
 

 آب 

 در آئينه 

 هاي خبري تيمطبوعات و سا

  1399شهريور 

)34( 
 كننده: تهيه

  صادق حبيبي

 :اريخ انتشارت

 1399  مهر



   

 

 

 با��ه �عا�ی

 

 

 آب
 در آئينه

 هاي خبري مطبوعات و سايت

 )34( 
 

 

 

 

  1399 شهريور



    

  
  

  فهرست برگه
تهــران: وزارت  - صــادق حبيبــي.: هكننــد يــهته/1399شــهريور)34هــاي خبــري (تيآب در آئينــه مطبوعــات و ســا

  . 1399، ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي هاي برنامه جهادكشاورزي، مؤسسه پژوهش

  .)ي(رنگ جدول، نمودار: ص. 219

  

  ها: نمايه

  /.كشاورزي/ منابع طبيعيسيل/ سد/ خشكسالي/ باران/ آبخيزداري/ آب / 

  
  

  مشخصات: 
  

    1399 شهريور) 34هاي خبري ( و سايت آب در آئينه مطبوعات عنوان:

   صادق حبيبي   كننده: تهيه

  مجتبي پالوجناظر فني: 

 PR- 1399- 18 شار:تسال/ شماره ان

  5پالك  –خيابان رودسر  - انتهاي خيابان شهيد عضدي (آبان) جنوبي  –كريمخان زند بلوار  –تهران :شانين

  42916000 لفن:ت

  88896660 :مابرن

  

  
 باشد. ميارزشمند خوانندگان اين اثر ، اين مؤسسه پذيراي كليه نظرات، پيشنهادات و انتقادات سپاس با كمال

E-mail:aperi@agri-peri.ac.ir 

http://www.agri-peri.ac.ir 

http://www.agri-peri.ir/


   

 

 

  أ

سم  م ب رحي ن ال رحم هللا ال  ا

 
 

 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 گزارشات آب در آئينه مطبوعات و سـايت شماره مين چهارو  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       قالب ارايه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     آنچه كه در

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  

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

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

 

 

  



   

 

 

  ب

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان 

 

 1 ................................................................................................ 1399 تابستان

 2 ........................................................................................... 1399 وريشهر

 3 ............. 01/06/1399 مورخ لنايا يخبرگزار – هامون تاالب ياياح يبرا يالملل نيب جانبه سه يهمكار آغاز 

 در فارس شهر8 كرد؛ ديتشد را فارس استان در آب كمبود مشكل كرونا وعيش و هوا يگرما 

 6 ...................................................................... 02/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – يآب كم قرمز تيوضع

 ميده ينم اجازه م؛يندار ديجد آب: ستيز طيمح |! شد شروع يسدساز نشده اياح هياروم اچهيدر– 

 13 .................................................................................... 02/06/1399 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار

 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – هامون تاالب ياياح يبرا يالملل نيب جانبه سه يهمكار آغاز 

02/06/1399 ......................................................................................................................................... 18 

 21 .....................02/06/1399 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – شهيهم از گرمتر درجه 1,5 امسال؛ مرداد 

 لنايا يخبرگزار – يجار سال ماه يد در هياروم اچهيدر ياياح يبرا پروژه نيبزرگتر از يبردار بهره 

 23 ................................................................................................................................ 02/06/1399 مورخ

 گرفت قرار يكشاورز بخش ارياخت در برق درصد 4,5: كرد اعالم دولت هفته مناسبت به روين ريوز /

 مورخ انايا يخبرگزار – كايآمر و ژاپن هند، ن،يچ از پس يآب كشت در جهان كشور نيپنجم رانيا

03/06/1399 ......................................................................................................................................... 24 

 نابود را مازندران ستمياكوس» نسكيف« سد سمنان؛ در آببر عيصنا نجات يبرا يازسدس يايماف يتقال 

 27 ......................................................................................... 03/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – كند يم

 مورخ سنايا يخبرگزار – خورد يم ديكل قيعم يها آب محور دانيم يمطالعات طرح نينخست 

03/06/1399 ......................................................................................................................................... 31 

 مهين يسدها باشد قرار اگر اچه؛يدر اطراف يسدها ليتكم به هياروم اچهيدر ياياح ستاد واكنش 

 – كند رها هياروم اچهيدر سمت به را يشتريب آب ديبا روين وزارت ،|شوند ليتكم ساخته

 34 .................................................................................... 03/06/1399 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار



   

 

 

  ت

 37 ........... 04/06/1399 مورخ فارس يخبرگزار – يغرب جانيآذربا در نينو ياريآب توسعه از دولت تيحما 

 39 ........ 04/06/1399 مورخ فارس يخبرگزار – شد رها رود ندهيزا در موقع يب كه يآب ؛يريتدب يب اي يآب كم 

 شد بيتصو آب يحجم ليتحو سند سرانجام ها؛ استان به آب يريگ اندازه يبرا مهم سند كي ابالغ /

 مورخ انايا يخبرگزار – رود يم دولت به ندهيآ هفته خاك حفاظت قانون يياجرا نامه نييآ

05/06/1399 ......................................................................................................................................... 43 

 به مهاجرت آستانه در يآب يب ليدل به ييروستا ونيليم 3,5  كرد؛ مطرح توسعه اقتصاد كارشناس كي 

 48 ........................................................................................ 05/06/1399 مورخ سنايا يخبرگزار – شهرها

 آب يب را مازندران و النيگ كه يعوامل | رانيا يشمال يها استان يبرا يخشكسال خطر هشدار؛ 

 53 ............................. 08/06/1399 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – خزر يايدر تراز كاهش | كند يم

 55 ............................................. 08/06/1399 مورخ سنايا يخبرگزار – يآب منابع يبرا روين ريوز خوش خبر 

 معرض در استان 18 در نفر ونيليم 56 ران؛يا يبرا ينيسرزم ينابود پنهان خطر | كينفوگرافيا 

 نيآنال يهمشهر يارخبرگز – خزر دارد را تيوضع نيخطرناكتر كه ياستان | نيزم فرونشست

 58 ................................................................................................................................ 08/06/1399 مورخ

 يها آب از مترمكعب ونيليم13 ديتهد است؛ خزر به دنيرس يآرزو در ريكو يمركز فالت 

 61 ...................................................................................... 10/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – مازندران

 پارسال از كمتر درصد 6 امسال يها بارش/متر يليم 297 يزراع سال يابتدا از يبارندگ نيانگيم – 

 66 ........................................................................................................................ 11/06/1399 يخبرگزار

 يجنوب خراسان شرب آب يدرصد31 اتالف شود؛ نهيبه ديبا كه يمصرف تيريمد و يآب كم بحران – 

 68 .........................................................................................................11/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه

 73 ....................................................... 12/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – كند يم تازه نفس يانزل تاالب 

 80 .......... 13/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – است مترمكعب ارديليم 3,49 هياروم اچهيدر آب يفعل حجم 

 مورخ فارس يخبرگزار – وچستانبل و ستانيس ياريآب نينو يها  سازه ياجرا در اول رتبه دلگان 

14/06/1399 ......................................................................................................................................... 82 

 و يخبر گاهيپا – شد زده تهران در يمجاز سد نياول كلنگ | يسدساز نيگزيجا آب، يبازچرخان 

 85 ................................................................................................... 14/06/1399 مورخ نيآنال 55 يليتحل



   

 

 

  ث

 414 مورخ رنايا يخبرگزار – هياروم اچهيدر ياياح يراب ماندگار ياقدام ،يروبيال لومتريك 

15/06/1399 ......................................................................................................................................... 92 

 نهيسبز روزنامه – رود يم آب» معشوره« سد تيظرف سال؛15 از پس پروژه كي نامعلوم سرنوشت 

 100 ............................................................................................................................. 15/06/1399 مورخ

 دولت يها وعده نيبزرگتر از يكي تحقق هياروم اچهيرد ياياح: ستيز طيمح حفاظت سازمان سيير 

 105 ..................................................................... 16/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – است ديام و ريتدب

 مورخ رنايا يخبرگزار – شود يم احداث هياروم اچهيدر شمال به جنوب از آب چرخش آبگذر 

16/06/1399 ...................................................................................................................................... 113 

 مورخ نهيسبز روزنامه – يكاو معدن مخرب آثار نيتر مهم از ينيرزميز يها آب يودگآل 

16/06/1399 ...................................................................................................................................... 115 

 414 تراز يمتر كي شيافزا شد؛ يروبيال هياروم اچهيدر به يمنته يها رودخانه و انهار از لومتريك 

 118 .................................................... 16/06/1399 خمور نهيسبز روزنامه – رياخ سال2 يط هياروم اچهيدر

 مورخ رنايا يخبرگزار – هياروم اچهيدر به كشاورزان هيهد آب، مصرف يدرصد 40 كاهش 

16/06/1399 ...................................................................................................................................... 126 

 يبرا انتظار سال10 است؛ اعتبار تومان ارديليم700 تا 600 ازمندين اريشهر سد يبردار بهره و ليتكم 

 133 ................................................................... 17/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – اريشهر سد يريآبگ

 مورخ رنايا يخبرگزار – است آزاد يها آب از باالتر متر يسانت 31 و متر 1271 هياروم اچهيدر تراز 

17/06/1399 ...................................................................................................................................... 138 

 140 .................................. 18/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – هياروم اچهيدر ياياح يبرا دولت اقدامات 

 اچهيدر وارد آب  مكعب متر ونيليم 500 و ارديليم كي ساالنه ه؛ياروم اچهيدر ياياح طرح ليتكم با 

 141 ..................................................................... 18/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار - شد خواهد هياروم

 يها آب سطح افت سمنان؛ استان يها دشت در فرونشست خطر به يتوجه يب ريناپذ جبران عواقب 

 143 ................................... 18/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – است متر يسانت 66 ساالنه سمنان ينيرزميز

 150 ........... 19/06/1399 مورخ فارس يخبرگزار – رسد يم كياكولوژ تراز به 1406 سال تا هياروم اچهيدر 

 153 ..... 19/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – كشند يم نيزم جان از آب كه ييها مكنده رمجاز؛يغ يها چاه 

 159 ......................... 19/06/1399 مورخ رنايا يخبرگزار – ندارد هياروم اچهيدر تراز رييتغ در ينقش زيخاكر 



   

 

 

  ج

 در رمجازيغ  چاه حلقه509 ل؛ياردب استان در آب ينيرزميز يها سفره جان يبال رمجازيغ يها چاه 

 162 ....................................................................... 22/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – است فعال لياردب

 168 ...............26/06/1399 مورخ فارس يخبرگزار – هياروم اچهيدر زيآبر حوضه در سد احداث تيممنوع 

 كشور در البيس پخش و يآبخواندار تيسا 380 از يبردار بهره: كرد عنوان پور نيحس – 

 170 ..................................................................................................... 26/06/1399 مورخ انايا يخبرگزار

 محاصره در كارون است؛ شده ليتبد كشور فاضالب بزرگ يمجرا به خوزستان ياتيح شاهرگ 

 172 .................................................................................... 26/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – فاضالب

 فارس يخبرگزار – آب تيريسوءمد با يكشاورز محصوالت كشت از درصد 30 يريرپذيتأث 

 178 ............................................................................................................................. 28/06/1399 مورخ

 180 ............... 29/06/1399 مورخ سنايا يخبرگزار – شود يم راه چراغ صاحب آب حوزه در يمركز استان 

 يگاوخون« نتوانست هم سابقه يب يها بارش: ستيز طيمح سازمان يها تاالب ياياح دفتر ركليمد «

 183 ............................................................................ 29/06/1399 مورخ سنايا يخبرگزار – كند زنده را

 از تهران خروج: داد خبر يمشهره با وگو گفت در تهران يآبفا رعامليمد ياريبخت محمدرضا 

 185 .................................................. 30/06/1399 مورخ نيآنال يهمشهر يخبرگزار – يآب تنش كابوس

 198 ......... 31/06/1399 مورخ فارس يخبرگزار – شكست را رياخ قرن مين ركورد تهران در يبارندگ زانيم 

 3 رانيا خاك شيفرسا رسد؛ يم هكتار در تن 25 به ياريوبخت محالچهار در خاك شيفرسا زانيم 

 202 ................................................................... 31/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – يجهان متوسط برابر

 100۲۰۷ ...... 31/06/1399 مورخ نهيسبز روزنامه – شدن يابانيب ريتأث تحت كشور يها عرصه از هكتار ونيليم 

 
 
 
 



   

 

 

1 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابستان

1399 
 



   

 

 

2 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   يوررشه

1399 



   

 

 

3 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري ايلنا مورخ  – تاالب هامون ياياح يبرا يالملل نيجانبه ب سه يآغاز همكار

01/06/1399 

 

سازمان،  نيسه جانبه ا ياز افتتاح برنامه همكار ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر معاون

 تاالب هامون خبر داد. ياياح ياروپا برا هيبرنامه عمران ملل متحد و اتحاد

 طيسه جانبه سازمان مح يهمكار هيزاده در جلسه برخط مراسم افتتاح جانيهاحمد ال لنا،يگزارش ا به

 رانيبرنامه توسعه ملل متحد در ا ميمق ندهياروپا كه با حضور نما هيبرنامه عمران ملل و اتحاد ست،يز

)UNDPو بلوچستان و  ستانيس ياستاندار يامور عمران ياروپا، معاون هماهنگ هياتحاد ندهي)، نما

و شاهكار خلقت خواند و گفت:  ياله يمربوطه برگزار شد، تاالب ها را موهبت يوزارتخانه ها انندگينما

و بلوچستان  ستانياستان س ژهيكشور به و يبها برا فرصت گران كيتاالب هامون  ياياح يالملل نيپروژه ب«

 يها و اجرا بتاال يايآب، خاك و اح يها در حوزه يالملل نيو ب يتجارب مل ياست كه با تمركز رو

 يها ستمياكوس نياز بزرگتر يكي يايمنطقه، ضمن اح ميو متناسب با اقل يآب سازگار با كم يها پروژه

تاالب  رامونيو كاهش اثرات گرد و غبار در پ ياقتصاد جوامع محل شت،يمع يمنطقه نسبت به ارتقا يتاالب

 »كند. ياقدام اساس

 يتمدن ها نيكه نخست نيا انيكرد و با ب فيتوص تيپر اهم اريانسان بس ينقش تاالب ها را در زندگ يو

كشور  يفرصت برا كيتاالب هامون  يايپروژه اح«در كنار تاالبها شكل گرفته است، اظهاركرد:  يبشر

 يكي يايضمن اح ،يلالمل نيب يو كمك ها يو بلوچستان است تا با استفاده از تجارب مل ستانيو استان س

گرد  يرينظ ياز مشكالت يريو جلوگ ياقتصاد محل شت،يمنطقه، بتواند بر مع ياه ستمياكوس نياز بزرگتر

 »موثر باشد. يو غبار محل

قرار گرفته  يمياقل راتييتغ رياست كه به شدت تحت تاث ييها از تاالب يكيتاالب هامون «افزود:  يو
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زنان و جوانان را  ژهياقشار مختلف به و يشغل يها و فرصت  شتيمع ،يطيمح ستيمشكالت ز نياست و ا

 »قرار داده است. ريتحت تاث

كه وجود هامون بركت و نبود  نيبر ا ديبا تاك ست،يز طيسازمان حفاظت مح يو تاالب ها ييايدر معاون

