدب

 نيبه عنوان بزرگتر يريسامانه گرمس يبرنا، مطالعات طرح مل يارخط خبر خبرگز يگزارش گروه رو به

 ديو ام رياز دولت تدب شيآن تا پ يشروع شد و اجرا 1318كشورمان از سال  خيدر تار يطرح عمران

دالر از  ارديليدولت با كسب اجازه از رهبر معظم انقالب، هشت م 93در سال  نكهينداشت تا ا يشرفتيپ

 ازيمورد ن يمنابع مال بيترت نياختصاص داد و به ا يمرز يرا به مهار آب ها يملمنابع صندوق توسعه 

 فراهم شد. يآبرسان يها و كانال ها شبكه جاديا قياز طر يمرز يدشت ها ياياح يبرا

 ليو كرمانشاه را در ذ الميا يها در دشت يريطرح سامانه گرمس ياجرا ديو ام ريرو دولت تدب نيا از

از مهار رودخانه  شيتا پ راياستفاده كنند، قرار داد ز يتوانند از منابع صندوق توسعه مل يكه م ييها طرح

 الزم را نداشت. ييشد و كارا يآن از مرز خارج م يها آب روان،يس

اعتبار در  الير ارديليهزار م 150كشور با  يطرح عمران نيبه عنوان بزرگتر يريبزرگ سامانه گرمس طرح

تونل نوسود از منطقه ازگله خارج  قيدر استان كردستان را از طر روانيخانه سدست اجراست كه آب رود

 كند. يم ياريآب الميمنطقه را تا دهلران و مهران در استان ا يها نيو زم

 الميكرمانشاه و ا يها استان اريمتر مكعب آب در اخت ونيليم 900حدود  يريطرح سامانه گرمس ياجرا با

و  النغربيسرپل ذهاب، گ يشهرستان ها ميد يها نيهزار هكتار از زم 50رح ط نيكه در ا رديگ يقرار م

سهم بخش  زيمتر مكعب آب ن ونيليم 100 زان،يم نياز ا نكهيشود ضمن ا يم ليتبد يبه آب نيريقصرش
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 صنعت است.         

بزرگ  يا مجموعه د،يرس يبردار كنفرانس به بهره دئويبه صورت و يجمهور سييامروز با حضور ر آنچه

 يو جهادكشاورز روين يها وزارتخانه ياست كه با همكار يتوسعه منابع و خاك مرز ياز طرح ها

 الم است.يكرمانشاه و  ا يهزار هكتار از اراض 23در  يو زهكش يآبرسان يها شده و شامل شبكه يياجرا

 يها ر استاند يآب شرب و صنعت، بهبود و توسعه كشاورز يازهاين نيو تام يكاهش اثرات خشكسال

 ارديليم 1773آن افزون بر  ياجرا يرود كه برا يپروژه به شمار م نيا ياز اهداف اجرا الميكرمانشاه و ا

 صورت گرفته است. يگذار هيتومان سرما

و  يكشاورز داتيدر تول يچهار برابر شيطرح شاهد افزا نيبا افتتاح ا رو،ين ريوز انيگفته رضا اردكان به

منطقه تحت پوشش  نيا يهزار هكتار از اراض 35دولت دوازدهم  انيبود و تا پا ميتوسعه منطقه خواه

 34 يگذار هيطرح با سرما 196امسال  انيوعده را هم داد كه تا پا نيا يو رد؛يگ يقرار م يريسامانه گرمس

 .شود يتومان افتتاح م ارديليهزار م

از همه  يبا قدردان يو خاك يطرح آب نيافتتاح ا نييدر آ يجمهور سيير ياالسالم حسن روحان حجت

ما  يآرزو ،يليداشتند، اظهار داشت: در زمان جنگ تحم يطرح بزرگ همكار نيا يكه در اجرا يكسان

 نيمردم ا هاطرح  نيدشت ها آباد شود و امروز با افتتاح ا نيرزمندگان اسالم ا يروزيبود كه با پ نيا

 بود. ميمنطقه خواه نيا يمنطقه شاهد آبادان

 يم ياريآب الميدشت در استان ا كيدشت در استان كرمانشاه و  11شده،  جاديا ياستفاده از كانال ها اب

 850هشت هزار و  ،يفرع يانشعاب لوله ها لومتريك 220انتقال،  يخط اصل لومتريك 52شوند كه شامل كه 

خط انتقال  لومتريك 150و  يپست فشار قو ستگاهيا 2پمپاژ و  ستگاهيآن هشت ا يتونل دارد و برا لومتريك

 الميهكتار آن در ا 500هزار و  كيهكتار آن در استان كرمانشاه و  500هزار و  21برق احداث شده كه 

 واقع است.
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طرح ها  نيمنابع آب كشور درباره ا تيريشركت مد رعامليو مد روين ريها معاون وز يحاج رسول محمد

دولت دوازدهم  انيو كرمانشاه تا پا الميا يمرز يها در استان يكشاورز يهزار هكتار اراض 35گفت: 

 .شود يمشروب م

هكتار،  774سه هزار و  رانيهكتار، جگ 909ازگله با وسعت  يطرح دشت ها نيشد: با افتتاح ا ادآوري يو

 65هزار و  كي زيهكتار و حومه قراو 456هزار و  كي يهكتار، ذهاب جنوب 390ذهاب شمال پنج هزار و 

 .رنديگ يشبكه قرار م نيپوشش اهكتار تحت 

هكتار از  500هزار و  17طرح نه تنها  نيبا افتتاح ا يجهادكشاورز ريوز يبه گفته كاظم خاواز نيهمچن

كشت تا سه بار  كي يتوانست به جا خواهند يشود، كشاورزان م يم ليتبد يبه كشت آب ميد ياراض

 انجام دهند. ياراض نيكشت در ا

با  يكشاورز يها نيهزار هكتار به زم 77از سال گذشته تاكنون  نكهياعالم ابا  يجهادكشاورز ريوز

شغل  مينفر به طور مستق 9200 يامروز برا يكرد: با افتتاح طرح ها دياضافه شده است، تاك يكشت آب

 خواهد شد. جاديا

 

 غرب كشور يو كشاورز يدولت به منابع آب توجه

امروز  نييبود كه در آ ياز موضوعات يكيغرب كشور  يبع آباز منا انتيبه ص ديو ام ريدولت تدب توجه

روز گذشته سه  40رابطه هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه گفت: ظرف  نيقرار گرفت؛ در ا ديمورد تاك

 يرهاو طرح رونق شه يو توسعه آب و خاك يريطرح بزرگ شامل سد شرف شاه، طرح بزرگ گرمس

 است. دهيرس يافتتاح و به بهره بردار يجمهور سييرانس توسط ركنف دئويو قيسومار و نفت شهر از طر

 يطرح ها يگفت: با اجرا نييآ نيدر ا زين يجهادكشاورز ريمعاون آب و خاك وز ياكبر مراديعل

 زانيجنوب استان، م ياراض يايو اح يريسامانه گرمس يدر قالب پروژه ها الميدر استان ا نينو ياريآب
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 .ابدي يم شيهزار هكتار افزا 160هزار هكتار به  70از  ياريآب نينو ستميمجهز به س ياراض

از  الميبه استان ا يدر حوزه كشاورز يدر هشت سال خدمت رسان ديو ام ريافزود: سهم دولت تدب يو

 هزار هكتار است. 100هزار هكتار،  160مجموع 

 

 دولت ييهدف نها ،يمرز يهمه آبها مهار

كشورمان با داشتن  رود؛ يد مدت كشور در برنامه ششم توسعه به شمار ماز اهداف بلن يمرز يها آب مهار

را دارد تا با  تيقابل نيو مشترك هستند، ا يمرز يها كه در موضع آب ياستان 12و  يرودخانه مرز 47

و هم از هدر رفت  ندك ياتيرا عمل نانيمرزنش شتيهم توسعه مرز و مع ياريآب نينو يها سامانه ياجرا

 كنند. يريجلوگ رانيچون ا يآن هم در كشور خشك يمنابع آب

 ،يو بلوچستان، خراسان جنوب ستانيچون س ييو مشترك استان ها يمرز يها توان به آب يم ونديپ نيا در

 يها توسعه سامانه يبرا يخوب تياشاره كرد كه قابل يغرب جانيو آذربا يشرق جانيآذربا ،يخراسان رضو

 دارند. ياريآب

با  يسد مرز كيما  يانقالب اسالم يروزيگفته است: تا قبل از پ روين ريوز انيا اردكانرابطه رض نيا در

 نيكه بعد از انقالب و در مدت چهار دولت ا ميداشت اريآب در اخت ميمتر مكعب قدرت تنظ ونيليم 650

سد با  24 ييبه تنها ديامو  رياما در دولت تدب ديمتر مكعب رس ارديليم 3,2 تيسد با ظرف 28تعداد به 

 دست در حال اجراست. نياز ا ييها متر مكعب اجرا شده و هنوز هم طرح ارديليم 2,5 ميقدرت تنظ

 ،ياستفاده از منابع صندوق توسعه مل يبه بعد با اجازه رهبر معظم انقالب برا 93از سال  رو،ين ريگفته وز به

 يها روگاهين تيمگاوات ظرف 470روستا و  1036شهر،  46ها در مرحله اول آب شرب  طرح نياز محل ا

 .دنداجرا ش يمدرن زهكش يها ها هزار هكتار شبكه كشور اضافه شد و ده يبرق آب
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مهر خبرگزاري  – آب در تهران/رشد مصرف از بارش ها سبقت گرفت ريكاهش ذخا

 25/05/1399مورخ 

 

بارش ها  زانياست كه به گفته مسئوالن امر م افتهيكاهش  يپنجگانه تهران در حال يسدها ريذخا -تهران

 دهد. ينشان م شينسبت به گذشته افزا يجار يدر سال آب

مناطق مختلف  ريگ بانيگر رياخ يها است، كه دهه يا مقوله يآب ها: كم گروه استان -مهر  يخبرگزار

قطعاً با  د،يباش گريد يهركجا ايهم ندارد، كه در شمال و جنوب كشور و  يكشورمان شده است و فرق

 .ديبوده و آن را تجربه كرد بانيگر به دست يآب كم

 نيآوردن مردم به ا يو رو وكتاب حساب يب يها و مهاجرت ستيمقوله مستثنا ن نياز ا زيتهران ن استان

در استان تهران شده  يآب كم ديشدن تهد تر يجد جاديآن در عصر حاضر سبب ا تيجمع شياستان و افزا

 است.