به منابع  يدسترس تيمحدود«دارد، گفت:  يدر پ يمهاجرت و گرد و خاك خشكسال رينظ يآن مشكالت

 تيوضع نيساكنان آن منطقه به وجود آورده است و ا يبرارا  يسخت طيشرا يموسم يآب و وزش بادها

 »منطقه شده است. ياز روستاها ياريدرآمدزا در بس يها تيباعث توقف كامل فعال

 كيپروژه هامون به عنوان  ياجرا يبودجه الزم برا نياروپا در تام هياتحاد يكه همكار نيا انيبا ب يو

محور درد و در چارچوب آن -منطقه كرديرو يه مشاركتپروژ نيا«است، اظهار كرد:  يپروژه مشاركت

كسب درآمد  يها آب و خاك، بهبود راه داريپا تيريمد يها نهيدر زم يمختلف يها تيفعال توان يم

 »اجرا كرد. يشيرا به صورت آزما ميسازگار با اقل

آب و خاك  داريپا تيريمد ،يو هماهنگ تيتوسعه ظرف يِسه مولفه اصل يپروژه را دارا نيزاده ا جانياله

ساله، برنامه   پروژه پنج نيدر ا«دانست و گفت:  نيگزيجا يها شتيو مع ميسازگار با اقل يو كشاورز

 يها تيو فعال ردبودجه را برعهده دا تيرياروپا است و مد هياتحاد يياجرا كيتوسعه ملل متحد شر

 .»شود يم تيپروژه هدا تيريمد يتخصص ميو ت رانيا ستيز طيتوسط سازمان حفاظت مح يياجرا

اروپا  ونيسيو توسعه كم يالملل نيب يها يهمكار استيمسئول س -شندريادامه جلسه لئوپولد گر در

)DEVCO (-  :يدارند و ط ياريمنافع مشترك بس رانيا ياسالم ياروپا و جمهور هياتحاد«گفت 

 »كرده است. شرفتيپ اريروابط دوجانبه بس رياخ يها سال

عنوان و  رانياروپا و ا هياتحاد يهمكار يها از نمونه گريد يكيتاالب هامون را  افتتاح پروژه يو

 »ثمربخش است. يها يهمكار نيما ادامه و گسترش ا يآرزو«اظهاركرد: 

برنامه توسعه ملل متحد در  ميمق ندهينما - داسيپروو ويجلسه برخط، كلود نيا يگريدر بخش د نيهمچن
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) نشان UNDPو برنامه توسعه ملل متحد ( ستيز طيازمان حفاظت محس يسوابق همكار«گفت:  - رانيا

 .»ندكن فايا مياقل رييدر كاهش آثار تغ ينقش مهم توانند يدو نهاد به اتفاق م نيا دهد يم

 يو فاكتورها يعيطب يايبال م،ياقل رييآثار تغ ريو بلوچستان تحت تاث ستانيكه استان س نيا انيبا ب يو

همزمان در ارتباط تنگاتنگ با  يستيبا يعيمنابع طب تيريبهبود مد«ست، اظهاركرد: قرار گرفته ا يانسان

 »باشد. يمردم محل شتيمع طيبهبود شرا

كه  يا ما از بودجه سخاوتمندانه«گفت:  انيدر پا داسيپروو ست،يز طيمح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

ملموس  جيبه نتا يابيدست ريو به اتفاق هم در مس ميمتشكر اريپروژه اختصاص داده بس نياروپا به ا هياتحاد

 »كرد. ميخواه يو آثار ماندگار همكار
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شهر فارس 8؛ كرد ديكرونا مشكل كمبود آب در استان فارس را تشد وعيهوا و ش يرماگ

 02/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي آب قرمز كم تيدر وضع

 

آوردن به  يسبب رو نيمواجه شده و بد يسال از خشك يهاست كه با كمبود آب ناش فارس سال استان

رسانده  ييجا را به طيفارس شرااست. كمبود آب در استان  افتهي ياديرونق ز زين ينيرزميآب ز يها سفره

) قرار رانقرمز (بح تيدرصد به لحاظ كمبود آب شرب در وضع كه اكنون هشت شهر استان معادل هفت

زرد  تيدرصد در وضع18شهر معادل 21(تنش)،  ينارنج تيدرصد در وضع10شهر معادل 12دارند، 

و مصرف آب، سبب  ديوازن در تولت . عدمبرند يسر م به يعاد تيدرصد در وضع60 تي(هشدار) و در نها

 لياز وسا استفاده نيكرونا و همچن وعيهوا، ش يگرما رينظ يطيو با توجه به شرا شود يم يبروز مشكالت

گرم تابستان كه  يكنند. روزها ييجو است، شهروندان نسبت به مصرف آب صرفه يضرور يشيسرما

 كند، يو مردم را دچار مشكل م افتهيشدت  زين يآب كم شود، يم تر شيبه مصرف آب ب ازياحساس ن

همواره به  يآب كم اي يآب يب اديفر رازياستان فارس و شهر ش ژهيو كه در نقاط مختلف كشور، به يا گونه به

 .رسد يگوش م

داده  شيدرصد افزا20 زانيم مصرف آب را در فارس به زانيم يجار كرونا در سال روسيو وعيش ييسو از

عنوان  مردم استان فارس به يرا از سو يمختلف يها اميه، تا امروز پامر موجب شد نياست و هم

مسئوالن مربوط  ياز سو بار نيچندم يرا برا ها يآب كم نيا ليو دال افتيدر يكنندگان خانگ مصرف

 .ميكن يريگيمطالبه و پ

 

 دارياستفاده از منابع پا يكالن برمبنا يزير برنامه 

همچون  داريپا يها از آب تر شياستفاده ب يرب شهرها برمبناآب ش نيكالن جهت تأم  يزير برنامه
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معاون  يها حاصل گفته ينيرزميز يها ها و آب تر از چاه استفاده كم نيو سدها همچن يسطح يها آب

 استاندار فارس است. يعمران

 يزود به گريد يبرخ يشهرها انجام و برا يدرمورد برخ يزير برنامه نيا كه نيبا اشاره به ا ييرضا محمود

سه  شيكه به افزا رازياز سد دورودزن به ش هيآب در ثان تريل750انجام خواهد شد، به فارس گفت: ورود 

مشكل را حل كرده  رازيدر جنوب شهر ش ژهيو به ياديتا حد ز شود، يمنجر م هيمترمكعب آب در هر ثان

 است.

كوار و فسا در دست احداث است،  ز،ير يچون ن يپنج سد در استان در نقاط مختلف كه نيبا اشاره به ا يو

 م؛يرا در دستوركار دار يمدت اقدامات و كوتاه مدت انيبلندمدت، م يبازه زمان سه ميافزود: براساس تنظ

 يها چاه اي يمتعلق به شهردار يها موجود مثل چاه يها مدت استفاده از چاه كه راهكار كوتاه يا گونه به

 .رديگ يصورت م كن نيريش آب ايتانكر  قياز طر زيوستاها نآب ر نيتأم نياست. همچن يكشاورز

به  ها نيگذشته گفت: ا يها نسبت به سال يجار در سال اريس يرسان تر شدن آب ضمن اشاره به كم ييرضا

 نيهمچن ديجد يها چراكه در حوزه سدها و حفر چاه ست،يشكل مطلق ن نبود مشكل به يمعنا

 .وجود دارد يمشكالت ها خانه هيتصف

 شدن يگفت: طوالن رازيش يرسان پروژه خط دو آب شدن يطوالن بر يمبن يدر پاسخ به سوال نيهمچن يو

آب به شهر  تريل750نخواهد داشت و آنچه مهم است، رفع مشكل با ورود  يريتأث جهيپروژه در حصول نت

 ميخواه ستفادها آب از سد دورودزن تيقطر از همه ظرف شيضمن افزا ز،ين كينزد ندهياست. در آ رازيش

 مند خواهند شد. آب بهره نياز ا رازيدرصد مردم ش60از  شيكرد كه براساس آن ب

اشاره كرد  احمد ريوبو هيلويسرخ بشار از استان كهگ مترمكعب آب از سد تنگ ونيليم70 نيبه تأم ييرضا

مرتفع خواهد كرد، البته را  يآب مشكالت كم ياديو تا حد ز شود يانجام م يزود به زياقدام ن نيو افزود: ا

 كرد. مياند هم استفاده خواه آب شرب داشته نيكه سابقه تأم ييها چاه تياز ظرف ازيدر صورت ن
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 در مصرف آب توسط شهروندان ييجو صرفه لزوم

كرد و گفت: ممكن است  ديتأك رازيمطلق در نقاط مختلف شهر ش يقطع بر عدم زين رازيآبفا ش رعامليمد

افت فشار  ايموقت آب  يبروز مشكالت مختلف، قطع ليدل روز به از ساعات شبانه يرخنقاط و ب يدر برخ

 .ميمطلق را ندار يقطع عنوان چياما به ه م،يرا داشته باش

گفت:  ابد،ي يم شياما مصرف آب همواره افزا شود، ياضافه نم ديتول كه نيبر ا ديضمن تأك يبهروز بهمن

موجود اعم از  طيبا توجه به شرا نيبنابرا شود؛ يم يبروز مشكالتو مصرف سبب  ديتوازن در تول عدم نيا

آب هستند،  مصرف شيجهت افزا يكه عوامل يشيسرما ليكرونا، استفاده از وسا وعيهوا، ش يگرما

 كنند. ييجو است شهروندان نسبت به مصرف آب صرفه يضرور

از آن نقطه  رازيطه از شهر شدر هر نق يآب قول مساعد داد تا درصورت مشاهده مشكل كم نيهمچن يو

 آماده شود. يكرده و گزارش ديبازد

 

 ها پروژه يمشكل در اجرا نيتر اعتبار مهم كمبود

 تياز وضع يبه ارائه گزارش زيو توسعه آب شركت آبفا استان فارس ن يبردار معاونت بهره سرپرست

 استان پرداخت. يبه شهرها و روستاها يرسان آب

درصد به لحاظ كمبود آب شرب در  حاضر هشت شهر استان معادل هفت گفت: درحال يعسكر رضا

شهر معادل 21(تنش)،  ينارنج تيدرصد در وضع10شهر معادل 12قرمز (بحران) قرار دارند،  تيوضع

 .برند يسر م به يعاد تيدرصد در وضع60 تيزرد (هشدار) و در نها تيدرصد در وضع18

كشت مداوم  ،يواسطه پراكندگ كرد: در روستاها به ديتان تأكروستاها در سطح اس تيبا اشاره به وضع يو

حادتر و  طيشرا شود، يها م قراردادن آبخوان ريتأث و تحت نيبرنج و ذرت كه سبب فرونشست زم

قرمز (بحران)،  طيدرصد در شرا28روستا معادل 428كه  يا گونه است، به تر شيب يمشكالت منابع آب
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سر  به يعاد طيروستا در شرا174و  هزار كي(تنش) و  ينارنج طيدرصد در شرا30روستا معادل 696

 يرسان آب يفيو چه ك يآب چه به لحاظ كم نيواسطه مشكل تأم روستا به634حاضر در  . درحالبرند يم

 .رديگ يم بر  هزار خانواده را در115كه  رديپذ يصورت م اريصورت س به

افزود: از  ستند،يشرب ن دارند و قابل ينامناسب طيشرا يفيها به لحاظ ك چاه يبرخ كه نيبا اشاره به ا يعسكر

 ي. وشود يآب شرب استفاده م نيجهت تأم اريس يو از تانكرها يها جهت مصارف بهداشت چاه نيآب ا

كرد و گفت: طرح  ادي مدت ندو بل انيكوتاه، م يبازه زمان در سه يرسان طرح جامع آب نيدر ادامه از تدو

سال  از پنج شيب يا ساله و بلندمدت در بازه در بازه پنج مدت انيم ساله، كي يانمدت در بازه زم كوتاه

الزم برآورد  يها طرح گنجانده شده و بودجه نيكه همه شهرها و روستاها در ا يا گونه به شود، يم يياجرا

 شده است.

ر پروژه و توسعه آب شركت آبفا استان فارس، د يبردار سرپرست معاونت بهره يها گفته براساس

تومان اعتبار  ارديليم 500 و  كه به چهارهزار شود يهمچون سدها استفاده م داريپا يمدت از منابع آب بلند

 يتومان، برا ارديليم267استان  يدر هشت شهر بحران يآب رفع موارد كم يبرا يطوركل است. به ازمندين

تومان اعتبار مورد  ارديليم621دار، هش تيشهر در وضع21 يتومان و برا ارديليم394تنش،  يشهر دارا12

 است. ازين

را  ليقب نياز ا يظالمانه و موارد يها ميفروش نفت، تحر عدم ،يسنوات يها بودن بودجه يانقباض يعسكر

سرعت  جهياعتبار و در نت نيمشكل تأم ليامروز در كشور است، دل يكه عامل وجود مشكالت اقتصاد

خواهد رفت  شيپ يخوب مدون ما به يها حل مشكل اعتبار، برنامه كند كار عنوان كرد و افزود: درصورت

 حل خواهد شد. تر عيهر چه سر يرسان و مشكالت آب

 يطوركل دار گفت: به و گله رياس رم،يدر ب يرسان رفع مشكل آب بر يمبن يدر پاسخ به سوال نيهمچن يو

حفر و  كن، نيريش استقرار آب دارند؛ اما با يو فقر منابع آب يآب استان مشكل كم يجنوب يها بخش
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از آب شرب  زينها  استان، دام يمرتفع شده است. در مناطق جنوب يها تا حد ن چاه مشكل آ يشكن كف

هاست، پس بهتر است مردم  آب دام نيمسئول تأم يوزارت جهاد كشاورز كه يدرحال كنند؛ يم  استفاده

 كنند. تيموارد را رعا نيآن مناطق ا

مسئول  رويوزارت ن كه نيو توسعه آب شركت آبفا استان فارس با اشاره به ا يبردار رهمعاونت به سرپرست

  استفاده م،يكن يم نيكه تأم ياز آب شرب زيها ن گفت: در آن مناطق دام ست،يدام ن ازيآب مورد ن نيتأم

آن  بهتر است مردم پسهاست،  آب شرب دام نيمسئول تأم يوزارت جهاد كشاورز كه يدرحال كنند؛ يم

 كنند. تيموارد را رعا نيمناطق ا

در بحث  ياديمطالبات ز رياخ يها دار در هفته و گله رياس رم،ياست كه مردم مناطق ب يدرحال نيا

 يمصارف بهداشت يبرا ياستفاده بودن آن حت رقابليآب و غ يآلودگ نيو كمبود آب، همچن يرسان آب

 سو توسعه آب شركت آبفا استان فار يداربر اند كه سرپرست معاونت بهره مطرح كرده يو خانگ

 مخازن را علت كدر بودن رنگ آب عنوان كرد. يآلودگ

 

 آب است نيتأم يكشاورز  جهاد ياصل ياستراتژ 

است كه درباره نحوه استفاده آب در مصارف  يگريفارس، مسئول د يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 پاسخ داد. يكشاورز

آب است؛  نيبر مبنا و محور تأم يسازمان جهاد كشاورز يها ياتژگفت: تمام استر يقاسم يمحمدمهد

 يكرد. و ييجو در مصرف آب صرفه ديو قرار گرفتن فارس در كمربند خشك با يآب كم ليدل به نيبنابرا

ادعا،  نيبارز ا ونهبر آب اثرگذار است، اظهار داشت: نم ميطور مستق  ها به روش يبرخ كه نيبا اشاره به ا

 نيسال است كه فارس در ا نيلوله صورت گرفته و چند قيفشار است كه انتقال آب از طر تحت ياريآب

 راستا مقام اول را در سطح كشور دارد.
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طور   عنوان كرد كه به ييها عنوان روش  به زيرا ن يحفاظت يو كشاورز يكشاورز ونيزاسيمكان يو

در  ياهيگ يايروش بقا نيكه در ا يا نهگو بر روند كاهش مصرف آب اثرگذارند و افزود: به ميرمستقيغ

را  ازين ورددرصد مصرف آب م30امر تا  نيدر خاك بماند كه ا زيتا رطوبت ن شوند يداشته م خاك نگه

امكان كشت در تمام فصول، كاهش  ليدل به زين يا گلخانه ي. استفاده از فضادهد يكاهش م يدر كشاورز

از آب  يور جهت بهره يدامات سازمان جهاد كشاورزاق گريحفاظت شده از د طيآفات و كشت در مح

 است.