سه  ريز 40استان در دهه  نيا تيداشته است، جمع يشيسال گذشته روند افزا 50 يتهران ط تيجمع

 نيآب ا نيعاً تأمدارد و قط تينفر جمع ونيليم 17استان حدود  نينفر بوده است، اما اكنون ا ونيليم

 .ستين سريم يسادگ به ندهيفزا تيجمع

 

 مصرف آب در استان تهران شيو كرونا دو عامل افزا گرما

مقام ستاد توسعه آب،  بلكه به گفته قائم ست،يو امروز ن روزيدر تهران مربوط به د يسال خشك

 30دهه  لياز اوا يجمهور استير يو فناور يمعاونت علم ستيز طيو مح شيفرسا ،يسال خشك

به بعد  1353ازآن از سال  پس زيادامه داشته است و ن 40در كشور آغاز شد و تا اواخر دهه  يسال خشك

آغاز شد و  يسال خشك 1377ادامه داشت و سپس از اواخر سال  1377آغاز شد و تا سال  يترسال دوره



   

 

 

145 
 1399 مرداد  -) 33هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ادامه داشت. 1397تا 

 ها يسال خشك نيزمان با ا شد و هم يمتعدد يها تسبب خشك شدن قنا ياپيپ يها يسال خشك نيا

و كاهش  ينيرزميآب از منابع ز ندهيفزا يها آن برداشت رويو پ تيجمع هيرو يب شيشاهد مهاجرت و افزا

سراسر  دركه فرونشست  د،يرس يبه حد ينيرزميز يها برداشت از سفره زانيو م ميها بود سطح آب سفره

 شد. نيآفر استان آغاز و بحران

، »الر« ،»ريركبيام«، »ماملو« ،»ارتيز« يو مهم بود، كه سدها كيقدر استراتژ آن تخت،يپا يآب برا نيتأم

سدها  نيقرار گرفت، اما همچنان ا يبردار در اطراف تهران احداث شد و مورد بهره» نمرود«و  »انيلت«

 نيدر ا ها يو نگران شد يم ذشتهگاز روز  شتريهر روز ب هيرو يب يها استان نبودند و برداشت ازين يپاسخگو

 .افتي يم شيخصوص افزا

 جاديمردم ا نيباور را در ب نيدر استان تهران رخ داد و ا يمناسب باًيتقر يها بارش ريدو سال اخ يكيدر  البته

ها  بارش شيالبته كارشناسان افزا م،يا شده يو وارد دوره ترسال دهيرس انيبه پا يسال كرد، كه دوره خشك

 يراجع به ورود به دوره ترسال توانند، ينم قطعطور اما هنوز به كنند، يم دييدرازمدت را تأ نيانگينسبت به م

 رد كرد. ايو  دييآن را تأ توان ينم يراحت كه به دانند، يم يكنند و تنها آن را احتمال ياظهارنظر

ها و  بارش نيتوأم شد، تا ا يهداشت فردب تيكرونا و لزوم رعا روسيو وعيمناسب با ش يها بارش نيا

 ياريمصرف در بس يآب در استان تهران و ركورد زن هيرو يسبب مصرف ب يتصور ورود به دوره ترسال

 از روزها شود.

 

 شود يدر تهران توسط مشتركان پرمصرف استفاده م ياز آب مصرف يمين حدود

استان تهران  يآب ريمصرف و ذخا تيوضع ر؟يخ اي ميكن يرا تجربه م يدر حال حاضر دوران ترسال ايآ اما

 ر؟يخ اي اورديرا باالتر ب ينيرزميز يها توانسته سطح آب ريدو سال اخ يكي يها بارش ايچطور است و آ
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ها به خبرنگار مهر گفت:  آب و فاضالب استان تهران در پاسخ به آن رعاملياست، كه مد ييها سؤال

داشته است،  يدرصد 17نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  يجارسال  يها در استان تهران ط بارش

الر، طالقان و  ان،يلت ر،يركبيگانه ام پنج يدر سدها شده رهيآب ذخ زانيم حال نياست، اما درع نديكه خوشا

 داشته است. شمترمكعب كاه ونيليم 85ماملو نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 219و  ارديليم كيگانه تهران  پنج يپشت سدها شده رهيآب ذخ نكهيبا اشاره به ا ياريبخت محمدرضا

 ونيليم 138و  ارديليم كيبه  ريذخا نيمترمكعب در سال گذشته بوده است، اظهار داشت: اكنون ا ونيليم

 است. دهيمترمكعب رس

ساله  50كرونا ركورد  روسيو وعيهوا و ش يتقارن گرما ليكرد: مصرف آب در تهران به دل حيتصر يو

و متناسب  يعيكه طب م،يچهار درصد رشد مصرف در استان تهران دار يرا شكست، ما هرسال حدود سه ال

و  تكننده اس كه نگران م،يبود يدرصد 11 شيشاهد افزا ياست، اما در سال جار تيبا رشد جمع

 كنند. ييجو كه مردم در مصرف آب صرفه طلبد، يم

كرونا در اواخر سال گذشته  روسيو وعيكرد: از زمان ش انيب استان تهران بآب و فاضال رعامليمد

برابر حجم  1,3اوج مصرف حدود  يدر روزها ها يتهران م،يا مصرف آب بوده كيتاكنون همواره در پ

 درمصرف آب روزانه  زانياست و م يتوجه كه مقدار قابل كنند، يآب مصرف م »تگريچ« اچهيآب در

 نبوده است. تگريچ اچهيكمتر از حجم در گاه چيدو روز، ه يكيجز  استان تهران به

در تهران توسط مشتركان پرمصرف استفاده  ياز آب مصرف يميافزود: در حال حاضر حدود ن يو

 .شود يم

 

 ها است از بارش شتريدرصد ب 12آب در استان تهران  مصرف

آب و  رياستان تهران كه بارها نسبت به كاهش ذخا يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون
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 ليمناسب اما به دل يها بارش رغم ياستان هشدار داده است، به مهر گفت: عل نيدر ا يكمبود منابع آب

هم  آن ليو دل ميدار يگام برم يتنش آب يسو از گذشته به شيآب در استان تهران هرسال ب يمصرف باال

 ر سطح استان تهران است.از حجم بارش د شتريدرصد ب 12

آب در بخش  نيتأم يبرا شده هيتصف يديپساب تول تيعنوان كرد: استفاده از ظرف انيقربان ياحمدعل

از  يبخش مهم تواند يم يدر بخش كشاورز نينو ياريآب يها وهيش جيو صنعت و ترو يكشاورز

 را برطرف كند. يآب و تنش آب نيتأم ◌ٴ نهيمشكالت ممكن درزم

 يها پروژه گريد ييو از سو ميكن ييجو مصرف صرفه ◌ٴ نهيدرزم ست،يبا يكرد: م ديتأك يو

 ونيليم 200و  ارديليم كيآب  يبه مدار وارد شوند، تا پاسخگو تر عيفاضالب هرچه سر يها خانه هيتصف

 .ميمردم تهران در سال باش يمترمكعب

 نيمناسب قلمداد كرد و گفت: به همرا  يجار يسال آب يها مسئول آب و فاضالب استان تهران بارش نيا

از مدت مشابه سال  شتريدرصد ب 15 م،يتوانست يسال جار رماهيت انيتا پا 98-99 يسال آب ياز ابتدا ليدل

 .ميبپرداز يآب كشاورز نيبه تأم شتريدرصد ب 23آب شب و  نيگذشته به تأم

 م،يبدان ديرا به همراه داشته است، اما با يقبول بوده و رشد نسب قابل يجار يها در سال آب بارش گرچه

كشور دارد و  يها استان نيرا ب يسرانه آب نيرتريمترمكعب در سال فق 184استان تهران طبق آمار با سرانه 

 شيپ را …و نينو ياريآب يها وهيش جيمصرف، ترو يفاضالب، اصالح الگو هيتصف يها اگر طرح

 ونيليم 17كشور و حدود  تختيمواجه شده و پا يآب يا بحران بكه تهران ب د،يينخواهد پا يريد م،يرينگ

 مواجه خواهند شد. يا دهياستان با مشكالت عد نيساكن ا
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 25/05/1399ايرنا مورخ  خبرگزاري –آب ينيرزميز منابع ياياح ياجتماع موانع ييشناسا

 

و  ايطرح اح يساز ادهيپ يموانع اجتماع ييبا هدف شناسا رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق -رنايا -تهران

 زد. ديرا كل يپروژه پژوهش ،ينيرزميمنابع ز يتعادل بخش

ع حفاظت از مناب يبرا يدولت يها آب، شروع اقدام قاتيموسسه تحق يگزارش  روز شنبه روابط عموم به

كه در  شود يشدن آن مربوط م يقانون آب و نحوه مل نيو به خصوص تدو 1340به دهه  ينيرزميآب ز

 دتخسارت در مناطق ممنوعه مطرح شد.  ش گونه چيآن مسدود كردن چاه حفر شده بدون پرداخت ه

زم به قانون، وزارت آب و برق وقت مل نيا 21بود كه در ماده  ييتا جا ينيرزميحفاظت از منابع آب ز

عادالنه  عيدر قانون توز ينيرزميمسلح آب جهت حفاظت از آب شد. حفاظت از منابع آب ز سيپل جاديا

نه مجوز گرفتن يقانون، زم نيا 3تبصره ماده  كنيمجدد مورد توجه قرار گرفت، ل 1361آب در سال 

 را فراهم كرد. رمجازيغ يها چاه

تا آنكه  افتيروند ادامه  نينجر به افت منابع آب شد و ام تيدر نها ينيرزميبرداشت از منابع آب ز ليتسه

 يعال يپروژه در جلسه پانزدهم شورا 15كشور مشتمل بر  ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش اءيطرح اح

 يهستند (برا يسلب مدهها به طورع طرح نيمصوب شد. از آنجا كه ا 93 وريشهر 25 خيآب كشور در تار

 ياديز ياجتماع يها آب) با مقاومت رمجازيو ممانعت از برداشت غ مجازريچاه غ تيمثال سلب مالك

توسط  يقاتيها، تحق مقاومت نيشناخت ا يطرح شد. برا قيو دق حيصح يروبرو شدند كه مانع از اجرا

 صورت گرفت. رويآب وزارت ن قاتيموسسه تحق

كشور با  نيقوان ييناهمسو يبخش شدن طرح تعادل يياز موانع مهم اجرا يكينشان داد،  قاتيتحق جينتا

 نييتع«تحت عنوان قانون  يقانون يبخش و تعادل اءيشدن طرح اح ييراستا با اجرا طرح است. چنانكه هم

) شد. رمجازيپروانه (غ فاقد يها مجوز دادن به چاه ساز نهيزم »يبردار آب فاقد پروانه بهره يها چاه فيتكل
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طرح شده است  ياجرا يبرا ياديز يبه مقاومت اجتماع منجر رمجازيغ يها چاه يا مجوز گرفتن دوره

اخذ خواهد  يبردار به مرور زمان پروانه بهره يرمجازيكرده است كه هر چاه غ جاديشائبه را ا نيا رايز

 كرد.