با  نيهمچن م،يداد شيرا افزا يا درصد كشت گلخانه15تا  10 زانيم راستا به نيگفت: در ا يقاسم

و كاهش مصرف آب را شاهد  عاتياشتغال كاهش ضا شيضمن افزا ،يليتبد عياز صنا يريگ بهره

 .ميا بوده

 ياست كه در سازمان جهاد كشاورز يزيچ  آن يب در امور كشاورزكاهش مصرف آ كه نيا انيبا ب يو

كه  كاهش مصرف آب است؛ چرا يگفت: همه اقدامات ما در سازمان برمبنا شود، يم ديهمواره بر آن تأك

 است. خشك مهيخشك و ن يها ميداده ما در اقل نيتر آب مهم

جهت استفاده از آب  يعيطب توسط منابع يدر ادامه ضمن اشاره به اخذ اعتبار از صندوق توسعه مل يقاسم

و  يدنبال تجارت آب مجاز به زيدر بحث صادرات و واردات ن يها اظهار داشت: حت و رواناب ليس

 .ميكردن آن هست مثبت

لزوم كاشت اقالم  عدم ايلزوم  بر يسوال مبن نيفارس در پاسخ به ا يسازمان جهاد كشاورز سيرئ

 ازيموارد پرمصرف و مورد ن ،يپرآب رغم يعل ها نيهندوانه گفت: ا ايج پرمصرف در حوزه آب، مانند برن

جامعه،  ازيشوند و مازاد نباشد تا در كنار رفع ن  كشت يها ميبا توجه به تناسب اقل ديمردم هستند؛ لذا با

 .ميمحصوالت هم نباش نيا يدنبال تجارت مجاز به

صورت  در مصرف، آب را به ييجو صرفه تيجهت رعا به يكرد: در سازمان جهاد كشاورز ديتأك يو
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كنند؛ اما  ديتول يمتيتا نتوانند هر محصول دلخواه را به هر ق ميده يكشاورزان قرار م اريدر اخت يحجم

بر حفر  يافشود كه چرا نظارت ك يريگيپ رويوزارت ن ياز سو دياست كه با يها مورد بحث كنترل چاه

 ها وجود ندارد؟ چاه

در نقاط مختلف استان فارس  يآب رفع مشكل كم يتالش برا شود، يم دهيآنچه دگفت  ديبا انيپا در

 شدن يطوالن شود، ياجرا م يا رهيصورت جز به يكه گاه  يزير برنامه ،يچكان است، اما اعتبارات قطره

 يمباحث نيبه چن يدگيكردن رس دار تيكه با جان مردم سروكار دارد و لزوم اولو ييها از حد پروژه شيب

ها باشد تا ما در اوج كرونا و  دستگاه تيچنان در اولو آن ديمردم است، با هياول يازهايرفع ن مربوط به كه

در روستاها و مناطق محروم آن  ژهيو مردم به وقت يوقت و ب يها هيسال شاهد گال يروزها نيتر در داغ

 جهيبار نشستن نت عمل و به تا بهاز حرف و برنامه  هچراك م؛يحقشان نباش نيتر ييهم نسبت به مطالبه ابتدا

 تا آسمان است. نيفاصله از زم
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اجازه  م؛يندار دي: آب جدستيز طيمح |شروع شد!  ينشده سدساز اياح هياروم اچهيدر

 02/06/1399خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  –ميده ينم

 

هستند، اما  اچهيدر اطراف در يمربوط به سدساز يها پروژه ليمجلس خواستار تكم ندگانياز نما يبرخ

 مانع انجام آن است. ستيز طيسازمان مح

 اچهيكه خبر از قرار گرفتن در ييهادرست در روز ن؛يو به نقل از خبرآنال نيآنال يگزارش همشهر به

 ليتكم يبرا ييها است كه برنامه دهياز  مجلس خبر رس د،يآ يم ريسال اخ 10حال  نيدر بهتر هياروم

 ندهياز مسئوالن و كارشناسان را نسبت به آ يكه برخ يسدها وجود دارد، موضوع يوساز برخ ساخت

 نگران كرده است. اچهيدر

در مجلس در خصوص از  هيمردم اروم ندهيسلمان ذاكر، نما ديسالم سحجت اال شيچند روز پ نيهم

 يو در راستا روين ريبا دستور وز«گفته:  سنايبه ا هياروم يدو سد نازلو و باراندوز چا ليتكم يريسرگ

. اعتبارات شود يمانجام  هياروم يو باراندوز چا ينازلو چا يسدها ليساخت و تكم ه،ياروم اچهيدر ياياح

 يكشاورز يسدها برا نيا يايشود، اح ماليپا المال تيب ديشده و نبا نهيسدها هز نياحداث ا يراب ياديز

 »تمام به سرانجام برسند. مهين يها پروژه نياست و الزم است ا تيحائز اهم اريمنطقه بس

ساخت  ليتكم يبرا رويمجلس، وزارت ن ندگانياز نما يبرخ يبا تقاضا شود يگفته م گريد يسو از

 انجام داده است. ييها رود، درخواست نهيميس

 يبردار توسعه بهره ييو اجرا يمطالعات يها طرح هيكل هياروم اچهينجات در يطرح مل بيواقع با تصو در

 تيباراندوز و نازلو با ظرف الن،يل رود، نهيميچهار سد بزرگ س يها پروژه جهياز منابع آب حوضه و در نت

متر مكعب متوقف  ونيليم 460 ميتنظ تيبا سرجمع ظرف يسد استان 29متر مكعب و  ونيليم 810 ميتنظ

مثبت   جهيكه  آمارها از نت ياتفاق رد،يقرار بگ اياح ريدر مس هيپرداخت شده و اروم اچهيآبه در شدند تا حق
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 .دهند يآن خبر م

اگر  شود يگفته منمانده است و  يزمان باق هياروم اچهيدر يايستاد اح تيفعال انيتا پا شتريسال ب كي اما

 مجدد آن وجود دارد. ياجرا شوند، امكان خشك هياروم اچهيدر اطراف در يسدساز يها پروژه

و  يزير دفتر برنامه ريو مد ستيز  طيسازمان حفاظت مح يانسان ستيز  طيمعاون مح ،يشيتجر مسعود

 ست:وگو كرده ا گفت نيرابطه با خبرآنال نيدر ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيتلف

 

 هياروم اچهيدر اطراف در ها يبر ادامه سدساز يمبن ييخبرها  است كه از مجلس يدكتر چند وقت يآقا

 وجود دارد؟ اچهينسبت به سد در اطراف در يازيو اصال چه ن ستيماجرا چ رسد، يم

در  .ميسدها را بساز ديحتما با يسازندگ يبرا ميكن يدر كشور وجود دارد كه فكر م يمشكل يطور كل به

متوقف  يهرگونه سدساز ايوجود دارد كه براساس آن در زمان اح يا مصوبه هياروم اچهيدر ياياح ريمس

سهم  يا امهدر ن رويمحترم وقت ن ريباره مصوبه دارد و هم وز نيآب در ا يعال ياست. هم شورا

عدد  نيا هياروم اچهيدر يمترمكعب مشخص كرده است و برا ارديليم 11را حدود  ياز منابع آب ستمياكوس

 يها در سال اچهيبه عنوان مالك در ستيز طيبه دست آمده است. مطالعات سازمان مح ارديليم 3,150

به  ديچقدر آب با رودخانهاند كه هر  عدد. در واقع مطالعات مشخص كرده نياست بر ا يديگذشته تاك

 موضوع مصوب شده است. نيكند، ا تيهدا اچهيدر

سال  10كه در  دهد ياست كه نشان م يبه صورت شود، يمصرف م زيحوضه آبر كه در يآب زانيآن م اما

 رويوزارت ن ني. بنابراميمنابع آب را مصرف كرد شتريبدهكار هستند و ب اچهيها به در برداشت زانيم رياخ

از  دارد، يبرم يشتريبآب  يياگر از جا ديبگو ديبا دشانيكند مطالعات جد ليرا تكم ياگر قصد دارد سد

وجود ندارد كه  يآب نيچن هياروم اچهيدر زيپس بدهد. در حوضه آبر اچهيآب را به در خواهد يجا مك

 را بدهد. اچهيآن حق در قيبخواهد از طر رويوزارت ن
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 ست؟يممكن ن اچهيدر اطراف در يسدساز دييگو يم پس

در ده سال  ييو از سو وندش يها كمتر م بارش زاني. مشود يم شتريما هم ب يها چالش ندهيچرا كه در آ بله،

 يراه چيو ه شوند؛ يم ريتبخ يشتريمنابع آب ب يعني نيو ا كند يم دايپ شيهوا افزا يدرجه دما 1,8 ندهيآ

شود،  يبازنگر يسدساز نهيزم رمحترم مجلس حق دارد كه بخواهد د ندهيكار وجود ندارد. نما نيا يبرا

سد  كياست و قطعا هنگام مطالعه ساخت  يياجرا يها دستگاه فيعدم ساخت سد جزو وظا اياما ساخت 

 نيكه چن دهد يحساب و كتاب ساده نشان م كيو  ميكه سد بساز ميندار ديآب جد ميشو يمتوجه م

 . ميدهب شيرا افزا ديتول يور بهره شيبا افزا دي. باستيممكن ن يزيچ

 

 د؟ياررابطه د نيدر ا يكار درآمدزاست، چه نظر نيا نديگو يم يسدساز موافقان

 شيرا افزا يكشاورز يور آب بهره نيبا هم ديبا ميريبگ اچهيورود آب را به در يكه جلو نيا يجا به

سال  10در  مياگر بتوان نيكسب شود. همچن يشتريكه درآمد ب ميببر يكشت را به سمت يو الگو ميبده

 .مياوريبكه به منابع آب فشار  ستين يازين گريد م،ياستفاده كن يديجد يتكنولوژ ندهيآ

 يو توسعه كشاورز شتيمع جاديا يبرا داريراهكار پا كي ينشان داده است كه سدساز يجهان تجربه

 يهمه به آب دسترس يانجام شده است و به راحت هياروم اچهيدر اطراف در يهمه سدساز نيا ست،ين

اگر  ميكه فكر كن نيكشور كمتر است. ا نيانگياز م يغرب جانيدرآمد كشاورزان آذربا نيانگيدارند اما م

 ديبا ها ندهيو حتما نما ميكار كن يور بهره يرو دياشتباه است. حتما با شود، يم اديسد ساخته شود درآمد ز

 وارد كنند. ديجد ياز دولت بخواهند فناور

 يكه رو ييدر كشورها م،يكن يم ديدالر محصول تول 1,5هر متر معكب آب  يبه ازا رانيدر ا ما

انجام  يسدساز ديتوسعه با يتصور كه برا نيبرابر است. ا 5تا  3عدد  نياند ا كرده خود كار يكشاورز
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 يارتباط هو توسع يسدساز نيبه ما اثبات كرده است كه ب هياست، تجربه اروم شيدو دهه پ يبشود برا

 وجود ندارد.

 نيام داد. اانج توان يم يمختلف يبشوند، كارها يور بهره شيافزا يمجلس وارد فضا ندگانينما اگر

 شود. شتريتا دو برابر ب داتيتول زانيم هياروم اچهيدر زيوجود دارد كه در حوضه آبر ليپتانس

 

 دييگو يكه م ييوارد فضا ندگانياست، اگر نما كينزد هياروم اچهيدر يايكار دولت و ستاد اح انيپا اما

 وجود دارد؟ ديجد يسدساز يها نشوند امكان شروع پروژه

خود قرار داده است، اما  يها تيرا جزو اولو اچهيدر يايمسئله اح يروحان يولت آقااست كه د درست

را در  يسدساز ها نامه نييو آ يباالدست ني. به نظر من قوانستيدولت خاص ن كيمسئله  ستيز  طيمح

در  يزمان كيوجود ندارد،  ياصال آب گريد يروبرو خواهند كرد. از سو يشمار يكشور با مشكالت ب

عدد  نيا زدند، يدر كشور حرف م ريدپذيمتر مكعب آب تجد ارديليم 130از وجود  رويوزارت ن اتيادب

 ها اچهيدر  وجود ندارد كه هم سد ساخته شود هم حق ياست، در واقع اصال آب ارديليم 90 ريز گرياالن د

 پرداخت شوند.