طرح  نيا يها پروژه نيتر از مهم يكيعنوان  چاه به ينصب كنتور بر رو زين رمجازيرابطه با برداشت غ در

در برابر  ياديز يها، موانع اجتماع و برنامه نينبود سازوكار واحد در قوان ليكماكان به دلشد. اما  فيتعر

ها و  دفعات در برنامه كنتور به بنص نهيپرداخت هز يشده است. بعنوان مثال متول جاديطرح ا نيا ياجرا

 كنيبردار است، ل اه با بهرهكنتور چ ديخر نهيعادالنه آب، هز عيقانون توز 12اند. در ماده  افتهي رييتغ نيقوان

در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن  يبخش اعتبار آن از محل طرح تعادل نيتأم 94در قانون بودجه سال 

 شده است. نييتع يتوسط متقاض

 حهيال 8در تبصره  يشده و حت نييكنتور، دولت تع نهيدر برنامه پنجم توسعه، مسوول پرداخت هز مجدد

 اي يو نصب كنتور حجم هيمربوط به ته يها نهيكل هز رويآمده است كه وزارت ن زين 1396بودجه سال 

 ليو كنترل س يعمصنو هيتغذ ،يبخش تعادل« يها را از محل اعتبار طرح يمجاز كشاورز يها هوشمند چاه

 بردار گذاشته به عهده بهره نهيهز نيپرداخت كند. اما در برنامه ششم مجدد ا» قانون نيا 1شماره  وستيپ

دولت همسو بوده و  يها كه با طرح يباعث شده است كه كشاورزان ف،يها و وظا برنامه رييتغ نيشد. ا

مقاومت كردند و در  نهيكه در پرداخت هز گرانيبا د سهياند، در مقا نصب كنتور را پرداخت كرده نهيهز

 شد، متضرر شوند. نهيدولت متحمل هز تينها

مساله  نيشده است. ا فيهر دشت تعر يكنتور برا يعداد محدودكمبود بودجه ت ليبه دل گريد يسو از

شده است. در خصوص نصب كنتور، به » دشت يها چاه يكنتور بر رو ينشينصب گز«منجر به 

كنتور نصب كنند و  ديبا يسفره مشترك، برخ كيدر  رايز كنند يبرداران مقاومت م طورمعمول بهره

 يا ضابطه چيآنها بدون ه يكنار گاني هيشود؛ اما همسا يط ماز منابع آب توسط آنها ثبت و ضب شتبردا
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 كنند. يخود از سفره مشترك برداشت م ازين زانيبه م

بازدارنده برداشت نامتناسب از سفره  ييبه تنها نيها و قوان كه طرح دهند يفوق الذكر نشان م يها موضوع

 يكنند. برا يع آب مشترك حفاظت محلآب بوده و از مناب سيپل ديو همه مردم با ستندين ينيرزميآب ز

 دهيد يبخش تعادل و ايآب بران در طرح اح يدر قالب تشكل ها يمشاركت تيريكار اگرچه طرح مد نيا

را  يگريد يشده است، اما از آنجا كه جلب مشاركت در قالب طرح بوده و نه خودجوش، موانع اجتماع

 سبب شده است.

و  ييربنايز يامر ،ينيرزميآب ز تيريدر مد ياست كه امر اجتماع نيا انگريب يعوامل و موانع اجتماع نيا

شمارش  و قابل ياز موارد كم ياريمدت ملموس نبوده و در بس در كوتاه جيمهم است. اما از آنجا كه نتا

 جياست كه نتا يحال رد ني. اكنند يم يدست آن تنگ يدر صرف بودجه برا رانياز مد ياريبس ست،ين

به نحو  يحفاظت  برنامه چيمسائل آب ه ينشان داده است كه بدون توجه به بعد اجتماع ينجها يها مطالعه

 نخواهد شد. يساز ادهيمطلوب پ

 قاتيموسسه تحق ،ينيرزميبه منابع آب ز يتعادل بخش يموانع اجتماع يراستا و با هدف بررس نيهم در

و  ايطرح اح ياجرا ليتسه يعاجتما يراهكارها يبررس"با عنوان  يپروژه پژوهش رويآب وزارت ن

 را در دستور كار قرار داده است. "در كشور ينيرزميمنابع آب ز يبخش تعادل

 



   

 

 

151 
 1399 مرداد  -) 33هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 –ي پروژه آبرسان 9از  يبردار در انتظارِ شرق هرمزگان است/ بهره يخوب يآب ندهيآ

 26/05/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

پروژه آب و  9تاكنون  94شركت آب و فاضالب هرمزگان گفت: از سال  رعامليمد-ها استان گروه

در مناطق شرق هرمزگان اجرا شده  الير ارديليم 979هزار و  4بالغ بر  يفاضالب در مجموع با اعتبار

 است.

شركت آب و فاضالب هرمزگان در نشست  رعاملياز بندرعباس، مد ميتسن يگزارش خبرگزار هب

در قالب  يخوب يآب ندهيآ نكه؛يا انيبا ب ياسالم يمردم شرق هرمزگان در مجلس شورا ندهيمشترك با نما

انجام شده اقدامات  حيبه تشر م،يا كرده ينيب شيشرق هرمزگان پ يكوتاه مدت و بلند مدت برا يبرنامه ها

 و بشاگرد پرداخت. كيريرودان، جاسك، س ناب،يم يدر شهرستان ها

آبفا  يحجم خدمات رسان شيبوده كه به تبع افزا ييشرق هرمزگان عمدتا روستا تيجمع نكهيا انيبا ب يو

و  يآب و فاضالب شهر يها شركت يساز كپارچهيرابطه، طرح  نياظهار داشت: در ا طلبد، يرا م

 اجرا شده است. ييدر مناطق روستا يآب يها و كاهش تنش شتريف ارائه خدمات ببا هد ييروستا

 يشهرستان يمطلوب تر به روستاها، آبفا ساختارها يخدمات رسان يدر راستا نيافزود: همچن يقصم نيام

 شده است. يآب و فاضالب راه انداز هيكه در هر شهرستان چند ناح يخود را ارتقا داده است به طور

تاكنون  94آبفا استان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در شرق هرمزگان، گفت: از سال  ملرعايمد

مناطق اجرا شده  نيدر ا الير ارديليم 979هزار و  4بالغ بر  يپروژه آب و فاضالب در مجموع با اعتبار 9

 ،يبونج يمترمكعب هزار 3كن  نيريجاسك، آب ش -نيجگ ياز فاز نخست طرح مل ياست كه بهره بردار

رودان از جمله  رآبادينازدشت و خ يآبرسان يها فاز اول مجتمع كا،يو ب يارتعليز يآب شهرها نيطرح تام

 ها است. پروژه نيا
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كرد و گفت: بنا  انيآب شرق استان ب نيبزرگ در تام تيظرف كيرا به عنوان  نيسد جگ نيهمچن يقصم

 .ميده انيجاسك و بشاگرد پا يدر شهرها يآب يبه ب تيظرف نيبا استفاده از ا ميدار

هزار  4بالغ بر  ي(با اعتبار 94جاسك در سال  - نيجگ ياز فاز اول طرح مل يافزود: با بهره بردار يو

 ينظام هيو ناح ريمس يروستا 105هزار نفر شامل؛ بندرجاسك،  143بالغ بر  يتي)، جمعالير ارديليم

پروژه،  نيدر ادامه ا نيبهره مند شدند، همچن يداريو پا تيفيجنوب) از آب شرب با ك يياي(ناوگان در

از آب شرب  ريمس نيدر ا يشتريب يكه روستاها ابدي يتا كوه مبارك گسترش م نياز سد جگ يآبرسان

 بهره مند خواهند شد.

پروژه  9گفت: تعداد  ،يدر سال جار يآماده بهره بردار يها آبفا استان با اشاره به پروژه رعامليمد

از  يدر حال اجراست كه با بهره بردار الير ارديليم 309هزار و  كيبرابر  يدر مجموع با اعتبار يرسانآب

 شوند. يبهره مند م داريهزار نفر از آب شرب پا 35بالغ بر  يتيپروژه ها جمع نيا

جاسك، انتقال آب به شهر گرو  يو كمبك كيگابر ياز مجتمع كرت ياضافه كرد: بهره بردار يو

و بندزرك  يني، آذ نيبرنط يبه مجتمع ها يو آبرسان نابيم ينيجانش-به مجتمع شهوار ي، آبرسانسندرك

 پروژه هاست.  نياز جمله ا

 رماهيبه شهر سردشت در ت نياز سد جگ يآبرسان ياز فاز نخست طرح مل يبه بهره بردار نيهمچن يقصم

شهر  يآب ازي، ن هيبر ثان تريل 30 تيپروژه به ظرف نيجمهوراشاره كرد و گفت: ا سيامسال توسط رئ

 يتيبا جمع هندرآباد، اَهوِن، گَروغ و د يچخون، رازكا، جكدان،عل ،يشامل و ريمس يروستا 8سردشت و 

 كند.   يم نيهزار نفر را تام9برابر 

از سد سهران به  يفاز اول طرح آبرسان ياز اجرا نيشركت آب و فاضالب هرمزگان همچن رعامليمد

دوم امسال، عالوه بر شهر  مهيطرح در ن نياز ا يو بهره بردار ليان خبر داد و گفت: با تكمشهر گوهر

 شوند. يبهره مند م دارياز آب شرب پا زين ريمس يروستا 12گوهران، 
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خواهد شد  نياز سد سهران تام زين گريد يروستا 54خط، آب شرب  نيا ليادامه داد، در ادامه تكم يو

خط انتقال  نيبهره مند از ا يو و تعداد روستاها جاديا يشتريب يخطوط فرع ازيورد ناعتبار م نيكه با تام

 .ابدي يم شيافزا

هزار مترمكعب  6 تيو كرگان در مجموع با ظرف ارتيكن ز نيرياضافه كرد: امسال دو پروژه آب ش يو

 است.  يهره برداراجرا و آماده ب يتوسط بخش خصوص الير ارديليم 450برابر  يدر شبانه روز و اعتبار

به جاسك  يمجتمع سهران، مجتمع آبرسان يبه روستاها يسه پروژه شامل فاز دوم آبرسان يگفته قصم به

 ياز جمله پروژه ها الير ارديليم 865هزار و  كيو مجتمع امام توكهور در مجموع با اعتبار  نياز سد جگ

 در حال اجرا آبفا در شرق استان است. 