چرا كه  دهد يعا مجوز نمقط هياروم اچهيدر اطراف در ديسد جد كيساخت  يبرا ستيز  طيمح سازمان

همه به  هييتا قوه قضا ي. در كشور از مقام معظم رهبرشود يپرداخت نم اچهيآبه در صورت حق نيدر ا

است،  يمنف ها از رودخانه ياريآبه از بس حق تيكه وضع نيو با توجه به ا دهند يم تياهم ستيز  طيمح

در كشور  مييبگو ميتوان ينم گريبدهد دمجوز  يوساز ساخت نيبه چن ستيز  طيسازمان مح ياگر روز

 دارد. تياهم يطيمح ستيمسائل ز

 چيو ه ستين ريپذ برگشت هيرو نياما به نظر من ا م،يمطرح كن يسوال ينسبت به سدساز ميتوان يم قطعا

 نياما به نظر من ساخت ا م،ياتفاق رخ بدهد. همه ما دنبال خدمت هست نيهم وجود ندارد كه ا يا نشانه
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 است. رممكنيغ بايقرسدها ت

 

 ياتفاق نيكه چن ديريفرض محال را در نظر بگ نياست. اما ا رممكنيغ اچهيدر اطراف در يسدساز ديگفت

 بود؟ ميخواه اچهيدوباره در يرخ بدهد، شاهد خشك

 نيشده است به خاطر ا تيحاال تثب اچهي. اگر درمينيب يرا م اچهيدوباره در يصورت خشك نيقطعا، در ا بله

 ميهست يو دنبال روش ميكن يها فكر م فرض محال نيبه هم اي. ما در ستاد احميده يآبه آن را م كه حقاست 

 يكه منحن ميخواست رويما از وزارت ن ليدل نيداده شود. به هم هياروم اچهيحالت سهم در نيكه در بدتر

 رويشود، وزارت ن جاديا ديرا بدهد و هر سد جد اچهيآبه در شود كه حق هيته ياز سدها طور يبردار بهره

سازمان  يبدون هماهنگ يياجرا يها كه دستگاه نيدوران ا گريآبه را ندارد. د حق نيپرداخت ا ييتوانا

 .سترا اجرا كنند، گذشته ا يا پروژه ستيز  طيمح
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خبرگزاري همشهري  – تاالب هامون ياياح يبرا يالملل نيجانبه ب سه يآغاز همكار

 02/06/1399آنالين مورخ 

 

سازمان،  نيجانبه ا سه ياز افتتاح برنامه همكار ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر معاون

 تاالب هامون خبر داد. يايحا ياروپا برا هيبرنامه عمران ملل متحد و اتحاد

در  زاده جانياحمد اله ست،يز طيسازمان مح ياطالع رسان گاهيبه نقل از پا نيآنال يگزارش همشهر به

 هيبرنامه عمران ملل متحد و اتحاد ست،يز طيجانبه سازمان مح سه يهمكار هيجلسه برخط مراسم افتتاح

اروپا، معاون  هياتحاد ندهي)، نماUNDP( رانيتحد در ابرنامه توسعه ملل م ميمق ندهياروپا كه با حضور نما

مربوطه برگزار شد،  يها وزارتخانه ندگانيو بلوچستان و نما ستانيس ياستاندار يامور عمران يهماهنگ

 كيتاالب هامون  ياياح يالملل نيپروژه ب«و شاهكار خلقت خواند و گفت:  ياله يها را موهبت تاالب

و  يتجارب مل ياست كه با تمركز رو چستانو بلو ستانياستان س ژهيبه وكشور  يبها برا فرصت گران

و متناسب با  يآب سازگار با كم يها پروژه يها و اجرا تاالب يايآب، خاك و اح يها در حوزه يالملل نيب

 شت،يمع يمنطقه، نسبت به ارتقا يتاالب يها ستمياكوس نيتر از بزرگ يكي يايمنطقه، ضمن اح مياقل

 »كند. يتاالب اقدام اساس رامونيو كاهش اثرات گرد و غبار پ يوامع محلاقتصاد ج

 يها تمدن نيكه نخست نيا انيكرد و با ب فيتوص تيپراهم اريانسان بس يها را در زندگ نقش تاالب يو

 يفرصت برا كيتاالب هامون  يايپروژه اح«ها شكل گرفته است، اظهار كرد:  در كنار تاالب يبشر

ضمن  ،يللالم نيب يها و كمك يو بلوچستان است تا با استفاده از تجارب مل ستانيسكشور و استان 

 ياز مشكالت يريو جلوگ ياقتصاد محل شت،يمنطقه، بتواند بر مع يها ستمياكوس نيتر از بزرگ يكي ياياح

 »موثر باشد. يگرد و غبار محل رينظ

قرار گرفته و  يمياقل راتييتغ ريتحت تاثاست كه به شدت  ييها از تاالب يكيتاالب هامون «افزود:  يو
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زنان و جوانان را تحت  ژهياقشار مختلف به و يشغل يها و فرصت  شتيمع ،يطيمح ستيمشكالت ز نيا

 »قرار داده است. ريتاث

كه وجود هامون بركت و نبود  نيبر ا ديبا تاك ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر معاون

به  يدسترس تيمحدود«دارد، گفت:  يدر پ يجرت و گرد و خاك و خشكسالمها رينظ يآن مشكالت

 تيعوض نيساكنان آن منطقه به وجود آورده و ا يرا برا يسخت طيشرا يموسم يمنابع آب و وزش بادها

 »منطقه شده است. ياز روستاها ياريدرآمدزا در بس يها تيباعث توقف كامل فعال

 كيپروژه هامون به عنوان  ياجرا يبودجه الزم برا نياروپا در تام هياتحاد يكه همكار نيا انيبا ب يو

محور دارد و در چارچوب آن  منطقه كرديرو يپروژه مشاركت نيا«است، اظهار كرد:  يپروژه مشاركت

كسب درآمد  ياه آب و خاك و بهبود راه داريپا تيريمد يها نهيدر زم يمختلف يها تيفعال توان يم

 »اجرا كرد. يشيه صورت آزمارا ب ميسازگار با اقل

آب و خاك  داريپا تيريمد ،يو هماهنگ تيتوسعه ظرف يِسه مولفه اصل يپروژه را دارا نيا زاده جانياله

ساله، برنامه   پروژه پنج نيدر ا«دانست و گفت:  نيگزيجا يها شتيو مع ميسازگار با اقل يو كشاورز

 يها تيو فعال ردبودجه را برعهده دا تيريمد اروپا است و هياتحاد يياجرا كيتوسعه ملل متحد شر

 .»شود يم تيپروژه هدا تيريمد يتخصص ميو ت رانيا ستيز طيتوسط سازمان حفاظت مح يياجرا

اروپا  ونيسيو توسعه كم يالملل نيب يها يهمكار استيمسئول س شندر،يادامه جلسه لئوپولد گر در

)DEVCO :يها سال يدارند و ط ياريمنافع مشترك بس رانيا ياسالم ياروپا و جمهور هياتحاد«) گفت 

 »كرده است. شرفتيپ اريروابط دوجانبه بس رياخ

عنوان و اظهار  رانياروپا و ا هياتحاد يهمكار يها از نمونه گريد يكيافتتاح پروژه تاالب هامون را  يو

 »ثمربخش است. يها يهمكار نيما ادامه و گسترش ا يآرزو«كرد: 

برنامه توسعه ملل متحد در  ميمق ندهينما داس،يپروو ويجلسه برخط، كلود نيا گريدر بخش د نيهمچن
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) نشان UNDPو برنامه توسعه ملل متحد ( ستيز طيسازمان حفاظت مح يسوابق همكار«گفت:  رانيا

 »كنند. فايا مياقل رييدر كاهش آثار تغ ينقش مهم توانند يدو نهاد به اتفاق م نيا دهد يم

 يو فاكتورها يعيطب يايبال م،ياقل رييآثار تغ ريو بلوچستان تحت تاث ستانياستان س كه نيا انيبا ب يو

همزمان در ارتباط تنگاتنگ با  يستيبا يعيمنابع طب تيريبهبود مد«قرار گرفته است، اظهار كرد:  يانسان

 »باشد. يمردم محل شتيمع طيبهبود شرا

پروژه اختصاص داده  نياروپا به ا هيكه اتحاد يا ما از بودجه سخاوتمندانه«گفت:  انيدر پا داسيپروو

 »كرد. ميخواه يملموس و آثار ماندگار همكار جيبه نتا يابي دست ريو به اتفاق هم در مس ميمتشكر اريبس
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – شهيدرجه گرمتر از هم 1,5مرداد امسال؛ 

02/06/1399 

 

به طور  رانيا نكهيضمن اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 زديبلندمدت بود، گفت: استان  نيانگيگرمتر از م گراديدرجه سانت 1,5تا  كيدر مرداد ماه حدود  نيانگيم

 مرداد ماه داشت. يرا ط نهيكم يدما ينجاره يب نيشتريب

در كشور  نهيشيب يدما نيانگيم نكهيبا اشاره به ا فهياحد وظ سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 گراديدرجه سانت 1,3 نهيشيب يبلند مدت دما نيانگيبود كه نسبت به م گراديدرجه سانت 37,4مرداد ماه  يط

است كه در مرداد ماه  21,8 زيندر كشور  نهيكم يبلندمدت دما نيانگيرد: ماست، اظهار ك افتهي شيافزا

 .ديرس 23,4حد نرمال گزارش شد و به عدد  يباال گراديدرجه سانت 1,6حدود  نهيكم يدما نيانگيامسال م

متوسط روزانه  يدما يافزود: به طوركل يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

. از افتي شيافزا 1,4بلند مدت  نيانگيبود كه نسبت به م گراديدرجه سانت 30,4مرداد ماه  يط در كشور

 از حد نرمال بود. شتريدرجه ب 1,5تا  كيهوا در كشور حدود  يرو در مرداد ماه دما  نيا

 يتا حدود ها از جمله البرز و تهران از استان يهوا در برخ يمرداد ماه دما يط نكهيا انيدر ادامه با ب يو

بلند مدت گزارش شد. در  نيانگياز م شيها ب از استان يهوا در تعداد يدما نهينُرم بود، گفت: كم ريز

گرمتر از  گراديدرجه سانت 3,2 دودهوا ح يو دما ميرا داشت يهنجار يب نيشتريب نهيكم يدر دما زدياستان 

بلند مدت  نيانگياز م شيدرجه ب 2.5هوا  ياحمد دما ريو بو هيلويدر استان كهگ نيبود همچن شهيهم

 گزارش شد.

درجه  كيو  2,4هوا حدود  يدما بيبه ترت زيمرداد ماه در استان اصفهان و كرمانشاه ن يط فه،يگفته وظ به

از  شتريب 1,6 زين يبازه زمان نيا يو بلوچستان ط ستانيهوا در س يفراتر از حد نرمال بود. دما گراديسانت
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رخ داد و  ياريدر چهار محال و بخت زين نهيشيب يدما يهنجار يب نيشتريش شد. ببلندمدت گزار نيانگيم

 از حد نرمال بود. شتريب 2,4استان  نيدر ا نهيشيب يدما

 

 در مردادماه يتابستان يها بارش شيافزا

در كشور   بارش تيدر ادامه درباره وضع يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 بلند مدت بود. نيانگياز م شتريدرصد ب 29در كشور حدود   ماه بارش نيداد ماه اظهار كرد: در امر يط

كشور ندارد چراكه  يها بارش زانيم يرو ياديز ريبارش در تابستان تاث شيكرد: افزا ديتاك انيدر پا يو

و بلوچستان رخ  تانسيخزر و س يساحل يها مانند استان يها كم است و در مناطق محدود بارش نيمقدار ا

 .كند ينم جاديها ا در نُرم بارش يرييتغ نيبنابر ا دهد يم
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 – يماه سال جار يدر د هياروم اچهيدر ياياح يپروژه برا نياز بزرگتر يبردار بهره

 02/06/1399خبرگزاري ايلنا مورخ 

 

ماه امسال به  يد هياروم اچهيدر ياياح يپروژه برا نيگفت: بزرگتر ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 .دياتمام خواهد رس

خبر گفت: پروژه بازگرداندن آب  نيضمن اعالم ا ييويبرنامه راد كيدر  يكالنتر يسيع لنا،يگزارش ا به

ماه  يدر د ميدواريداشته است و ام شرفتيدرصد پ 93تاكنون حدود  هياروم اچهيبه در بيس ياز سد كان

 به اتمام برسد. يسال جار

كانال است،  لومتريك 60دو سد و  ،يلومتريك 36تونل انتقال آب  كيپروژه شامل  نيكه ا نيا انيبا ب يو

 9و  فيدانشگاه شر تيبا محور 92ماه سال  يز دا هياروم اچهيدر ياياح يمطالعات اتياظهاركرد: عمل

 .ديماه به طول انجام 9مطالعات  نيشروع شد وا گريدانشگاه د

انجام شد  تيسه سال و با موفق يط هياروم اچهيدر تيكه مرحله تثب نيبا اشاره به ا يجمهور سيرئ معاون

پروژه  نيتومان در ا ارديليهزار م 11شروع و تا به امروز  هياروم اچهيدر يايو گفت: از سال چهارم فاز اح

 شده است. يگذار هيسرما

اظهاركرد: خوشبختانه پس از شروع  انيدر پا يكالنتر ست،يز طيمح ياطالع رسان گاهيگزارش پا به

متر و  كيصورت گرفته، تا به امروز سطح آب آن، حدود  يو تالش ها هياروم اچهيدر ياياح اتيعمل

 است. افتهي شيافزا شيل پنسبت به سه سا متريسانت 10
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 يبخش كشاورز اريدرصد برق در اخت 4,5 به مناسبت هفته دولت اعالم كرد: روين ريوز

 كايهند، ژاپن و آمر ن،يپس از چ يكشور جهان در كشت آب نيپنجم رانيقرار گرفت/ ا

 03/06/1399خبرگزاري ايانا مورخ  –

 

 نفر ونيليم 7به  ييروستا ونيليم كيسالم از  يآبرسان شيافزا

 10 يمند تاكنون و بهره ديو ام ريدولت تدب يروستا از ابتدا 800هزار و  10از  شيبه ب ياز آبرسان روين ريوز

 دولت خبر داد. انيتا پا داريكشور از آب شرب سالم و پا ييروستا تيجمع ينفر ونيليم

پس از  يكشور جهان در كشت آب نيپنجم رانيقرار گرفت/ ا يبخش كشاورز اريدرصد برق در اخت 4,5

  كايهند، ژاپن و آمر ن،يچ

امروز دوشنبه در   روين ريوز انيرضا اردكان رو،ي) از وزارت ناناي(ا رانيا يكشاورز يخبرگزار رشگزا به 

به روستاها و  يو خدمات آبرسان ييبه مناسبت هفته دولت، به مسائل جامعه روستا ياز نشست خبر يبخش

ا صدور : بگفتاست اشاره كرد و  يوزارت جهاد كشاورز يكه با همكار يكشاورز ياراض نيهمچن

 ياز صندوق توسعه مل وروي ونيليم 132 رياخ يها در سال ،يمقام معظم رهبر يالزم از سو يمجوزها

ما  يروستا 800هزار و  10از  شيشده كه تا امروز ب نيشد و منجر به ا افتيدر ييآب شرب روستا يبرا

قبل  كه يوصل شوند درحال دارياهزار نفر به شبكه آب سالم و پ 700و  ونيليم 7 تيدولت با جمع نيدر ا

 اند. شبكه متصل بوده نيبه ا يينفر روستا ونيليم كيكمتر از  ديو ام رياز دولت تدب

 شيداد كه ب ميو گزارش خواه دينفر خواهد رس ونيليم 10دولت دوازدهم به  انيرقم تا پا نيافزود: ا يو

دارند، البته در  داريپا يرسدست يما به شبكه آب شرب سالم و بهداشت ييروستا تيدرصد جمع 84از 

 . شود يبا تانكر انجام م يآبرسان يو در مواقع ميدار تيمناطق محدود يبرخ

قبل از انقالب عنوان كرد و  يها برابر سال 60از  شيدر مدار كشور را ب يها خانه هيتعداد تصف انياردكان
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واحد  96دولت احداث كرده به  نيه افاضالب ك يها خانه هيتعداد تصف د،يو ام ريدولت تدب انيتا پا گفت: 

 .ديخواهد رس

 ها خانه هيتصف نيوارد مدار شده كه تعداد ا يآب شهر خانه هيواحد تصف كيهم  كباريماه  2افزود: هر  يو

 .ديواحد خواهد رس 53دولت به  انيواحد بوده و تا پا 39افتتاح شده تاكنون  ديو ام ريكه در دولت تدب

 قياز طر ازيمصارف هم عمده ن ريصنعت و سا ،يكشاورز ،يطيمح ستيز گفت: در بخش انياردكان

 ياحداث سدها ازمندين گريمصارف د يكه برا شود يم نيتام ينيرزميو منابع آب ز يسطح يها آب

نظر هم  نيكه از ا ميهست ياقتصاد يها هيو توج يطيمح  ستيمالحضات ز  ،يبر اساس مطالعات فن يمخزن

 43دولت وارد مدار شده است. تاكنون  نيسد در ا كيروز  50داشت و هر  ينايشا يها تيدولت موفق

 .ديسد خواهد رس 53تعداد به  نيسد در كشور افتتاح شده كه ا

  

 قرار گرفت يبخش كشاورز اريدرصد برق در اخت 4,5 

 تيريمد يا ونهتابستان به گ طيگفت: شرا م،يداشت يگرم و طوالن يامسال تابستان نكهيا انيدر ادامه با ب يو