اشاره كرد و افزود: از جمله  نابيشهرستان م يبه شهرها و روستاها يآبرسان ياه به طرح نيهمچن يو

است كه  نابيبه م ياز سد سرن يشده است، آبرسان فيشهرستان تعر نيا يكه برا يمهم يها پروژه

 خواهد شد. يكلنگ زن يبزود

خواهد داشت  يريكاهش چشمگ نابيبرداشت آب از دشت م تيپروژه، ظرف نيا ليافزود: با تكم يقصم

 .رديگ يدر مواقع اضطرار مورد استفاده قرار م تيظرف نيو ا

 يكه در امورآبفا يكرد، با مجموع اقدامات يدواريشركت آب و فاضالب هرمزگان ابراز ام رعامليمد

 به حداقل ممكن برسد. زيشهرستان ن نيا يدر حال انجام است، مشكل آب شهرها و روستاها نابيم
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سبزينه مورخ روزنامه  – هياروم اچهيدر كيتراز اكولوژ يمتر يسانت4كاهش 

27/05/1399 

  

گفت: تراز  اچهيدر نيا تيوضع نيضمن اشاره به آخر هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

 يطور كل كرده، اما به دايكاهش پ متر ينسبت به مدت مشابه سال قبل چهارسانت هياروم اچهيدر كياكولوژ

 مناسب است. اچهيدر تيوضع

 اچهيدر كيدرحال حاضر تراز اكولوژ كه نيا انيفرهاد سرخوش با ب سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 متر ينسبت به مدت مشابه سال گذشته چهارسانت زانيم نيمتر است، اظهار كرد: ا274و  هزار كي هياروم

 كرده است. دايكاهش پ

و حجم آب  لومترمربعيك901اكنون دوهزار و  اچهيها، وسعت در گزارش نيادامه داد: بر اساس آخر يو

 اچهيگذشته، وسعت در مترمكعب اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال ونيليم750و  ارديليم آن سه

 است. افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم150و حجم آب آن  لومترمربعيك38 هياروم

هرساله در فصل تابستان با توجه به شدت گرما  كه نيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

 اچهينقاط در تر شيكرد: درحال حاضر ب انيب م،يشاهد هست هياروم اچهيرا در تراز و حجم آب در يراتييتغ

 خوب است. يكل طور هب اچهيدارد و اوضاع در متر يسانت80تا  70حدود  يطور متوسط عمق به

امسال  انيكه تا پا ميكن يبازگشته است، ادامه داد: تالش م هياروم اچهيبه در اتيح كه نيا انيبا ب سرخوش

 يو ثابت ديجد يمنابع آب ندهيبرسد و از سال آ انيبه پا هياروم اچهيانتقال آب به در يافزار سخت يها پروژه

 .ميداشته باش هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يبرا

 اچهيدر زيدارند، در حوضه آبر اجياحت ياديز ياريكه به آب يدرحال حاضر كشت محصوالت ،يگفته و به

اقدام  نياند. ا محصوالت شده نيا نيگزيجا ييبر و دارو كم آب اهانيكرده است و گ دايكاهش پ هياروم
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اشتغال را  جاديو ا يتوسعه اقتصاد ،يسبب شده است كه عالوه بر كاهش مصرف آب در حوزه كشاورز

 .ميمدنظر داشته باش زين

 اچهينرمال در كيتراز اكولوژ كه نيبا اشاره به ا انيدر پا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

مترمكعب آب و چهارهزار و  ارديليم13 ديحالت با نيدر ا اچهيمتر است و در274و  هزار كي هياروم

ساالنه حدود  يافزار سخت يها با اتمام پروژه ميدواريوسعت داشته باشد، اظهار كرد: ام لومتريك400

و نرمال خود  كيبه تراز اكولوژ 1406تا سال  تيمنتقل شود و در نها اچهيمترمكعب آب به در ارديليم سه

 برسد.
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 – شود ياصفهان برداشت م يها مترمكعب آب از چاه ارديليم 3.6از  شيساالنه ب

 27/05/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 ونيليم 670و  ارديليم اصفهان گفت: ساالنه سه يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره ريمد -اصفهان

 .شود ياستخراج و كم م رمجازياستان بصورت مجاز و غ نيا يها و چاه ينيزم ريز يها متر مكعب از آب

را  زانيم نيمتر مكعب از ا ارديليم 3,3افزود:  رنايروز دوشنبه در گفت و گو با ا يرباقريم يمهد ديس

 رمجازيغ يها از چاه زيمتر مكعب  ن ونيليم 370و  كشند يم رونيب نيزم مجاز استان از دل يها چاه

 شود. يبرداشت م

 1,4رود  ندهيسد زا يكه حجم كل ميمثال بزن نگونهيعدد بزرگ بهتر است ا نيدرك بهتر ا يادامه داد: برا يو

از  شيكامل پر باشد بسد بطور  نياگر ا ست؛يروزها قسمت اعظم آن خال نيمتر مكعب است كه البته ا ارديليم

 است. ييباال اريمقدار بس قتيكه در حق شود ياستخراج م نياست كه ساالنه از دل زم يبرابر آن مقدار آب 2,5

وجود  رمجازيحلقه چاه غ 297هزار و  21حلقه چاه مجاز و  566هزار و  40گفت: در استان اصفهان  يو

 هزار حلقه آنها فعال است. 11تا  10 نيدارد كه ب

 يها تاكنون به روش 84اصفهان اضافه كرد: از سال  يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار ريدم

شد كه حفظ  يريجلوگ رمجازيحلقه چاه غ 570هزار و  6 تيگوناگون مانند مسدود و پلمب كردن از فعال

 داشت. يمتر مكعب آب را در پ ونيليم 214

زمان بر و مشكل برشمرد و خاطرنشان كرد:  ينديرا فرا رمجازيغ يها مسدود و پر كردن چاه يرباقريم

مقاومت  راياست، ز يضرور يو انتظام ينظارت ينهادها ژهيمختلف بو يها نهادها و دستگاه نيب يهمكار

 باالست. كنند يبرداشت م يرقانونيها بصورت غ چاه نيها از ا كه سال يانيسودجو

شك  ينقاط كشور وجود دارد و ب ريهمچون سادر استان  رمجازيغ يها كرد: حفر چاه حيتصر يو
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از  يريجلوگ يكرد برا يمنفعت شخص يفدا ديرا نبا يهمگان بفهمند سود جمع نكهيو ا يساز فرهنگ

 امر الزم است. نيا

هزار و  كيبالغ بر  ريسال اخ كياصفهان گفت: در  يا شركت آب منطقه يحفاظت و بهره بردار ريمد 

 800مسدود كردن حدود  يو برا ييمختلف استان شناسا يها در شهرستان ديجد رمجازيحلقه چاه غ 200

 حلقه اقدام شد.

 60سال قبل   42حدود  رانيا يها كه تعداد چاه دهد يبه آمار و ارقام در چهار دهه گذشته نشان م ينگاه

 ريآنها غدرصد از  40هزار حلقه چاه در كشور وجود دارد كه  900تا  800هزار حلقه بوداما هم اكنون 

وجود دارد كه ساالنه  ردر كشو رمجازيغ يهزار حلقه چاه كشاورز 400تا  350تعداد  نيمجازند و از ا

 .شود يها مصرف م چاه نيمترمكعب آب با ا ارديليم 10از  شيب

 يها است كه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيبزرگتر لومتريك 400از  شيبه طول ب رود ندهيزا

 شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريسرچشمه گرفته و در كو ياريزرد كوه بخت ژهيبو يزاگرس مركز

 .زدير يدر شرق اصفهان م يو به تاالب گاوخون رود يم

و اقتصاد منطقه  يمؤثر در كشاورز يهمواره نقش ،يو فرهنگ يحيرودخانه كه عالوه بر جاذبه تفر نيا

ها،  به علت كمبود بارش رياخ يها ت، در دههداشته اس يتاالب گاوخون يكشورمان و هست يمركز

ن دست ييو در پا ليتبد يرودخانه فصل كيبرداشت به  شيو افزا تيتراكم جمع ،يمتوال يها يخشكسال

 مواجه شده است. يتابستان با خشك ژهيدر فصول گرم بو

 رين نظاستا نيا يفرارو يها اكنون در صدر چالش رود ندهيزا يو خشك يآب  منابع ريچشمگ كاهش

كارشناسان و مسووالن امر  دياست كه به تاك يطيمح ستيو ز نيفرونشست زم ك،يهوا، تراف يآلودگ

 نيتام يها طرح يبا اجرا داريپا يو عمل يعلم يزير برنامه ريفراگ يمعضل اساس نيرفت ا برون يبرا ديبا

 .رديآب صورت گ
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خبرگزاري  –است  رود ندهيزاتنها نقشه راه  يدائم انيجر ستاد دانشگاه آزاد اصفهان:ا

 28/05/1399ايرنا مورخ 

 

ه راه نقش كيرود  ندهياستان اصفهان گفت: زا يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيعضو ه - رنايا - اصفهان

 از ابتدا تا انتهاست. يدائم انيندارد، آن هم جر شتريب

 ياديز يها اظهار داشت: مستندات، مصوبات و نقشه رنايكوشافر روز سه شنبه در گفت و گو با ا محمد

 شود. يياجرا يمستندات علم هيبر پا ديها با ها و نقشه مصوبه نيرود وجود دارد، اما ا ندهيزا يبرا

رودخانه ادامه داد:  نينقشه راه ا هيته يبرا 99رود در مرداد  ندهيزا يايكارگروه اح ليتشكبا اشاره به   يو

را  نهيزم نياقدام الزم در ا ديتشكر دارد، اما مسووالن با يرود جا ندهيزا ياياح ياقدام مناسب دولت برا

 از خود شروع كنند.