بخش  اريدر اخت يشتريب يو عالوه بر آن انرژ امديوجود ن به دياز تول يروز قطع برق ناش كيشد كه 

 كرد. يياجرارا  ديتعهد خود در سال جهش تول رويقرار گرفت و وزارت ن يصنعت و كشاورز

 دياز تول يناش يموشمصرف خا تيريخوب مردم در مد يادامه داد: تابستان امسال و با همراه روين ريوز

 اريدر اخت شتريدرصد ب 4,5بخش صنعت و  اريدر اخت شتريب يدرصد انرژ11 گريلحاظ  نشد و از طرف د

 .نديبب رقبا صنعت ب يدر اثر همراه يا لطمه يقرار گرفت بدون آنكه بخش كشاورز يبخش كشاورز

  

 يكشور جهان در كشت آب نيپنجم رانيا

 جهيكه در نت ميداشت يبزرگ يها قيتوف يو زهكش ياريآب يها سدها و شبكهادامه داد: ما در احداث  يو 
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 ن،يكشور جهان پس از چ نياست و اكنون پنجم افتهي شيدرصد افزا 30كشور  ييآن محصوالت غذا

 .ميدر جهان هست يدر كشت آب كايهند، ژاپن و آمر

كه انتظار  ييايو در دن شود يم نيامدر كشور از داخل ت ازيمورد ن ييغذا يدرصد انرژ 80گفت:  انياردكان

باشد، كشور ما  شتريدرصد ب 35 شيسال پ 10به نسبت  ييبه محصوالت غذا ازشين يالديم 2030دارد تا 

 و تقاضا انجام دهد. هتوامان عرض تيريچتر مد ريدر برنامه داشته باشد كه در ز ياديز يكارها ديبا

  

 آب بخش تيريتر شدن مد و چابك يكپارچگي ياجرا

آب  يها شركت يساز كپارچهيارتباط انجام شده  نيالزم كه در ا يها رساختياز ز يكيافزود:  روين ريوز

 تيريو شركت مد رويمعاونت آب و آبفا وزارت ن يكپارچگي يگريو د ييو روستا يو فاضالب شهر

چهارشنبه  سهر جلو د دينگهبان هم رس يشورا ديياست كه به تا رانيوز ئتيبا مصوبه ه رانيمنابع آب ا

 ابالغ شد. ينداشتن آن با شرع و قانون اساس رتيگذشته مغا

تر و  ستاد آب چابك كيخواهد شد و ما  ياتيهم عمل يكپارچگي نيا يآت يگفت: در روزها انياردكان

شكل دادن به  ها تيفعال نيتر ياز اصل يكيداشت كه  ميخواه ها تيفعال عيمتمركز در مجموعه وس

 داشته باشد. يتر ها سامان بهتر و مناسب است تا مسائل استان زيآبر يها حوضه تيريمد
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 ستمياكوس »نسكيف« سد؛ آببر در سمنان عينجات صنا يبرا يسدساز يايماف يتقال

 03/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – كند يمازندران را نابود م

 

اقدام و صرفاً  نيعنوان آخر به يا حوضه نيآب كشور، انتقال آب ب يمل يها استيبراساس سند س كه نيا با

هر روز  ر،يدر كو يآب كشاورز نيتأم يآب شرب مردم مجاز است؛ مسئوالن سمنان برا نيتأم يبرا

آب  نتقالو ا يساز نيريگرفتن مجوز طرح ش يبرا ي. روززنند يم ديجد اتيعمل كي يدست به اجرا

 ييايبا مختصات جغراف گريطرح د كيو در قالب  يطور پنهان به گريد يو روز كنند يو تالش م يخزر الب

 بيفوت و فن عج كيچاه و هزار و استان گلستان را با لوله و قنات و  گل نيزر يها آب سرچشمه گر،يد

 .كنند يم شتبردا يركانيه يباستان يها جنگل ينابود متيق به ،يرقانونيو غ بيو غر

متعدد حفر  يها و چاه ديكن يرا ط يگذار لوله نيا ريآن مس يها است از منطقه ابر و قلب جنگل يكاف

 ونيليچندم يها صدساله در جنگل شدن درختان چند كن شهير متيكه به ق دينيشده در عمق جنگل را بب

فراوان  يها بيآس زيو ن يعيطب يو خشكاندن آبشارها بيخاك، تخر ريها در ز و دفن آن يركانيساله ه

را  يا حوضه نيگذار، انتقال آب ب است كه قانون يدرحال نيبه سمنان هستند. ا يرسان درحال آب گريد

 يحت يا حوضه نيانتقال آب ب گريد ي. از سوددان يمجاز نم يبه بخش صنعت و كشاورز صيتخص يبرا

 يمنابع آب نهيبه تيريمد يها كار بستن همه روش مستلزم به زيو شرب ن يبه بخش خانگ صيتخص يبرا

 موجود در حوضه مقصد انتقال آب است.

و انتقال  يساز نيريو چند طرح بزرگ، ازجمله طرح ش نيهمه سمنان همچنان آب ندارد و چند نيا با

 نسكيهستند كه احداث سد ف تيجمع خطه كم نيبه ا يرسان همچنان در صدد آب رير به كوآب خز

 ونيليم3/13آن آغاز شد. پروژه ساخت سد  يياجرا اتيهاست كه عمل اقدام نيا نيدترياز جد يكي

تان اس نيا يشده، لرزه بر اندام مازندران و منابع آب يانتقال آب به سمنان طراح يكه برا نسكيف يترمكعبم
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 شده است. ليانداخته و به كابوس و شب و روزش تبد

منطقه  يبرا يا البرز تنها سرشاخه رودخانه تجن است كه روزنه يجنوب يها در دامنه نسكيف يجنگل منطقه

نجات  يسد، برا نيساخت ا يبا دست به دامن شدن برا يسدساز يايو ماف رود يشمار م سمنان به يريكو

 .كنند يقال مبر در سمنان ت آب عيصنا

در مازندران استفاده شده و  يكشاورز يبرا يمتماد انيسال يزالل دارد كه ط اريبس يتجن آب رودخانه

فوالد در سمنان شود.  رينظ يآبخوار عيصنا يدر سمنان منتقل شود تا ناج يرياكنون قرار است به نقطه كو

 بوم ستيو ز يآب منابع كرهيد تا بر پطرح انتقال آب تجن با طرح انتقال آب خزر دست به دست هم دادن

دور  يسدساز يايماف يو تقال يمسأله در سكوت مسئوالن مازندران نيوارد كنند و ا رخالصيمازندران ت

تجن  يآب كم متيبه ق نسكيكه ساخت سد ف كنند ياز انتظار نخواهد بود. اگرچه كارشناسان هشدار م

 ادامه دارد. دس نيساخت ا ياو تالش بر ستين يياما گوش شنوا شود، يتمام م

و  يشدن منابع آب خشك يمعنا به نسكيساخت سد ف كه نياستاد دانشگاه در مازندران با اظهار ا كي

 نيكرد و گفت: ا فيسد شتابان توص نياستان را با ساخت ا يكشاورز يتجن خواهد بود، نابود يآب كم

 يجتماعا يها تنش نسكيسد ف شدن ليكماست كه مازندران با كمبود آب شرب مواجه است و ت يدرحال

 .زند يرا رقم م

سمنان  يريو كو يمركز يها هنوز مازندران از كابوس انتقال آب خزر به دشت كه نيا انيبا ب ييبابا محمد

قرارگرفته است  زيم يرو نسكينام ساخت سد ف به يگريكه طرح د ميخالص نشده، گفت: اكنون شاهد

 توجه كرد. يكارشناس يبه هشدارها ديو با

 نسكيسد ف ياجرا يامدهايرا از پ مينام تالج به ييرفتن روستا رآبيو ز ياجتماع يها بروز تنش ييبابا

 زين اسريك يو پارك مل وحش اتيشده، پناهگاه ح طرح به مناطق حفاظت نيبرشمرد و گفت: ا

 خواهد زد. ييها خسارت
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 رود يمازندران آب م يها آب

مازندران كاسته  يها و منابع آب مترمكعب از آب ونيليم600از  يمتماد يها سال يط كه نيباعنوان ا يو

تبعات  دست، نييساخت در پا يموجود برا يامدهاياز مشكالت و پ يكيكرد:  حيشده است، تصر

 .رديمورد توجه قرار گ دياست كه با يو اجتماع ياقتصاد

 

 ستين يو فن يكارشناس نسكيسد ف ساخت

 برند، يسر م به ياديكشاورزان ز نسكيسد ف دست نييدر پا كه نيبا اظهار ا زين يكارشناس كشاورز كي

به  بيآب رودخانه تجن و بروز خسارت و آس يا سد سبب حذف بخش عمده نيكرد: ساخت ا حيتصر

 كشاورزان منطقه خواهد شد.

ارع از مز ياديسطح ز يسال سبب خشك نسكيساخت سد ف شود يم ينيب شيادامه داد: پ ياسحاق يعل

كارشناس  نيرا در منطقه رقم خواهد زد. به گفته ا يجامعه كشاورز يكاريمعضل ب نيشود و ا دست نييپا

 دست نييامردم مناطق پ يكارياز ب يريو جلوگ ياحتمال يها از خسارت يريشگيپ يبرا ديبا ،يكشاورز

 يدر آب و منابع آب يسد غلظت سموم كشاورز نيشد: با ساخت ا ادآوريشود،  يازسنجيو ن يزير برنامه

 جا خواهد گذاشت. به يانباريمخرب و ز يامدهايپ زيمسأله ن نيو ا ابدي يم شيمنطقه افزا

مختلف كنار گذاشته  يها و در دوره ستين يو فن يكارشناس نسكيساخت سد ف كه نيباعنوان ا ياسحاق

 ياز اراض ياديز يحسد سط نيدولت قرار گرفت، افزود: ساخت ا زيم يشده بود و اكنون دوباره رو

 منطقه را خشك خواهد كرد. يكشاورز

 

 سبز مازندران يها كابوس دشت نسكيف سد 

سبز  يها كه كارشناسان آن را كابوس دشت شود يم ادي يو اصول يرفنيغ يعنوان طرح به نسكيسد ف از
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خزر  يايرو انتقال آب د يساز نيرياست كه هنوز پروژه بزرگ ش يدرحال نيو ا خوانند يمازندران م

و  يسار ردمم ندهياست كه نما يدرحال يساخت فن يبرا يو فن يعلم هيفراموش نشده است.  نداشتن توج

 حيتصر رد،يصورت گ نسكيمطالعات و ساخت سد ف يرو يبازنگر ديبا كه نيبر ا ديبا تأك دورود، انيم

 .ستين يو فن يعلم هيتوج يدارا وجه چيسد به ه نيكرد: ساخت ا

 

 است يبودجه مل فيرد ياراد نسكيف سد

رغم  اظهار داشت: به م،يهست نسكيمخالف ساخت سد ف كه نيا انيبا ب دورود انيو م يمردم سار ندهينما

مازندران با ساخت آن مخالف هستند.  ندگانياست، اما نما يبودجه مل فيرد يدارا نسكيكه سد ف نيا

بار خواهد  نسك بهيل حقابه تجن و ساخت سد فبا انتقا يطيمح ستيفاجعه ز كه نيباعنوان ا ييبابا يعل

 .ميسد مخالف هست نيبا ساخت ا ياسيو س ياجتماع ،يفن ليدل شد: به ادآوريآمد، 

 نسكيموجود درباره ساخت سد ف يها و دغدغه ها يبا اشاره به نگران زيحال استاندار مازندران ن نيع در

 يها از سال ياست و استاندار يريگيحال پدر يو قانون يكارشناس قياز طر نسكيگفت: مسأله سد ف

 نشان داده است. تيحساس نسكيگذشته نسبت به ساخت سد ف

در استان حراست و حفظ خواهد شد و  يعموم كرد: انفال و منابع ديحال تأك نيدر ع زادگان نيحس احمد

 يبرا يفمختل يها شي. اگرچه پوميبرطرف كن يو كارشناس يرا قانون نسكيمسأله ف ميكن يتالش م

آن  يپ ردر كشور د يسدساز يايدر مازندران و شمال شكل گرفته است؛ اما ماف نسكيمخالفت با سد ف

تاكنون در  هيرو يب يخشك كنند، چراكه سدساز يتجن را با سدساز رينظ مانده يباق يهستند تا رودها

 را دامن زده است. يبار فاجعه جينتا رانيا
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خبرگزاري ايسنا  – خورد يم ديكل قيعم يها آب رمحو دانيم يطرح مطالعات نينخست

 03/06/1399مورخ 

 

فت: زودهنگام از سردار جنگل، گ ديتول يسنج طرح امكان نيشركت نفت خزر با اشاره به تدو رعامليمد

 .شود يم قيعم يها در آب رانينفت ا ديدروازه تول نده،يسردارجنگل در آ

شركت ارائه داد و گفت:  نياز عملكرد ا يزمان با هفته دولت، گزارش هم ياصول يعل سنا،يگزارش ا به

و شناخت  ياطالعات اكتشاف افتيدر ييعنوان مرحله نها زودهنگام از سردار جنگل به ديطرح تول نيتدو

در  رانيا ژهيو طيراها در نظر گرفته شده است كه با توجه به ش چاه مدت يطوالن شيآزما قياز طر مخزن

 يها سكيو كاهش ر يمخزن يها تيظرف نييدر تع ياساس يتيخزر اهم يايدر يجنوب يها آب

 دارد. ندهيآ يا توسعه يها طرح يبرا يگذار هيسرما

 يعني ها تياز فعال يا تازه طهيبه ح رانيد صنعت نفت اافزود: تحقق توسعه سردار جنگل، آغازگر ورو يو

 انهيفرد در منطقه خاورم منحصربه يتيبار فعال نينخست يكه در نوع خود برا شود يم قيعم يها از آب ديتول

 خواهد بود.

 

 خورد يم ديكل قيعم يها آب محور دانيم يطرح مطالعات نينخست

چاه،  كياز  يشيآزما ديتول قيآن از طر ديتول ييمخزن و توانا يابياز جمله ارز گريد يها به اقدام ياصول

مربوط به پروژه  يها سكير يسردار جنگل، بررس دانيو شناخت الزامات توسعه م ياصل يالگو نييتع

سردار جنگل  دانياز م گامزودهن ديانجام پروژه تول نهيسردار جنگل، برآورد هز دانيزودهنگام از م ديتول

 SARDARسردار جنگل با عنوان  دانيگسترده م شيدستورعمل آزما يقدماتم نيو تدو هيو ته

JANGAL Extended Well Test Procedure  .اشاره كرد 
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 كرديبا رو ديكمك به شعار جهش تول يكه شركت نفت خزر امسال و برا ياز اهداف يكيگفت:  او

با  محور دانيم يمطالعات ياه طرح فيامكان تعر يبررس كند، يدنبال م يساخت داخل و كسب دانش فن

 يازهايو در نظر گرفتن ن قيعم يها سردار جنگل با لحاظ مطالعات آب دانيم يبرا يمطالعه مورد

 يا ندهيها، در آ و موافقت هيدييمراحل و كسب تأ يكه در صورت ط استيو بستر در يسطح زاتيتجه

 يبا همكار زاتيهدف ساخت تجه با قيعم يها در بخش آب محور دانيم يطرح مطالعات نينخست كينزد

 .خورد يم ديكشور كل يها دانشگاه

 

 زاتيتجه نيشده در حوزه تأم انجام يها تيفعال

 ستميپروژه استقرار س زات،يتجه نيشركت در حوزه كاال و تأم نيا يها اقدام نيتر گفت: از مهم يو

منطقه  يموجود در انبارها يالقلم كا 7700حدود  يمستمر برا تيماه فعال 10از  شيكاال با ب كنواختي

 MESC CODEامسال و اختصاص  رماهيت انيدرصد تا پا 95 يكل شرفتيخزر در بهشهر با پ ياتيعمل

 قلم كاال است. 5600از  شيب يبرا DUMMY CODEقلم و  2100از  شيب يبرا

رك شركت نفت خزر براساس اسناد و مدا يقلم كاال در انبارها 2000از  شيب ،يگفته اصول به

 زليسوخت و روغن د لتريف يساز يقرارداد درباره بوم يو امضا يريگيشدند و متعاقباً پ يگذار ارزش

انجام  ياخلد يها شركت يبا استفاده از توانمند يفن داتييساخت و تأ يالزم برا يها ژنراتورها و اقدام

 شده است.