 ندهيزا يايبا هدف حل مشكالت و اح است كه يرود عنوان طرح ندهيزا زيحوضه آبر تيريراه مد نقشه

 استيرود به ر ندهيرودخانه زا يايمرداد امسال در جلسه كارگروه اح لياوا ،يها بررس رود پس از ماه

 .ديرس بيبه تصو يجمهور سييمعاون اول ر يرياسحاق جهانگ

 

 رود است ندهيبحران آب و زا يامدهاياز پ يكيدر اصفهان  نيزم فرونشست

 يامدهاياز پ يكي نياستان اصفهان خاطرنشان كرد: فرونشست زم يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيه عضو

 ،يمناطق مسكون يبرا يمهم يها بيمنشاء آس تواند يرود در اصفهان است كه م ندهيبحران آب و زا

 باشد. يخيو آثار تار رويخطوط انتقال ن ،يصنعت

 ،ينيرزميكردن منابع آب ز ريبا برگشت ناپذ نيفرونشست زم يها بيها و آس خسارت نكهيا انيبا ب يو

از عوامل خطر  نيكشور، فرونشست زم يكرد:  بر اساس گزارش سازمان نقشه بردار انيب شود يم يدائم
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 وسه پل است. ينقش جهان و س دانياصفهان از جمله پل خواجو، م يخيآثار تار

 يبرا شياز پ شيب ياكنون به همت نكهيا انياستان اصفهان با ب يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيه عضو

 يخيو آثار تار يفرهنگ راثيو حفظ م يگفت :نگهدار ميدار ازيرود ن ندهيو زا يفرهنگ راثيحفظ م

 جاديا نكشور بدو يارز يو درآمدها يياشتغال زا نهيدر زم يخاص گاهياست و جا يعموم فهيوظ كي

 دارد.   يطيمح ستيقابل توجه ز  يها يآلودگ

 يها است كه از كوه رانيا يرودخانه منطقه مركز نيبزرگتر لومتريك 400از  شيبه طول ب رود ندهيزا

 شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريسرچشمه گرفته و در كو ياريزرد كوه بخت ژهيبو يزاگرس مركز

 .زدير يدر شرق اصفهان م يو به تاالب گاوخون رود يم

و اقتصاد منطقه  يمؤثر در كشاورز يهمواره نقش ،يرهنگو ف يحيرودخانه كه عالوه بر جاذبه تفر نيا

ها،  به علت كمبود بارش رياخ يها داشته است، در دهه يتاالب گاوخون يكشورمان و هست يمركز

 نيياشد و در پ ليتبد يرودخانه فصل كيبرداشت به  شيو افزا تيتراكم جمع ،يمتوال يها يخشكسال

 مواجه شده است. يكتابستان با خش ژهيدست در فصول گرم بو

 رياستان نظ نيا يفرارو يها اكنون در صدر چالش رود ندهيزا يو خشك يآب  منابع ريچشمگ كاهش

كارشناسان و مسووالن امر  دياست كه به تاك يطيمح ستيو ز نيفرونشست زم ك،يهوا، تراف يآلودگ

 نيتام يها طرح يبا اجرا داريپا يو عمل يعلم يزير برنامه ريفراگ يمعضل اساس نيرفت ا برون يبرا ديبا

 .رديآب صورت گ
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 يدرصد30 شيافزا؛ است يباد شيكشور كانون بحران فرسا يهكتار از اراض ونيليم13

 29/05/1399سبزينه مورخ روزنامه  – كشور يابانيمناطق ب

 

 ليدل به رياخ يها كشور است كه در خالل سال يطيمح ستيمعضالت ز نيتر از مهم يكي ييزا ابانيب

 يها يدرصد از خشك2/1 رانياست. ا دهيرس يا كننده به ابعاد نگران يمياقل راتييو تغ يانسان يها تيفعال

جنگل و  يعال يراداده است. به گفته عضو شو يجهان را در خود جا يابانيدرصد مناطق ب08/3جهان و 

تمام  يهكتار است، ول ونيليم5/32كشور  يها ابانيها و مراتع كشور وسعت ب مرتع سازمان جنگل

 ريتأث كه تحت يدرصد به مناطق30 ريسال اخ10تند. در هس ييزا ابانيب دهيپد ريتأث كشور تحت يها عرصه

 اند، اضافه شده است. شده ابانيب يباد شيفرسا

از  يعيمناطق وس يتر شيبا شتاب ب يعيرطبيو غ يعيعوامل طب ريتأث تحت ييزا ن ابايب رياخ يها سال در

در  ينيسرزم بيخاك و تخر يزيكه باعث كاهش حاصلخ يا دهيكشور را دربر گرفته است. پد

 شده است. يكشاورز يو اراض يابانيب يمانند جنگل، تاالب، اراض يا ياراض

سال 10 ياما ط شود، يم ييدهه است كه در كشور اجرا از حدود شش شيب ييزا ابانيمقابله با ب طرح

به از هفت  زين يبحران يها هكتار و كانون ونيليم30به  20از  يباد شيفرسا ريتأث گذشته مناطق تحت

 است. دهوارد كر يو اقتصاد ياجتماع ،يستيز به منابع ياديو خسارات ز دهيهكتار رس ونيليم13

به  باره نيكشور، در ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيكارشناس دفتر امور ب ،ينيعبدالحس محسن

در نقاط مختلف كشور از جنگل و مرتع گرفته تا  ييزا ابانيب دهيباشگاه خبرنگاران جوان گفت: پد

كه از  دهد يخبر م كشوردر  نيسرزم بيها از تخر اتفاق افتاده است و داده يكشاورز يها و اراض تاالب

 .ميمطلوب فاصله دار تيبا وضع بياز تخر يريشگيلحاظ پ

 يليپتانس چيكه ه ميجدا كن ييزا ابانيرا از بحث ب ريمانند دشت كو رانيافزود: اگر مناطق فراخشك ا او
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 نيبه ا يجد بيها باعث آس از آن يبردار قرار دارند و بهره بيكشور در معرض تخر ياراض هيندارد، بق

 .شود يمناطق م

اند،  شده ييشناسا يباد شيفرسا ريتأث تحت رياخ يها كه در دهه يادامه داد: در مناطق ينيعبدالحس

 يها به كانون ليمناطق تبد نيها انجام شده است و ا آهن و توسعه شهر مانند جاده، راه يا توسعه يها پروژه

 ،ياهيرفتن پوشش گ نيب زها، ا شدن تاالب هستند كه در اثر خشك زين يگرياند و مناطق د بحران شده

 ند.ا شده ليبحران تبد يها به كانون يكشاورز يو شور شدن اراض ينيرزميز يها سطح آب آمدن نييپا

 

 ها در دستوركار سازمان جنگل ييزدا ابانيب اتيهزار هكتار عمل120

كاشته شده است،  يابانيكاشت در مناطق ب هكتار جنگل دست ونيليتاكنون حدود دوم كه نيا انيبا ب او

درحال انجام  ييزدا ابانيب يها كشور پروژه يابانينقطه ب448شهرستان و 140استان،  22كرد: در  حيتصر

هرز آب  تيريمد ،يركا نهال اتيشامل عمل ييزدا ابانيب اتيهزار هكتار عمل127است و در سال گذشته 

در  ييزدا ابانيب اتيهزار هكتار عمل120اجرا شده است. امسال  يكار در اماكن نهال يپاش و مالچ

 ها و مراتع قرار دارد. دستوركار سازمان جنگل

 

 ستين يكاف ييزا ابانيمقابله با ب يبرا ياختصاص بودجه

 يبودجه اختصاص كه نيبا اشاره به ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيكارشناس دفتر امور ب نيا

است كه علل و  نيهدف ا ييزدا ابانيب يها اظهار كرد:در پروژه ست،ين يكاف ييزا ابانيمقابله با ب يبرا

منابع  نيو ا ميقرار ده يريشگيپ تيدر اولو شود، يم يو كشاورز يعيطب منابع بيرا كه باعث تخر يعوامل

مقابله  يبرا يتر كار گسترده تيداده شود، ظرف صيموقع تخص و به تر شياعتبارات ب ني. اگر اميرا حفظ كن

 استفاده كند. شياز دستاوردها تواند يوجود دارد كه كشور م ييزا ابانيبا ب
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 ييزا ابانيطرح مقابله با ب يبرا يتومان از صندوق توسعه مل ارديليم758ل گذشته گفت: سا ينيعبدالحس

 دنظريمبلغ تجد نيتومان است كه كاهش دارد و احتماالً ا ارديليم240پرداخت شده است. مبلغ امسال 

 شود.

 

 اند خود را از دست داده كيولوژيكشور توان ب يجنگل مناطق

از  يكيها و مراتع كشور، هم گفت:  جنگل و مرتع سازمان جنگل يعال يعضو شورا ،يسردار فرهاد

سال گذشته مناطق 10است. طبق مطالعات انجام شده در  يباد شيدر كشور فرسا ييزا  ابانيب قيمصاد

از هفت  يادب شيفرسا ريتأث تحت يبحران يها هكتار و كانون ونيليم30به  20از  يباد شيفرسا ريتأث تحت

 است. افتهي شير افزاهكتا ونيليم13به 

 دهيپد ريتأث كشور تحت يها تمام عرصه يهكتار است، ول ونيليم5/32كشور  يها ابانيافزود: وسعت ب او

اند، اضافه  شده ابانيب يباد شيفرسا ريتأث كه تحت يدرصد به مناطق30 ريسال اخ10هستند. در  ييزا ابانيب

خسارت  يو اقتصاد ياجتماع ،يستيز به منابع يبحران يها كانون نيا كه نيبا اشاره به ا يشده است. سردار

توان  يمناطق جنگل رايز كند، يم ديكشور را تهد ييزا ابانيب دهياكنون پد ادامه داد: هم كنند، يوارد م

 نيمناطق اتفاق افتاده است. همچن نيدر ا ينيسرزم بياند و تخر خود را از دست داده كيولوژيب

كشور اتفاق  يها از دشت ياريكه در بس ينيرزميبا افت منابع آب ز يكشاورز يضدر ارا ييزا يشور

 كرده است. ليممنوعه تبد يها را به دشت ياراض نيافتاده و ا

 

 رو به كاهش است ييزا ابانيب روند

را رو به  ييزا ابانيها و مراتع كشور امسال روند ب جنگل و مرتع سازمان جنگل يعال يعضو شورا نيا

و مراتع سرسبز بودند؛  ميداشت يخوب يها بارش يمياقل طيشرا ليدل كاهش دانست و اظهار كرد: امسال به
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را  يسوز آتش طرمراتع سبز خشك شوند، خ يوقت رايهم خطرات خاص خود را دارد؛ ز طيشرا نياما هم

 .شوند يم نيسرزم بيداده و باعث تخر شيافزا

فراهم  ييزا ابانيب دهيمقابله با پد يالزم برا يها رساختيز دياعتبارات با نيبر تأم گفت: عالوه يسردار

 كننده است. كمك اريراستا بس نيهم در ا يعيطب منابع يها انجمن تيشود و فعال
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 29/05/1399خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيدر يگرد و غبار نمك يدرصد 90 كاهش

 

 يپس از آغاز اقدامات عمل نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 ،ينقاط بحران يدر برخ يگفت: حت افته،يدرصد كاهش  90 هياروم اچهيدر يستاد، گرد و غبار نمك نيا

 است. دهيبه صفر رس ينمك يزگردهاير زانيم

و قبل از آغاز  1393در سال  نكهيا انيبا ب رنايسرخوش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا فرهاد

عقب  ليهزار هكتار به دل 100 يبيبه وسعت تقر يمساحت ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يياقدامات اجرا

بر اقدامات  عالوهافزود:  شد، يمحسوب م يباد شيحساس به فرسا ياز اراض هياروم اچهيآب در ينينش

و هشت  هياروم اچهيوسعت در يرصدد 50 شيافزا زگردها،ير يدر كنترل نقاط بحران ايستاد اح يتخصص

 ديو سف يبه حالت عاد يباد شيمستعد فرسا ياز اراض ياريآب آن سبب شد تا بس زانيم يبرابر

 بازگردند.

 ديو ام رياضافه كرد: دولت تدب هياروم اچهيرفع دغدغه مردم درباره در يبا اشاره به اهتمام دولت برا يو

 كرده است. يگذار هيسرما الير ارديليهزار م 100 ،اچهيدر نيا يياياح يطرح ها ياجرا يبرا

 673از  شيب 1398سال  انيتا پا 1393از سال  نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

مصوب شده  هياروم اچهيدر در ينمك يزگردهاير يبحران يها مقابله با كانون ياعتبار برا الير ارديليم

 نيانجام ا يبرا الير ارديليم 436از  شيب يعنيمصوب  زانيم نيدرصد از ا 71تاكنون  است، اضافه كرد: 

 است. افتهيها اختصاص  طرح

تحت  هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يگرد و غبار نمك يبحران يها كانون يتمام نكهيبر ا ديبا تاك يو

در  اي دهيبه اتمام رس ايمنطقه  نيدر ا يگرد و غبار نمك يها كنترل كانون اتيكنترل است، گفت: عمل

 خود قرار دارد. يانيمرحله پا
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اشاره كرد و افزود:  ينمك يزگردهاير يها در كانون اتيعمل ياجرا يبند تيبه اولو نيهمچن سرخوش

 تالش خود را به كار گرفته است. يتمام ينمك يزگردهايدر مقابله با ر هياروم اچهيدر يايستاد اح

 ه،ياروم اچهيبه در يغرب جانيانتقال آب از جنوب آذربا يها از طرح يه بهره برداربا اشاره ب نيهمچن يو

متر به  كيبه  كيو ساالنه نزد دهيرس يبه بهره بردار يماه سال جار يها در د طرح نياظهار داشت: ا

 خواهد افزود. هياروم اچهيارتفاع در

حائز  يا به اندازه ينمك يزگردهايروان  و ر يها شن تيدر تثب ديو ام ريتالش دولت تدب رنا،يگزارش ا به

از اقدامات  يكيعنوان  از طوفان نمك را به يرانيا ونيليم 14نجات  يجمهور سيياست كه ر تياهم

 برشمرد. ديو ام ريدولت تدب

 يها از بروز طوفان يريو جلوگ زگردهاير تيدر تثب ديو ام ريمهم دولت تدب يها طرح رسد يم نظر  به

و  يمطالبه مل كيكه  جانيآذربا يآب نينگ ياياح يبرا الير ارديليقه و صرف هزاران مدر منط ينمك

اقدامات مثبت دولت مغفول واقع  بيو تخر يا تاخت و تاز رسانه يبوده است، همچنان در البه ال يفرامل

 مانده است.

را به وضوح  هيمارو اچهيدر يايستاد اح يروستا اقدامات انجام شده از سو كي ياهال شود يم چگونه

و  اياز ستاد اح يمنف ياخبار ،ياجتماع يها شبكه ييو شكوفا يدر عصر اطالع رسان يدرك كرده اند ول

نا  قيرا تزر دتالش خو يتمام يا مخابره و عده جانيآذربا يآب نينگ ياياقدامات دولت در اح بيتخر

 .رنديگ يبه جامعه به كار م يديام

 يايستاد اح يسال قبل از آغاز كار عمل كي يعني 1393در سال  هياروم اچهيآب در زانيم نيكمتر

هم اكنون  ديو ام ريكه با نگاه بلند دولت تدب ديمترمكعب آب به ثبت رس ونيليم 500با  هياروم اچهيدر

داشته  شيافزا بربه هشت برا كيكه نزد دهيمترمكعب رس ارديلياز چهار م شيبه ب اچهيدر نيآب ا زانيم

 است.
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نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيا وجود با

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

تراز آب  شيادامه روند افزاضمن  تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبر اساس س ياز منابع آب

 .نجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

 روند خشك شدن آن متوقف شد. د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يكاهش م

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

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

 رفع خواهد شد.

 كياز اكولوژ/ به تر1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

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

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

 شد.

مناسب،  يبا بارش ها هيومار اچهياز آب موجود در در يادياطالعات و آمار، بخش ز نيتوجه به ا با

انتقال آب سدها، كاهش مصرف آب در  ،ياقمار يرودخانه ها يروبيبارش ها با ال نيانتقال خوب ا

 ياآمده و روزه ريتداب نيتواند به كمك ا يبوده كه انتقال آب حوضه به حوضه م يبخش كشاورز

 خبر بدهد. هياروم اچهيدر يرا برا يدبخشينو



   

 

 

167 
 1399 مرداد  -) 33هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيدر يبرا زيتبر خانه هيتصف يترمكعبم ونيليم 125آورد  آب

 29/05/1399مورخ 

 

مشتركان  ينفر ونيليم كي شيافزا عالوه بر زيخانه فاضالب تبر هيمدول دوم تصف ليتكم -رنايا -زيتبر

 اچهيدر ياياح يمترمكعب پساب برا ونيليم 125ساالنه  تيكالن شهر، برنامه هدا نيشبكه فاضالب در ا

 كند. يمحقق م زيرا ن هياروم

خانه  هيتصف نيبه عنوان بزرگ تر زيبزرگ فاضالب تبر خانه هيساخت مدول دوم تصف رنا،يگزارش ا به

و لجن آغاز شده كه مراحل  عيفاز ما 2تومان در  ارديليم 200حدود  هيا اعتبار اولب 1395كشور از سال 

 گذراند.   يم يمنابع مال نيرا در صورت تام يبهره بردار يانيپا

آن را امكان  هياول يطرح، كه امكان بهره بردار نيا عياتمام بخش ما يانجام شده برا يها يابيارز بنابر

هزار نفر به  600از  زيتومان اعتبار الزم است تا سطح پوشش فاضالب تبر ارديليم 100تا  70كند،  يم ريپذ

 .ابدي شينفر افزا ونيليم 2حدود 

كالن  نيبرابر سطح پوشش شبكه فاصالب ا 1,5 شيعالوه بر افزا زيخانه فاضالب تبر هيدوم تصف مدول

 كند. يم سريم زيمترمكعب پساب را ن لونيمل 150شهر، برنامه ورود ساالنه 

 

 رسد يم يدهه فجر به بهره بردار زيخانه تبر هيدوم تصف مدول

طرح مدول دوم  شرفتياز پ ديبازد هيدر حاش يشرق جانيشركت آب و فاضالب آذربا رعامليمد

 درصد پوشش شبكه فاضالب دارد.  86تنها كالنشهر كشور است كه حدود  زيگفت: تبر ز،يفاضالب تبر

و   دهيرس يبه بهره بردار 1381سال  زيخانه فاضالب تبر هياز اول تصفاظهار كرد: ف مانلويا رضايعل

فاز اول در  تيخانه فاضالب و تقو هيمدول دوم تصف يهزار نفر را تحت پوشش قرار دارد؛ با اجرا600
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خانه دهه فجر  هيفتص نيا عيشوند كه بخش ما يبرخوردار م يفاضالب شهر دينفر از فوا ونيليم 2مجموع 

 شود.    يرسد و وارد مدار شبكه م يم يهره بردارامسال به ب

 اچهيبه سمت در ييخانه پس از گندزا هيتصف نيمترمكعب پساب حاصل از ا ونيليم 125افزود: ساالنه  يو

 ينقش مهم ستيز طيمنطقه غرب كشور و حفاظت از مح يآب نيرنگيايشود كه در اح يم تيهدا هياروم

 خواهد كرد.   فايرا ا

 

 شود يم تيهدا هياروم اچهيبه در زيخانه تبر هيمترمكعب پساب فاز اول تصف ونيليم 50 اكنون