 

 ييايناوگان در نگهداشت

اشاره  ييايخود به بحث نگهداشت ناوگان در حاتيز توضا يگريشركت نفت خزر در بخش د رعامليمد

شناور  مهين يناوگان شركت نفت خزر شامل سكو نهيبه يحفظ و نگهدار يكنون طيكرد و گفت: در شرا
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ارزشمند  يها ييدالر كه از دارا ونيليم 500 يبيبه ارزش تقر نيكاسپ بانيپشت يو شناورها ريركبيام - رانيا

شركت  يمحور يمش و خط ياصل يها تيجزو اولو شوند يمحسوب م رانيت انف يشركت مل يو راهبرد

 يايدر در رانيا شناور مهين يحفار يضمن حفظ و نگهداشت، تنها سكو ميكن ينفت خزر است و تالش م

 .مينگه دار ياتيخزر را در سطح عمل

 يمحور يتيعنوان فعال به شد، نيتدو 98كه از سال  ريركبيام يسكو راتيبرنامه جامع تعم نكهيا انيبا ب يو

 ستميس يدر اجرا شرويپ يها تر در حال اجراست، ادامه داد: نفت خزر از جمله شركت با تالش هر چه تمام

 يرا آغاز كرده و با اجرا نهيزم نيدر ا ياقدامات اساس 1392بوده و از سال  يكيزيف يها ييدارا تيريمد

 يرانيافزار ا ) و استقرار نرم1393سال  ي(ابالغ يكيزيف يها ييدارا تيرينامه مد از نظام يا عمده يها بخش

IPCMMS و  راتيدر حوزه تعم گريمهم د يها برداشته است. از اقدام يستميدر جهت نت س يگام بلند

سكو با توجه به مقاومت  يرو يفرآورش زاتيتجه دمانيچ يبه طرح بررس توان ينگهداشت ناوگان م

استفاده دوباره از چاه حفرشده و طرح  يبرا Re- entry نديفرآ يررسسكو، طرح ب يداريو پا يا سازه

 ، اشاره كرد.FSOسكو و شناور  نيب Floating Rise قيانتقال نفت از طر يچگونگ يبررس
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قرار باشد  اگر؛ اچهياطراف در يسدها ليبه تكم هياروم اچهيدر يايواكنش ستاد اح

 اچهيرا به سمت در يشتريآب ب ديبا روي، وزارت ن|شوند ليساخته تكم مهين يسدها

 03/06/1399خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – رها كند هياروم

 

 هياروم اچهيدر

ساخته  مهين يسدها لياظهار نطرها درمورد تكم يبه دنبال برخ سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

كه تا هفت  ديگو يم اچهيدر نيا يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد ه،ياروم اچهيدر زيدر حوزه آبر

ممنوع  زيدر حوضه آبر ديجد يگذارهرگونه بار شود، يم ايبه طور كامل اح هياروم اچهيكه در گريسال د

 اچهيرا به سمت در يشتريآب ب ديبا رويشوند وزارت ن ليساخته تكم مهين ياست. اگر قرار باشد سدها

 اهد شد. خو دهيچيپ اريبس رويوزارت ن يكار برا ليدل نيرها كند. به هم هياروم

اظهار كرده است كه با دستور  ياسالم يدر مجلس شورا هيمردم اروم ندهيسلمان ذاكر، نما ديس راياخ

 هياروم يو باراندوز چا ينازلو چا يسدها ليساخت و تكم ه،ياروم اچهيدر ياياح يو در راستا روين ريوز

 .شود يانجام م

 ماليالمال پا تيب ديشده و نبا نهيسدها هز نياحداث ا يبرا ياديگفته است كه اعتبارات ز نيهمچن يو

تمام به  مهين يها پروژه نيو الزم است ا تيحائز اهم اريمنطقه بس يكشاورز يسدها برا نيا يايشود. اح

 سرانجام برسند. 

 اچهيدر زيدر حوضه آبر هيرو يب يساخت سدها نياز ا شيكه پ شود يمطرح م ياظهارات درحال نيا

عنوان شده بود.  هياروم اچهياز عوامل خشك شدن در يكيحقابه به عنوان  نيآن عدم تامو به دنبال  هياروم

هرگونه  زين اچهيدر يايو ستاد اح ميفاصله دار هياروم اچهيكامل در يايحال هنوز هفت سال تا اح نيبا ا

 كامل آن ممنوع كرده است. يايرا تا اح اچهيدر نيا زيدر حوضه آبر ديجد يبارگذار
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باره اظهار كرد: ما در  نيدر ا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد ،يشيرتج مسعود

ساخته نشود و  يديسد جد چيه اچهيكامل در يايكه تا اح ميمصوب كرد هياروم اچهيدر يايستاد اح

 ياچ يآج نهرودخا يرو يدر آن زمان سد ينشوند، حت يريآبگ زين زيموجود در حوضه آبر يسدها

شود. ماه  يرهاساز هياروم اچهيدر يسد فقط برا نيبود، اما قرار شد آب ا يبردار ساخته شده و آماده بهره

كار را  نيسد برداشت كنند، اما ما مجوز ا نيشود و از آب ا جاديا زيدر تبر يا اچهيگذشته قرار بود در

 .مينداد

 نيكرد: بر اساس قوان حيوجود دارد، تصر يطيمح ستيز يها كه در حوزه حقابه ينيبا اشاره به قوان يو

 طياست و سازمان حفاظت مح هياروم اچهيمتر مكعب حقابه در ونيليم 600و  ارديليم 3موجود ساالنه 

 باشد. رويگر پرداخت حقابه از جانب وزارت ن مطالبه تواند يم ستيز

 يها منحن بر اساس آنرا انجام دهد و  يموظف است مطالعات رويكه وزارت ن نيا انيبا ب يشيتجر

مشخص كند، گفت: اگر قرار باشد سد  اچهيدر يآب ازيرا با توجه به ن زيحوزه آبر ياز سدها يبردار بهره

با آن  تواند يم زين ستيز طيسازمان حفاظت مح ه،ياروم اچهيدر يايساخته شود، به جز ستاد اح يديجد

است كه در  نيآن خواهد پرداخت ا به ستيز طيكه سازمان مح يموضوع نيمخالفت كند، چون اول

 چگونه پرداخت خواهد شد؟ هياروم اچهيحقابه در ديصورت احداث سد جد

نسبت به چند سال  طيافزود: درحال حاضر شرا هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

حال  نيالزم و در ع يامجوزه افتيسد بدون انجام مطالعات و در كيساخت  بايگذشته فرق كرده و تقر

 ممكن است. ريغ هياروم اچهيپرداخت حقابه در

كه در  يتيداد: هرگونه فعال حيتوض زين هياروم اچهيدر زيساخته در حوزه آبر مهين يدرباره سدها يو

كند. پس از آن  تيهدا اچهيآب را به سمت در ديانجام شود با 1406تا سال  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

 زيكاره حوضه آبر مهين ياسده يرا رو يمطالعات ديبا رويوزارت ن زين هياروم اچهيكامل در يايو بعد از اح
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رها كند. از  اچهيرا به سمت در يشتريآب ب ديكند با ليسدها را تكم نيانجام دهد. اگر بخواهد ا اچهيدر

 خواهد شد.  دهيچيپ اريبس رويوزارت ن يكار برا رو نيا

ندارد،  يهيتوج چگونهيه هياروم زيسدها در حوضه آبر يكه ساخت بعض نيبه ا با اشاره انيدر پا يشيتجر

سدها را از مدار  نياز ا يبرسد كه برخ جهينت نيدر مطالعات خود به ا رويگفـت: ممكن است وزارت ن

 خارج كند.



   

 

 

37 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري فارس مورخ  –ي غرب جانيدر آذربا نينو ياريدولت از توسعه آب تيحما

04/06/1399 

 

 ياريدولت از توسعه آب تيبا اشاره به حما يغرب جانيآذربا يآب و خاك سازمان جهادكشاورز معاون

تومان  ونيليم 17,5 ،يه اقطر ياريآب يبه سامانه ها نيهر هكتار زم زيتجه يدر استان، گفت: برا نينو

 .رديگ يتعلق م يدولت ارانهي

 

 يغرب جانيدر آذربا نينو ياريدولت از توسعه آب تيحما

دولت از كشاورزان در  يها تيبا اشاره به حما هياصغرزاده در گفت وگو با خبرنگار فارس در اروم يعل

راستا  نيدر ا انيبه متقاض يالتياظهار داشت: تسه ن،ينو ياريآب ستميبه س يكشاورز ياراض زيتجه

 17,5 يقطره ا ياريبه روش آب نيهر هكتار زم يكه براساس استاندارد اعالم شده برا شود يپرداخت م

 .رديگ يتعلق م يدولت ارانهيتومان  ونيليم

و  شود يارائه م يتومان كمك بالعوض دولت ونيليم 10,5 زين يباران ياريآب نهيكرد: در زم حيتصر يو

 . شود يپرداخت م يبالعوض دولت التيتومان تسه ونيليم 7,5هر هكتار  يكم فشار به ازا يرايآب يبرا

 گريبه سال د يهرگز متوقف نشده و اعتبارات آن از سال يكه در بخش كشاورز يگفت: تنها پروژه ا يو

 است. نينو ياريبخش آب شود، يمنتقل م

از چهار  شيب يغرب جانيدر آذربا 1398ال اضافه كرد: در س يآب و خاك سازمان جهادكشاورز معاون

آب در  ييامر سبب صرفه جو نيتوسط كشاورزان اجرا شد كه ا نينو ياريبه آب ياراض زيهزار هكتار تجه

 استان شده است. نيا

رتبه اول  يدارا يماهه اول سال جار 2هكتار در  هزار كيبا عملكرد  يغرب جانيآذربا نكهيبا اشاره به ا يو
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 دولت وجود دارد. يصددرصد تيحما نهيزم نيرا كسب كرد، گفت: در ا نهيزم نيكشور در ا

خود  ياگر كشاورزان اراض نيگفت: همچن يغرب جانيآذربا يآب و خاك سازمان جهادكشاورز معاون

از  ها نهيدرصد هز 85كنند تا  زيتجه ياريآب نينو يها به سامانه يساز كپارچهي اي يعيرا به صورت تجم

 به عهده مالكان است. نهيدرصد هز 15و تنها  شود يرداخت مدولت پ يسو
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خبرگزاري فارس مورخ  – رها شد رود ندهيدر زا موقع يكه ب يآب ؛يريتدب يب اي يآب كم

04/06/1399 

 

 رهيذخ دنيمردم استان اصفهان بوده و خطر رس يها از دغدغه يكيهمواره  رود ندهيآب زا انيجر اومتد

 يآت يها در ماه رود ندهيزا انيجر تيرا درباره وضع ها يمتر مكعب نگران ونيليم 200سد به كمتر از 

 داده است. شيافزا

 

 رها شد رود ندهيدر زا موقع يكه ب يآب ؛يريتدب يب اي يآب كم

مردم  يها از دغدغه يكيهمواره  رود ندهيآب زا انيفارس از اصفهان، تداوم جر يگزارش خبرگزار به

انجام  ها يرودخانه بر روان اصفهان نيا يآثار خشك نهيدر زم يمطالعات علم ياستان اصفهان بوده و حت

و  ياجتماع مالتدر تعا رود ندهيزا يخشكسال ريمطالعات كه با عنوان تأث نياز ا يكيشده است. در 

آب رودخانه  يزاده و همكاران انجام شده مشخص شد خشك در اصفهان توسط قاسم يجمع يفضاها

مكان  نيشهروندان مراجعه كننده به ا نيرا در ب يتعامالت اجتماع زانيم يدار يبه طرز معن رود ندهيزا

 كمتر كرده است.

 شد يم ينيب شيپ 98-99 يدر سال آب رود ندهيو عملكرد منابع و مصارف حوضه زا ينيب شيبرنامه پ طبق

 يمتر مكعب و مجموع خروج ونيليم 333,5و  ارديليم كيماه  وريشهر انيبه سد تا پا يكل آب ورود

 رهيدر سد ذخ بمتر مكعب آ ونيليم 450 يسال آب انيمتر مكعب باشد و در پا ونيليم 360و  ارديليم كي

 يمعاون حفاظت و بهره بردار ،يبود و حسن ساسان ها ينيب شياز پ شتريبه سد ب يشود اما آب ورود

 ونيليم 450و  ارديليم كيرا  وريشهر انيبه سد تا پا يآب ورود ريت 15اصفهان، در  يا شركت آب منطقه

 زد. نيمتر مكعب تخم
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ها عنوان  وگو با رسانه اصفهان روز گذشته در گفت يا شركت آب منطقه يبردار حفاظت و بهره معاون

مترمكعب و  15به سد  يمترمكعب، حجم ورود ونيليم 326 رود ندهيسد زا رهيبود كه هم اكنون ذخ كرده

 است. افتهيكاهش  هيمتر مكعب بر ثان 73,7آن به  يخروج

 ياريدوره آب انيتا پا ،يكشاورز يبرا رود ندهيسد زا يبا كاهش خروج ميدوارياصفهان ادامه داد: ام يو

آب شرب  نيتأم رويشود، خط قرمز وزارت ن نيتأم زيكشت تابستانه ن ازي) آب مورد نوريشهر اني(پا

 .ابدي يكاهش م يمترمكعب آب پشت سد) است و با عبور از خط قرمز خروج ونيليم 200 رهي(ذخ

سد  يخروج يو دب ميرياز سد در نظر بگ افتهيسد را خالص آب كاهش  يو خروج ياختالف ورود اگر

متر مكعب آب از  ونيليم 142) حدود ميصرف نظر كن ياز كاهش ورودثابت بماند ( زانيم نيبه هم

 يكمتر از خط قرمز آب شرب است، موضوع يبه عدد دنيرس يبه معنا نيو ا شود يسد كاسته م رهيذخ

 تياست تا مسؤوالن درباره وضع ازيو ن كند يم شتريرود را ب ندهيآب زا انيبه ابهامات درباره تداوم جر كه

 پاسخگو باشند. زييرود در پا ندهيزا انيجر

 

 زييرود در پا ندهيزا يآب در تابستان و خطر خشك يرهاساز

فعال  ،يكرباسچ رهيو مرداد بود، من ريت يها از آب در ماه يايحجم ز يرهاساز لياز سؤاالت مردم دل يكي