خانه  هيتوسط فاز اول تصف زيخاطر نشان كرد: اكنون ن يشرق جانيشركت آب و فاضالب آذربا رعامليمد

 شود.  يم تيهدا هياروم اچهيمتر مكعب پساب در سال به سمت در ونيليم 50

بود،  افتهي صيتومان اعتبار تخص ارديليم 200 زيخانه تبر هياخت مدول دوم تصفس يشد: برا ادآوري مانلويا

طرح در سال  نياست تا ا ازيامسال اعتبار ن يبرا گريتومان د ارديليم 100تا  70آن  عياتمام فاز ما ياما برا

 به اتمام برسد.   يجار

ها از  ميتحر ديشده قبل از تشد دهيشيدان ريها و تداب ينيب شيخانه با پ هيتصف نيالزم ا زاتيگفت:تجه يو

و  زاتيتجه هيو بق ميندار يمشكل يزاتيشده و اكنون به لحاظ تجه نيو فرانسه تام ايتاليآلمان، ا يكشورها

خانه با  هيتصف نيالزم ا زاتيهرود تج يم شيانجام و به پ يطرح توسط متخصصان داخل ياقدامات مهندس

شده  نيو فرانسه تام ايتاليآلمان، ا يها از كشورها ميتحر ديه قبل از تشدشد دهيشياند ريها و تداب ينيب شيپ

طرح توسط متخصصان  يو اقدامات مهندس زاتيتجه هيو بق ميندار يمشكل يزاتيو اكنون به لحاظ تجه

 رود.   يم شيانجام و به پ يداخل

انه در كشور وجود خ هيتصف نيادامه داد: مشابه ا يشرق جانيشركت آب و فاضالب آذربا رعامليمد

افتتاح  يبه زود زيخانه تبر هيكه تصف يدر تهران ساخت مشابه آن آغاز شده در حال يندارد، ااما به تازگ
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 شود.   يم

 هينوع تصف نيبه روز بكار گرفته شده در ا ستميبا س زيفاضالب تبر هيتصف ياظهار كرد: برا نيهمچن مانلويا

شده و  ينيب شيپ هيثانو ينيو ته نش يهواده ه،ياول ينيته نش ،يريگدانه  ،يريمرحله شامل آشغال گ6خانه، 

 شود.   يم تيهدا هياروم اچهيآن به در يينها يخروج

مشكل  ندهيسال آ 20تا  12كالنشهر در  نيا زيخانه تبر هيكرد: با كامل شدن تصف ديتاك نيهمچن يو

 نخواهد داشت.   يفاضالب شهر

 ديخانه موجود زنده است كه با هيكرد: تصف ديتاك يشرق جانياشركت آب و فاضالب آذرب رعامليمد

 انجام شود. يبه خوب اتيباشد تا عمل دهيسنج ندهايو فرآ يدرجه، هواده

 

 شده است نهيطرح هز نيا يبرا الير ارديليم 160تاكنون  

 رناير ابه خبرنگا زين يشرق جانيو توسعه فاضالب اداره كل آب و فاضالب آذربا يبهره بردار معاون

و  عيفاز ما 2شده است كه در  نهيهز زيخانه تبر هيمدول دوم تصف يبرا الير ارديليم 160گفت: تاكنون 

 شود.   يلجن انجام م

 يدرصد 90 يساختمان شرفتيپ  زيخانه فاضالب تبر هيمدول دوم تصف عياظهار كرد: فاز ما يعباس زيپرو

شود و  يم يآماده بهره بردار يبه زود عيكه فاز ما ميدار شرفتيدرصد پ40 زين يزاتيدارد و در بخش تجه

 رسد.   يم يبه بهره بردار ندهيفاز لجن آن سال آ

پوشش خود دارد  ريهزار نفر را ز 600كه اكنون  زين زيخانه فاضالب تبر هيفاز اول تصف تيافزود: ظرف يو

 تيدرصد ظرف 30رديگ يار منفر تحت پوشش قر ونيليم 2فاز   2و در مجموع  ابدي يم شيدرصد افزا 30

 تيو تقو شيافزا زين ردپوشش خود دا ريهزار نفر را ز 600كه اكنون  زيخانه فاضالب تبر هيفاز اول تصف

 .رديگ ينفر تحت پوشش قرار م ونيليم 2فاز   2شود كه در مجموع  يم
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 شود  يبه روش فسفاته انجام م زيخانه تبر هيدر تصف هيتصف

خانه در كشور است كه  هيخانه تنها تصف هيتصف نيگفت: ا رنايبه ا زين زيضالب تبرپروژه مدول دوم فا ريمد

 شود.   يدر آن انجام م هيبه روش فسفاته تصف

 نيذرات، قابل ته نش نديفرآ نيخانه ساخته شده كه در ا هيتصف نياظهار كرد: چهار حوضچه در ا رادمهر

 شود.   يم تيهدا يو به سمت بخش هوادهشدن بوده و لجن ها توسط لوله ها حذف و زالل شده 

 هيساخت مدول دوم تصف يهزار تن آلماتور برا 6با استفاده از  يزيهزار مترمكعب بتن ر 60افزود:  يو

 شود. ياجرا م يبه زود زيخانه ن هيتصف يساز ابانيو خ يبكار رفته است و محوطه ساز زيخانه تبر

 



   

 

 

171 
 1399 مرداد  -) 33هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايرنا مورخ  – مازندران يها انبند آب يروبيدولت در ال يها تحقق برنامه

29/05/1399 

 

كه از سال گذشته در  ها يشمال يماندگار و اجداد يها به عنوان منابع آب بندان آب ياياح - رنايا - يسار

 يو دلگرم رود يم شيطبق برنامه پ يقرار گرفت به رغم همه مشكالت مال ديو ام ريتور كار دولت تدبدس

 كرده است. جاديدر استان مازندران ا ژهيكشاورزان بو يبرا يا ژهيو

 يريگ با بهره يزراع يها ها به همراه سردهنه بندان آب يروبيال ، براساس برنامه دولت، كاررنايگزارش ا به

 يها سازه نيا ياعتبار از سال گذشته آغاز و مقرر شد در مدت سه سال تمام نيو تام ديجد يها ياوراز فن

 ينيب شيتومان بودجه پ ارديليم 160 نظورم نيا يبرنامه ، دولت برا نيبه اتمام برسد. همسو با ا يميقد يآب

 شود. يم ميتان تقسو گلس النيسه استان مازندران ، گ انيكار م شرفتيكرده است كه بر اساس پ

هزار  33حدود  النيگلستان، مازندران و گ ياستان ها يمساحت كل آب بندان ها ،ياساس آمار رسم بر

 كند. يم نيرا تأم يزاريشال يهزار هكتار اراض 150حدود  ازيهكتار است كه آب مورد ن

حت آب بندان ها را دارد ، تعداد و مسا نيشتريب يشمال ياستان ها نيكه استان مازندران در ب ييآن جا از

و  يروبياستان ، تاكنون ال يو جهاد كشاورز يشركت آب منطقه ا يو همكار ياستاندار يريگيبا پ

 رفته است. شيمرمت آنها طبق آمار برنامه پ

 

 بندان در مازندران قطعه آب 140و مرمت  يبازساز

قطعه  140 يار مرمت و بازسازكه تاكنون ك نيمازندران با اعالم ا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 ياز سو يتومان ارديليم 100آب بندان ها با اعتبار  نيا يبندان در استان انجام شده ، گفت :  بازساز آب

 شد.   ياتياستان عمل يو جهاد كشاورز يا آب منطقه
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و افزود : استان اشاره كرد  يآب زراع نيها در تام بندان كننده آب نييبه نقش تع يبخكش ميمحمد ابراه 

 است. ازيتومان اعتبار ن ارديليم 300مانده استان   يباق يها بندان آب يتمام يبازساز يبرا

 
 

  ديسه هزار هكتار آب بندان مازندران در سال جهش تول يروبيال

 يسامانده يگفت كه كار مطالعات زيمازندران ن يو آب و خاك سازمان جهاد كشاورز يامور اراض ريمد 

 صيبا تخص يپروژه مهم كشاورز نيو ا دهيبه اتمام رس يسال جار ياستان برا يآب بندان ها قطعه از 33

 شود. يانجام م يجار يسال مال انيتومان تا پا ارديليم 50

 يروبيهزار هكتار عنوان كرد و افزود : با ال 18استان را حدود  يمساحت آب بندان ها  يفرهاد نيفرز

 700به  يمترمكعب كنون ونيليم 400آب در آنها از  يساز رهيذخ زانياستان ، م يآب بندان ها يتمام

 .ابدي يم شيمتر مكعب افزا ونيليم

آب بندان ها استفاده از  يروبيبا ال نيقيمازندران گفت : به طور  يكارشناس آب و خاك كشاورز نيا
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 .ابدي يهش مدر استان كا يكشاورز رمجازيمجاز و غ يحفر چاه ها ژهيبو ينيزم ريز يمنابع آب

سد  كيبرابر حجم  نيشمال معادل چند يآب بندان ها يمنابع آب تيمعتقدند ظرف يكشاورز كارشناسان

در حال حاضر هشت سد بزرگ و كوچك در مازندران با  ياست و طبق آمار شركت آب منطقه ا

ار  برابر با مقد نيمترمكعب وجود دارد كه ا ونيليم350حدود   يريو آبگ يساز رهيذخ تيظرف نيانگيم

 تياستان طبق برنامه محقق شود ، ظرف يآببندان ها يروبياگر  ال يآببندان ها است ول يفعل يساز رهيذخ

 .ابدي يم شيسد ها افزا تيبرابر ظرف 2 يعنيمترمكعب  ونيليم700آب پشت آببندان ها به حدود  رهيذخ

آن با ساخت سد است؛  سهياست مقا توجه كرده يآب يگاه رهيمنبع ذخ نيكه دولت به ا يلياز دال يكي

از آب  يسال است اما مطالعه، اجرا و بهره بردار 10هفت تا  رانيدر ا يبه طور متوسط زمان سد ساز يعني

 شود. يسال انجام م كيبندان ها شمال در كمتر از 

شود ،  يآب بندان ها  محسوب م گريد ياز كاركردها يطيمح ستيو مقوالت ز يگردشگر نيهمچن

 مواجه است . يطيمح ستيدر شمال با چالش ز ياريآب يشبكه ها جاديو ا يكه در سد ساز يوعموض

 التيآب بندان ها است . طبق آمار ش ياقتصاد يكارگردها گريهم از د يگرم آب انيماه پرورش

ن استا يها در آببندان توفاكيو ف ديكپور ، آزاد، سف يهزار تن انواع ماه 40تا  37مازندران هر ساله 

 .شود يعرضه م يو خارج يو به بازار داخل ديو سپس ص افتهيپرورش 

كشور است كه در  يشمال يمختص استان ها ،يساز آب كشاورز رهيبندان به عنوان سازه ذخ آب

 .نديگو يم "بندسار  "و در استان گلستان  "سل  " الني، در گ "اندون  "مازندران به آن 

 

 يسردهنه كشاورز100 يساز مدرن

و  كهزاريو مدرن استان را  يسنت يها تعداد سردهنه نيمازندران همچن يا عامل شركت آب منطقه ريمد

كه در دستور كار شركت قرار داشت   يسردهنه مدرن 200گذر عنوان كرد و گفت :  تا كنون از  800
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 تومان انجام شد. ارديليم 30 نهيسال گذشته با هز 2 يمورد آن ط 100

 انيدر مازندران اشاره كرد و ب يشركت آب منطقه ا يطرح ها ياجرا يها نهيهز شيبه افزا يخكشي

 يمابق ياجرا ياست و برا يدر استان ضرور يانهار زراع يريآبگ يها برا سردهنه يداشت:  مدرن ساز

 است. ازيتومان اعتبار ن ارديليم 100استان به  يسردهنه ها يمدرن ساز يطرح ها

و به مصرف  ميسردهنه ها تنظ نيا قيمتر مكعب از آب رودخانه ها از طر ارديليم 1,5از  شيب ساالنه

 رسد. ياستان مازندران م يزاريبخصوص شال يكشاورز ياراض

 ياراض ژهيبو يكشاورز يها نيزم ياريروش آب نيرودخانه ها در مازندران مهم تر يسنت يها سردهنه

شود تا آب روخانه  يخاك و گل درست م پر از يها سهيبا چوب و ك يسنت ياست.سردهنه ها يزاريشال

 به كشتزار برساند. يانحراف ريمس كي جاديرا پس از ا

قابل  زيآب ن يبند ميو تقس تيريآب ، مد يسردهنه ها ، عالوه بر باال رفتن بهره ور يمدرن ساز با

 نشوند. ريآب درگ ميكشاورزان با هم بر سر تقس گريشود د يكار سبب م نياجراست و ا

 

 دارد. لومتريبه طول حدود هفت هزار ك يو فرع يشاخه رودخانه اصل 120مازندران  استان

 ياز سردهنه ها يرياستان در حال حاضر  با بهره گ يو باغ يزراع يهزار هكتار از اراض 460حدود  عمده

 شوند. يم ياري، از آب رودخانه ها آب يكشاورز

 يبند ميو تقس تيو هدا زارهاستيمربوط به شالدر مازندران  يمصرف آب بخش كشاورز زانيم نيشتريب

 دارد. ياراض نيا ياريسهم را در آب نيشتريسردهنه ها ب قيآب از طر

تن  ونيليم كيساالنه  يرسم يدارد و بر اساس آمارها يزاريشال يهزار هكتار اراض 230حدود  مازندران

 كند.  يم ديتول ديبرنج سف
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و هشدار زودهنگام  شيپا يمل يها نظام تيتقو يدر راستا رانيفائو از ا تيحما

 يسامانه كشور جاديجهت ا يرانيمتخصصان ا يفائو برا كارگاه ؛يكشاورز يخشكسال

 29/05/1399ي ايانا مورخ گزارخبر – يشاخص تنش كشاورز

 

 يرانيا يتوان نهادها تيبه تقو ران،يدر ا يخشكسال شيپا ينظام كشور كي جادياز ا تيضمن حما فائو

 اچهيدر زيعملكرد محصوالت در حوضه آبر ينيب شيو پ يتنش آب يها دوره تر قيدق صيتشخ نهيدر زم

 .كند يكمك م هياروم

 

 يشاخص تنش كشاورز يسامانه كشور جاديجهت ا يرانيمتخصصان ا يفائو برا كارگاه

ملل متحد  يملل متحد (فائو)، سازمان خواربار و كشاورز ياز سازمان خواربار و كشاورز انايگزارش ا به

 يبرا ازيمورد ن يها و مهارت ياتيدانش عمل ،يرانيكارشناسان ا يروزه برا  3كارگاه  كي يبا برگزار

 .ادقرار د يرانيمتخصصان ا اريرا در اخت يشاخص تنش كشاورز يسامانه كشور جاديا

 نهيشده توسط فائو و به منظور كمك به كشورها در زم يطراح ينظام ،يشاخص تنش كشاورز سامانه

از نظام اطالعات و هشدار زودهنگام  يآن و بخش يها سكير تيريو مد يكشاورز يخشكسال شيپا

 يرزكشاو ينواح صيتشخ يبرا يا ماهواره يها سامانه از داده نياست. ا يغذا و كشاورز نهيدر زم يجهان

به  جهيو در نت كند ياستفاده م رند،يقرار بگ يخشكسال ريتحت تأث توانند يم يها محصوالت زراع كه در آن

 .كند يكمك م يكشاورز يو هشدار زودهنگام خشكسال شيپا يها نظام تيتقو يكشورها برا

روزه  3كارگاه  نيا تيفائو كه هدا يكشاورز يو هواشناس يعيگفته اسكار روخاس، كارشناس منابع طب به

به  افتهياختصاص  ينواح تواند يم ،يسامانه شاخص تنش كشاورز«را برعهده داشت،  يرانيكارشناسان ا يبرا

وقوع  ،يآب تنش صيكرده و ضمن تشخ شيرشد محصوالت پا يها دوره يمختلف را ط يمحصوالت زارع
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 »كند. ينيب شيدتر پزو ماه 2 را – شود يم ديتول زانيم كاهش موجب خود كه – يخشكسال

شده است، اما در  يطراح نيپوشش سراسر كره زم يدر ابتدا توسط فائو و برا ،يشاخص تنش كشاورز سامانه

 ،يكاربرد اراض يها نقشه شامل – يدانيم يها با استفاده از داده يسامانه پس از واسنج نيا ،يكشور يها نسخه

در  يتنش آب يها هدور –بازده محصوالت  بيكاشت محصوالت، دوره رشد محصوالت و ضر خيتار

 كند. ينيب شيرا پ يعملكرد محصوالت كشاورز يتر قيصورت دق داده و به صيمحصوالت را تشخ

كرده  يساز هستند، ساده ريرپذيتفس يكه به راحت ييها را به صورت نقشه جيابزار نتا نيا«در ادامه افزود:  روخاس

بر  يتا  اقدامات مرتبط با كاهش اثرات خشكسال سازد يقادر م يلو مح يرا در سطوح مل رانيگ ميو تصم

و  يخسارت محصوالت كشاورز مهيب نگامه همچون پرداخت به يكنند، اقدامات ييو اجرا ياتيرا عمل يكشاورز

 يها يگذار هيبه سرما يده جهت يبرا ديمف يابزار نيهمچن جينتا ني. اياجتماع تيحما يها موقع برنامه به نيتأم

 »هستند. يآب ريو ذخا ،ياريآب يها همچون برداشت آب، شبكه يمختلف يها نهيدر زم يعموم

 
 اچهيدر زيمنابع آب در حوضه آبر تيريمد كپارچهيبرنامه «از پروژه  يها و به عنوان بخش تالش نيا يراستا در
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  شود، يسفارت ژاپن برگزار م يمال تيو با حما اچهيدر يايكه به صورت مشترك توسط فائو و ستاد اح »هياروم

 .كند يم تيحما يشاخص تنش كشاورز يسامانه كشور جاديا نهيدر زم يرانيا يفائو از مقامات و نهادها

سامانه شاخص تنش « ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يها نگار، مسئول بخش پژوهش گفته بهداد چهره به

 قيطر نيكمك كند، و از ا هياروم اچهيدر زيه آبردر حوض يتنش كشاورز قيدق شيبه پا تواند يم يكشاورز

 يها ينيب شيبا افزودن پ ن،كند. عالوه بر آ كمك  يمنابع آب تيريها بر مد تنش نياثرات حاصل از ا تيريبه مد

 يايپروژه مشترك ستاد اح يجيترو يها تياز فعال يكه بخش ،يبه سامانه شاخص تنش كشاورز ياحتمال

 »خواهد شد. ليتبد رانيگ ميتصم يبرا ديمف يسامانه به ابزار نيو فائو خواهد بود، ا هياروم اچهيدر

 شيهشدار و پا يمركز مل«در ادامه افزود،  هياروم اچهيدر يايستاد اح يها بخش پژوهش مسئول

به  يدسترس يبرا يمل يكشور است به عنوان همتا يوابسته به سازمان هواشناس يكه از نهادها يخشكسال

مركز  نياشده است.  نييو تع شنهاديپ يسامانه شاخص تنش كشاورز يها روزه معرف ده يها يرسان روزب

 يكرده و سپس خروج يواسنج هياروم اچهيدر زيسامانه را در حوضه آبر نيا يها در فاز نخست، معرف

 .»دهد يرا در سراسر كشور توسعه م آن

خودكار  نديفرآ جاديا يالزم برا يفن تياز ظرف يو هشدار خشكسال شيپا يهرچند مركز مل«نگار،  گفته چهره به

 يها كمك ازمنديمركز همچنان ن نيبرخوردار است، اما ا يسامانه شاخص تنش كشاورز يها محاسبه معرف

 »است. يكشاورز شسامانه شاخص تن يها معرف يواسنج نهياز جانب كارشناسان فائو در زم يخاص

 يها و نظام يكشاور يها  شتيمع يآور تاب شيافزا نهيسازمان ملل متحد در زم يروشيبه عنوان نهاد پ فائو

هشدار و اقدام زوهنگام  يها نظام جاديتوسعه و ا نهيعضو خود در زم يكشورها يها غذا، از تالش ديتول

 .كند يم تيحما يكشاورز
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