 يكشاورز يبرامتر مكعب آب  ونيليم 640 ياظهار كرد: قرار بود در كل سال آب نهيزم نيدر ا ستيز طيمح

 يمتر مكعب آب برا ونيليم 400 ماند ينم يپشت سد باق يآب دانستند يكه همه م يطياما در شرا ابدياختصاص 

 .شد يكه در تابستان صرفاً به باغات غرب اصفهان آب داده م يدر حال افت،يكشت تابستانه اختصاص 

 نيتأم هيمتر مكعب بر ثان 74 يخروج يبا دبخودشان را  ازين ييجو با صرفه توانند يكشاورزان امروز م اگر

 يدرست تيريچرا مد د؟يرس هيمتر مكعب بر ثان 110تا  90سد به حدود  يخروج يدب يا كنند چرا در بازه

 م؟يرود نباش ندهيآب زا انياجرا نشد تا نگران تداوم جر نهيزم نيدر ا
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 اگر به تاالب برسد هدر رفته است آب

پس از شرب و بهداشت  ستيز طيمح 1397ها مصوب بهمن  تاالب ياينون احقا يياجرا نامه نييآ طبق

 140به تاالب  رود ندهيممانعت از ورود هر متر مكعب آب از زا يمصرف را دارد و برا تياولو نيشتريب

 رانيمد ييشاهد نبوده و گو رود ندهيآب زا انيدر حفظ جر يتيشده است اما جد نييتع مهيهزار تومان جر

 اگر به تاالب برسد هدر رفته است. يآب كنند يتصور م

داشته باشد عمدتا محصول  يسال از خشك ياز آن كه ناش شيب رود ندهيخشك شدن زا رسد ينظر م به

افكار  تيريدر مد يها را ندارند و حت ها و نداشته اداره داشته ييمسؤوالن است كه توانا يتيريضعف مد

 .هستندكمبود آب دچار ضعف  طيكشت تابستانه در شرا كشاورزان از عواقب يساز و آگاه يعموم

در جلسات  زيمردم در مجلس ن ندگانياز نما يتوسط برخ رياخ يها در ماه رسد يكه به نظر م يموضوع

 تذكر داده شده است. ها تيريسوءمد نيبه آن اشاره شده و نسبت به ا يموضوع آب و كشاورز يتخصص

 جاديمطالبه كنند و با ا يشتريتا با تجمع آب ب كنند يتالش م يدكشاورزان كه هر از چن گريد يسو از

 ديامروز با دهند يرا كاهش م يتيريمد ماتيتصم نيا تيفيداده و ك شيرا افزا يريگ ميتصم سكيفشار ر

 دارد.  زهيينسبت به كشت پا يشتريب تيباشند كه اهم زهيينگران عدم انجام كشت پا



   

 

 

43 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

آب  يحجم ليسند تحو سرانجام؛ ها آب به استان يريگ اندازه يسند مهم برا كيابالغ 

 – رود يبه دولت م ندهيقانون حفاظت خاك هفته آ يياجرا نامه نييشد / آ بيتصو

 05/06/1399خبرگزاري ايانا مورخ 

 

 

 در مصرف آب صحه گذاشت يجهاد كشاورز دگاهيبر د يجمهور استينهاد ر شرفتيتحول و پ مركز

خبر  ها آب به استان يحجم ليو ابالغ سند تحو بياز تصو يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 داد.

به  ندهيقانون حفاظت خاك هفته آ يياجرا نامه نييشد / آ بيآب تصو يحجم ليسند تحو سرانجام

 رود يدولت م

به مناسبت  يامروز در نشست خبر يمعاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورز انا،يگزارش خبرنگار ا به

وزارت  ينظرها از اختالف يكيان عنو به ريخبر داد كه در چند سال اخ يموضوع جهيهفته دولت خبر از نت

 .شد يشناخته م رويو وزارت ن يجهاد كشاورز

، در  هفته قبل 2فراوان سرانجام حدود  يها وقوس  مژده را داد كه پس از كش نيا ياكبر مراد يعل

ها ابالغ شد. به گفته  آب مصوب و به استان يحجم ليسند تحو ،يآب با كم يسازگار يكارگروه مل

 است. يريگ اندازه يآب، استقرار ابزارها يحجم ليتحو ياصلهدف  ،ياكبر

مصرف آب  زانيم تر، قيدق يبا ابزار توان يآب م يحجم ليتحو قيدرخور توجه آن است كه از طر نكته

درصد آب در بخش  90 يمصرف باال يادعا ،يسادگ به قيطر نيرا رصد كرد و به ا يدر بخش كشاورز

 را كنار زد. يكشاورز

آب را دارند،  يحجم ليتحو افتيدر تيقابل ،ياريمدرن آب يها درصد از شبكه 90 نكهيا انيب با ياكبر
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 يها كانال هيو در بق شود يانجام م يكشاورز يها آب با نصب كنتور در چاه يحجم ليگفت: روش تحو

و  يور هرهب يبراساس سند مل ميتوان يم قيطر ني. از ارديگ يصورت م ليتحو يصورت حجم آب هم به

 .ميآب را در نظر داشته باش يحجم ليكشت، تحو يالگو

 

 درصد است 65حدود  ،يآب بخش كشاورز مصرف

كه به بخش  يكرد: آب ديتأك يآب در بخش كشاورز يدرصد 90 ياستفاده باال يبا اشاره به ادعا او

 شود يم ريتبخ ريكه در مس يحجم زانيدر مزرعه محاسبه شود و م ديبا شود، يداده م ليتحو يكشاورز

 به مصرف كشاورزان ندارد. يارتباط

مصرف آب بخش  راياخ زين يجمهور  استينهاد ر شرفتيآنكه او خبر داد: مركز تحول و پ جالب

در مصرف آب  يبخش كشاورز يدرصد 65متر مكعب اعالم كرده كه به سهم  ارديليم 48را  يكشاورز

 است. تر كيمحاسبه كرده، نزد يكه وزارت جهاد كشاورز

 

 وجود دارد ياريآب كم يمحصول كشاورز 15 در

 35 ،يبخش كشاورز قيدق يآب مصرف زانيم نييتع يكرد: برا حيبر سخن خود تصر ديدر تأك او

 12 يكه بررس ميا قرار داده يمورد بررس دهند، يم ليكشت را تشك ريدرصد سطح ز 70محصول را كه 

 نيموارد ا يكه در برخ ميكن يم ياري، آب كم محصول 15نشان داد كه در  جهيشده و نت ييمحصول نها

 كند. بيمسئله را تكذ نيا تواند ينم زين يدرصد است و كس 50از  شيب ياريآب كم

در كشور ما گرم شده، هشدار  نيزم يدما گراد يسانت 1,6سال گذشته  40در  نكهيا انيبا ب نيهمچن ياكبر

مصرف آب  ني. بنابراشود يآب م ريتبخ يمتر مكعب ردايليم 25 شيدما، موجب افزا شيافزا زانيم نيداد: ا

 .ميننكته توجه ك نيبه ا ها يدر بررس ديشده است كه حتما با شتريهم ب يكشاورز
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 زياساس ن نيكمبود آب ندارد، افزود: بر هم ليرا به دل يتوسعه افق تيكشور، ظرف نكهيا انيبا ب ياكبر

آب،  يور . براساس سند بهرهميا در نظر گرفتهآب  يور بهره يرا براساس سند مل يتوسعه عمود

 80 دسال، حدو 10و  5مدت  يط يآب را در محصوالت كشاورز يور كه بهره ميا كرده يگذار هدف

 .ميده شيدرصد افزا

آب در دست انجام است،  يبهره ور يسند مل يبه روزرسان نكهيا انيبا ب يجهاد كشاورز ريوز معاون

 .شود يم ييونماسند ر نياز ا يگفت: به زود

 

 سال گذشته 7در بخش آب و خاك، در  يتومان ارديليهزار م22 كرد نهيهز

 ارديليهزار م 22حدود  ريسال اخ 7در  نكهيا انيبا ب نيهمچن يآب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

 جهيشده است، گفت: در نت نهيهز يوزارت جهاد كشاورز تيتومان در بخش آب و خاك در حوزه فعال

هزار  600 نكهيشده؛ ضمن ا جاديتحت فشار در كشور ا ياريآب يها ستميهكتار س ونيليم 1,1اقدام  نيا

 شده است. جاديا ياريآب يفرع يها شبكه زيهكتار ن

 يو نوساز زيهزار هكتار تجه 35از  شيب ،ينيرزميز يهزار هكتار زهكش 300 جادياز ا نيهمچن ياكبر

 نيا يمدرن خبر داد و گفت: خروج يها در آبخور شبكه يو نوساز زيهزار هكتار تجه 300و  زارهايشال

 يگرم به ازا 450مصرف هر متر مكعب آب به هزار و  يازا گرم به 920از  يور اقدامات باعث شده بهره

 مصرف هر متر مكعب آب برسد.

 

 افتي شيافزا ياريآب راندمان

متر مكعب  ارديليم 5و حدود  افتهي شيرصد افزاد 45درصد به  39از  زين ياريراندمان آب ،يگفته اكبر به

 شده است. ييجو آب صرفه
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در  لوتيپا 10 نهيزم نيكشور گفت: در هم ياريآب يها ستميس يمقام مسئول با اشاره به هوشمندساز نيا

را  ها ستميتمام س ياست كه با كمك مردم و تكنولوژ نيا كردمانيو رو ميكشور در دست اجرا دار

انجام  شيامصرف رصد و پ ييو كارآ يور بهره يمصرف، ارتقا تيريمد يبرا ميه بتوانك ميهوشمند كن

 .ميده

 

 شود يپروژه آب و خاك در هفته دولت افتتاح م 1079

 1079 شود، يم ييكه در هفته دولت رونما ييها تعداد پروژه نكهيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز معاون

تومان افتتاح خواهند شد و  ارديليم 1،134 يگذار هيها با سرما وژهپر نيپروژه آب و خاك است، گفت: ا

ها به تعداد  پروژه نيشتريب نكهي. ضمن اكنند يم جاديكشور ا يها نفر اشتغال در سراسر استان 8872 يبرا

 مورد در استان خوزستان افتتاح خواهد شد. 171

هزار حلقه اعالم 350را  رمجازيغ يها تعداد چاه رويوزارت ن نكهيا انيبا ب زين رمجازيغ يها درباره چاه يو

 هزار حلقه است. 400و حدود  زانيم نياز ا شتريب رمجازيغ يها كرده است، گفت: به اعتقاد ما تعداد چاه

كرد: از  حيتصر زيبر قاچاق خاك از كشور ن يدرباره مباحث مطرح شده مبن يجهاد كشاورز ريوز معاون

 يخاك كشاورز نكهياز ا يگزارش و اطالعات چيهستم، ه تيمشغول فعال معاونت نيكه بنده در ا يزمان

 اند. كرده دييرا تأ لهمسئ نيا زين يو اطالعات يتيامن يها به ما ارائه نشده است و سازمان شود، يقاچاق م

 

 رود يبه دولت م ندهيقانون حفاظت خاك هفته آ يياجرا نامه نييآ

 نيقانون حفاظت از خاك، گفت: تدو يياجرا نامه نييآ نيوتد تيوضع نيدرباره  آخر نيهمچن ياكبر

و  ستيز طيوزارت بهداشت، سازمان مح ،يدستگاه وزارت جهاد كشاورز 4توسط  ديبا نامه نييآ نيا

 يمقدار ا،كرون وعيش ليكه به دل شد يانجام م يوزارت جهاد كشاورز تيسازمان برنامه و بودجه با محور
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 نيما قرار دارد تا با قوان يو در دفتر حقوق دهيآن به اتمام رس نيحاضر تدو مواجه شد. در حال ريبا تأخ

و با توجه  شود يبه دولت ارسال م ندهيتا هفته آ نيبا قوان رتيداده شود و در صورت عدم وجود مغا قيتطب

زمان  زيدر دولت ن يقو اريبه احتمال بس ه،لحاظ شد نامه نييآ نيدر ا يتمام نظرات كارشناس نكهيبه ا

 .كشد يطول نم اديآن ز بيتصو

خاك  يعال يشورا ليتشك يبرا يجمهور سيبه رئ يجهاد كشاورز ريوز شنهاديدر مورد  پ نيهمچن او

كنند و درباره آن نظر بدهند كه  يمسئله را بررس نياز چند معاون خود خواسته ا يجمهور سيگفت: رئ

 .ميمنتظر نظرات آنها هست

اعالم  زيدر بحث خاك كشور غفلت شده است، افزود: رهبر معظم انقالب ن نكهيبا اشاره به ا ياكبر

 .ستين ريدپذياست و خاك تجد ريدپذياند كه خاك مهمتر از آب است، چون آب تجد كرده

 يها درصد از خاك 60 يهستند، گفت: مواد آل فيضع اريما بس يها خاك يمواد آل نكهيبا اشاره به ا او

و در سازمان برنامه و  ميمسئله دار نيا يبرا يديجد يها است كه ما برنامهدرصد  كيكمتر از  يكشاورز

 .ميكن افتيدر ياعتبار فيآن رد يتا برا ميكن يم يريگيپ زيبودجه ن

از محل صندوق توسعه  وروي لونييم 100امسال  ،يگفته معاون آب و خاك وزارت  جهاد كشاورز به

 .ابدي يم صيبه بخش آب و خاك كشور تخص يمتومان از محل بودجه عمو ارديليم 500و  يمل
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در آستانه  يآب يب ليبه دل ييروستا ونيليم 3,5؛  كارشناس اقتصاد توسعه مطرح كرد كي

 05/06/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – مهاجرت به شهرها

 

پرداخته نشده است و روستا  يياست كه به اقتصاد روستا نيكارشناس اقتصاد توسعه گفت: مشكل ا كي

كه در روستا تنوع اقتصاد وجود نداشته باشد جوانان در روستا  يزمان م،يا خالصه كرده يرا در كشاورز

 نخواهند ماند.

در  يكمال اطهار ر،يو عشا انييكشاورزان، روستا ياجتماع مهيبه نقل از صندوق ب سنايگزارش ا به

 يهرچه سامانده نيبنابرا رديگ يدر روستاها شكل م ييمواد غذا داتيروستا، گفت: تول تيخصوص اهم

برخوردار  يشترياز درآمد ب انييروستا تيبهتر فراهم شده و درنها ييغذا تيامر كاملتر شود امن نيا

 خواهند شد.

و  نيزم گرم شدن كره ليبه دل نيكشور ما در حال مخاطره است و ا ييغذا تيكرد: امن ديتاك يو

 يها يبارندگ ليآب، مرتع و جنگل است. با وجود آنكه امسال به دل ،يعياز منابع طب هيرو يب يها برداشت

ما به  ييغذا واددرصد م 60اما معموال  ،ميدار يبهتر ييغذا تيامن ريقرن اخ كيدر  سابقه يو ب ژهيو

 دچار بحران خواهد شد. زيما ن ييغذا تيواردات وابسته است و اگر آن كشورها دچار بحران شوند امن

از اشتغال و  ياندك اريسطح بس ييدر تمام جهان اقتصاد روستا نكهيا انيكارشناس اقتصاد توسعه با ب نيا

بلكه استفاده  ست،يو اشتغال ن يكشاورز ديكاهش سهم تول يمعنا به نيناخالص را دارد، گفت: ا ديتول

نفر  ونيليم 3دحدو كايدر آمر يكه اشتغال بخش كشاورز دياست، توجه كن يدرست در بخش كشاورز

كشور خود  ازيدارد و عالوه برآنكه ن يكشاورز داتيبرابر كشور ما تول 20 يدرصد است، درحال 2معادل 

 ونيليم 80است كه ما با حدود  يدرحال نيصادرات دارد. ا زيجهان ن يرهابه كشو كند يم نيرا تام

 نياست كه در تام يدرحال نيا ميدار يهزار نفر فعال در بخش كشاورز 500و  ونيليم 3حدود  تيجمع
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 .ميبا مشكل مواجه هست زيخود ن ازيمورد ن داتيتول

 ونيزاسياز مكان يكشاورز عيوس ينهايزم است كه آنها عالوه بر داشتن نيا يكرد: مسئله اصل ديتاك يو

كه در كشور ما با  يدارند. درحال زاتيتجه نياز ا زين يكاف يبانيپشت نيو همچن كنند يدرست استفاده م

 يشركتها نينصورت گرفت همچ زيدوم ن ياول، اصالحات ارز يها با اصالحات ارض وجود مخالفت

 منحل شد. زين ديتول يو تعاون يزراع يسهام

كه با هدف  يو خرده بورژواز ها يگر يانقالب نيجا شروع شد و ا نيادامه داد: مشكل ما از هم ياراطه

گذشته شروع شد  مياصالحات در اواخر زمان رژ نيا رايمساوات شكل گرفت موفق عمل نكرد، ز ياجرا

 توانستند ينم جهيانجام دهند در نت يرا به صورت جمع ديتول دينشدند كه با هيتوج يو مردم به اندازه كاف

موفق به  يكه تمام كشورها يرا حفظ كنند. درصورت يجمع ديرا ارتقا و تول ديتول يسنت ينهادها

استفاده و آن را ارتقا دادند و توانستند  يسنت يمورد از روشها نيدر ا يو كره جنوب نيخصوص چ

 كنند. جاديمتنوع ا ييبرده و اقتصاد روستا شيو اشتغال را پ يكشاورز

 ديآن در تول ينشده است سهم كشاورز يهنوز وارد دانش اقتصاد رانيآنكه ا ليادامه داد: به دل يو

 باال است. اريناخالص كشور بس

مسئله در كشور  نيعامل توسعه دانش است، گفت: ا نيتر ابينا نكهيا انيكارشناس اقتصاد توسعه با ب نيا

به شدت محدود است به  ييروستا يكشاورز ديولزمان كه اشتغال و ت نيما به شدت وجود دارد و در ا

 يجمله آباد ازمختلف  يفقط شعارها م،يرا رقم بزن يجمع يبردار و نظام بهره يآنكه سامانده يجا

 .ميكن يمهاجرت معكوس ارائه م جاديروستاها و ا

خالصه  يپرداخته نشده است و روستا را در كشاورز يياست كه به اقتصاد روستا نيافزود: مشكل ا يو

 كه در روستا تنوع اقتصاد وجود نداشته باشد جوانان در روستا نخواهند ماند. يزمان ميبگو ديبا م،يكرده ا

در مجاورت روستاها و شهرها  توان يگفت: م زيتنوع اقتصاد در روستا ن يدرخصوص اقدامات برا ياطهار
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 يالسازيتاها منتقل شود بدون آنكه وبه روس داتياز تول يها قرار داد، بخش اپ استارت يارزان برا يمحل

 ديتول زين ديجد محصولمحصول، چند  كي ديتول يو به جا ابديارتقا  يدست عيصنا داتيتول رد،يشكل بگ

از  يو كشاورز ياستفاده شود و در دامدار ييروستا داتيمناسب در تول يكنند و از تكنولوژ

 مناسب استفاده شود. يها يتكنولوژ

 يها آموزش ديصندوق با لياز تشك شيگفت: پ زيدانش ن ديجد يها ندوقص ليدرخصوص تشك يو

و  فتادياتفاق ن ني.متاسفانه ارديصورت گ يالزم برقرار و نهادساز يارتباط يها رساختيالزم ارائه، ز

 ينيزمياز منابع ز يآب يب لياز روستاها به دل يبرخ جهيبر علت شد. در نت ديمز زين ييتوسعه روستا يشعارها

 نيدر زم يمشاعات رخ داده و موجب شده است كه هر شخص يتراژد نيكردند، بنابرا يبردار بهره شيب

 ببرد. نيها را از ب چراگاه شانيها تعداد دام شيبا افزا ايكوچك خود چاه آب حفر كند و 

تاها روس تياز جمع ونيليم 3,5كه درحال حاضر حدود  ديكارشناس اقتصاد توسعه ادامه داد: توجه كن نيا

 يها بيشدن روستا از آس هياند در آستانه مهاجرت به شهرها هستند. تخل قرار گرفته يآب يب ريكه تحت تاث

 ها ييتمام روستا وناكن كردند يمهاجرت م ها نينش اتفاق است اگر در گذشته فقط خوش نيا ياصل

 نيبر مشق نو يدرآمد« . در كتاب شود ياز سكنه م يو خال هيروستا تخل جهيمهاجرت خواهند كرد درنت

 ياز كشورها يو با مثال اتيو با جزئ يمشكالت به طورجد نيكه در انتظار چاپ است ا»  ييتوسعه روستا

 مطرح شده است. يخارج

 يتنوع بخش ميبخواه نكهيا يام كه برا كتاب اشاره كرده نيخود گفت: در ا ديدرخصوص كتاب جد يو

شوند كه به درون روستا  جاديا ييها شبكه رخ دهد و شبكهدر  ينهادساز ديشود با جاديدر روستا ا

اقدامات  نياست كه ا يدرحال نيمتصل كنند. ا يو روستا را به شهرها  و بعد به سطح جهان وندنديبپ

اما عمال بر باد  شود يم قيبودجه به آن تزر شود، يم ليتشك ييروستا يصندوق نوآور رد،يگ يصورت نم

 ندگانينما ياسيناسالم س يها از رقابت ياز آن ناش ياست كه بخش ييها يستگياشااز ن يناش نهاي. ارود يم
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نسبت به آن مخدوش  يافكار عموم اي وناكارآمد است  يها با برنامه ايها بدون برنامه  صندوق نياست. ا

س شود معكو ليتشك يآنكه تعاون يبه جا ني. بنابراكنند ينم يمردم با آن صندوق همكار جهيشده در نت

 .كنند يم يجنگل تراش اي كنند يمجاز حفر م ريچاه غ رنديگ يوام م شود يعمل م

مشروط بر  شود يارائه م انييبه روستا يجنوب كه در كره يا ارانهياست كه هر  يدرحال نيافزود: ا ياطهار

صورت گرفته و از  ها تيها و حما هكتار به جنگل اضافه كنند، سپس كمك كياست كه در سال  نيا

ابتدا وام ارائه  شود، يمسئله عمل م نيكه در كشور ما برعكس ا ي. درصورترنديگ يبهره م يتيمال تيعافم

مند  بهره زين تياز معاف يو حت كنند ياستفاده م يجنگل تراش يوام برا نيو بعد مردم از هم شود يم

 .شوند يم

 يگذار هيبا سرما يكشاورز ديلتو ادينسبت ازد رانيدر ا نكهيا انيكارشناس اقتصاد توسعه با ب نيا

 كند يم يداريبا وام ارزان خر يكشاورز آالت نياست، گفت: چون كشاورز ماش يمنف يرقم يكشاورز

 هيته يقطعات آن به سخت يدارند و درصورت خراب ييفقط چند سال كارا آالت نيماش نيكه ا يدرحال

 .شود يم افتي

در دستور كار قرار گرفته است،  1378كه از سال  ييوستار يها با اشاره به طرح برنامه منظومه ياطهار

 لياگر س يعمران ينشده است، در برنامه ها ييطرح اجرا نيسال ا نيگفت: هنوز هم بعد از گذشت چند

 .شود يم گريد ييآب منحرف شده و واردروستا شود، يبند ساخته م

 طيبلكه به جهت حفظ مح ييموادغذا تيامن نيمسئله روستا نه تنها به جهت تام نكهيبر ا ديبا تاك يو

تا آنها را در  كنند ياهدا م ارانهي انييتا صد درصد به روستا سيمهم است، گفت: در ژاپن و سوئ ستيز

 ديتول يكه در سامانده يا ختهيگس يها و برنامه ها يكج فهم ليبه دل رانيروستاها ماندگار كنند. اما در ا

 .كند يس عمل مبه صورت معكو ستميس نيوجود دارد ا

 ستيز طيحفظ مح رايكرد تا روستاها را حفظ كرد ز يسع ديكارشناس اقتصاد توسعه ادامه داد: با نيا
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حفظ خواهد شد اما  زيدر روستاها ن يصورت تنوع فرهنگ نيمهم است و در ا زين يريدر مناطق كو يحت

. رود يم نياز ب زيآن ن  ياهيگ و يجانور يها گونه ،يياييقيموس ،ياگر روستا مهاجرت كند تنوع فرهنگ

 .رود يم نياز ب يستيو به تبع آن تنوع ز ياز تنوع فرهنگ يهر روستا بخش رفتن نيبا از ب نيبنابرا

ها دانش  سازمان نيگفت: متاسفانه در كشور ما ا زي.اوها در روستا نيدرخصوص نقش ان.ج انيدر پا يو

را  يدانش توسعه و نهادساز نيوارد روستا شود ا واهدخ يكه م يي.اويهر ان.ج ديرا ندارند، و با يكاف

 فيكه تعر يهستند درصورت نيكارآفر يما فقط نوع ي.او.هاياز ان ج يكه برخ يبداند درصورت

 ازياما ن كنند ي.او ها در روستاها نسبت به شهرها بهتر عمل ميكار داوطلبانه است. ان. ج كي.او يان.ج

توسعه باشد كه درجهان معمول است. اگر  نيبه سمت سرمشق نو ديآنها با تيفعال يرياست كه جهت گ

قدم به عقب خواهند  دوقدم به سمت جلو حركت كنند اما  كيشرط را نداشته باشد ممكن است  نيا

از روستاها  يكيدر  يطرح كيمهم است . ممكن است  يو تنوع بخش ستميس يريگ جهت نيرفت. بنابرا

 ونديها هم پ طرح ديبا نيبنابرا شود يمازاد م ديطرح موجب تول كيبه  جواب دهد اما اشتغال همه آنها

 باشند.
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و مازندران را  النيكه گ يعوامل | رانيا يشمال يها استان يبرا يهشدار؛ خطر خشكسال

خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – خزر يايكاهش تراز در | كند يم آب يب

08/06/1399 

 

خبر داد و گفت:  ريدهه اخ كي يخزر ط ياياز كاهش سطح تراز آب در ستيز طيكارشناس مح كي

 .كند يم ديكشور را تهدشمال  يها استان يخطر خشكسال

 

 كاهش تراز آب خزر علت

با  ستيز طيفر كارشناس مح به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا محبوب نيآنال يگزارش همشهر به

 كيخزر  يايتراز سطح آب در ريدهه اخ كي يخزر به سمنان گفت: ط ياياشاره به طرح انتقال آب در

 است. افتهيكاهش  متر يسانت 20خزر  يايراز آب درسطح ت ريسال اخ كي يمتر كاسته شده و ط

 
كاهش دما و بارش كاسته شده است،  شيافزا ليخرز به دل يايسطح تراز آب در نكهيبا اشاره به ا او
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داشته است، اما  شيها در شمال كشور افزا درصد بارش 33سال گذشته  كيدر  نكهيافزود: با توجه به ا

 قبل را جبران كند. يها سال يها نتوانسته خشكسال بارش

از آب بر اثر  هيرو يبرداشت ب شيعالوه بر كاهش بارش، افزا ست،يز طيكارشناس مح نيگفته ا به

 شده است. يشمال يها در استان يوقوع خشكسال دهيمنجر به پد يسدساز ت،يجمع شيافزا

است  ييدر مرحله اجراسمنان اكنون  يريخزر به مناطق كو يايداد: طرح انتقال آب در حيتوض فر محبوب

 كند. دايمترمكعب آب قرار است به شهر سمنان انتقال پ ونيليم 200كه حدود 

حجم  نياست، گفت: انتقال ا ستيز طيمح ندهيآ يبرا ينگران نيتر طرح مهم نيا نكهيبا اشاره به ا او

مراتب سطح كند به  دايخزر كاهش پ يايكه آب در يو هنگام شود يم يمياقل راتييآب سبب تغ ميعظ

 .كند يم دايكاهش پ يشمال يها هم در استان ينيرزميز يها آب سفره

كرده است، اما  دايپ شيها افزا بارش ريدو سال اخ يط نكهيافزود: با توجه به ا ستيز طيمح كارشناس

 وجود دارد. يخطر خشكسال

ساز قرار گرفتند و تعداد و مورد ساخت يشمال يها در استان ها نياز زم ياريگفت: متاسفانه بس فر محبوب

 است. شيبه ساحل در حال افزا كينزد يمسكون يها شهرك
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 08/06/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  –ي منابع آب يبرا روين ريخبر خوش وز

 

به  يآن، بخش هياست و با تصف يتيفيكه آب با ك ينيرزميكعب آب زمتر م ونيليم 200سال حدود  هر

شده تا از  يزير برنامه روين رياما طبق اعالم وز شد، يسبز استفاده م يفضا يبرا رسد يمصرف شرب م

 كند. كمكسفره  يمنف النيتا به كاهش ب رديتهران قرار گ يشهردار اريشده در اخت هيفاضالب تصف

ها،  مخزن حادث شده در آبخوان يكنترل افت و كسر يبرا يشياند چاره يراستادر  سنا،يگزارش ا به

خود  يها برنامه 84در سال  البيو پخش س يمصنوع هيتغذ ،يطرح تعادل بخش فيبا تعر رويوزارت ن

كه  گريد يها دستگاه تيبا توجه به عدم حما يرا آغاز كرد ول ينيرزميمنابع آب ز تيبهبود وضع نهيدرزم

 يكشور در سالها يمقامات عال انيم ينبود عزم جد نياست و همچن يالزام نهيزم نيآنها در ا يهمكار

 از طرح حاصل نشد. يمطلوب جينتا ،ياعتبار كاف نيقبل و عدم تأم

خود را در جلسه هشتم  يها برنامه رويوزارت ن ازدهم،يآب در دولت  يعال يبا فعال شدن شورا مجدداً

مجاز  ريغ يها با برداشت يتحت عنوان برخورد قانون يا ارائه و ابتدا مصوبه 92آب در سال  يعال يشورا

كشور مشتمل بر  ينيرزميمنابع آب ز يو تعادل بخش ايشد تحت عنوان طرح اح يبه طرح ليتبد تايو نها

شد و در كنار  بيتصو 93 وريشهر 25 خيآب كشور در تار يعال يپروژه كه در جلسه پانزدهم شورا 15

صنعت، معدن، تجارت و كشور  ،يجهاد كشاورز رو،ين يها وزارت خانه يبرا يبرا زين يفيتكال طرح نيا

 مشخص شد.

 

 ينيرزميز يآب ها يمنف النيب كاهش

 5,6اعالم كرده هم اكنون  ينيرزميآب ز ريذخا يدرباره تراز منف روين ريوز انيكه رضا اردكان آنطور

ها مواجه  از دشت يدر برخ نياست و با فرونشست زم يمنف ينيرزميز يها ما از سفره النيمتر ب ونيليم
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و  ريدو سال اخ يكيخوب  يها شود كه شروع هم شده است. با بارش دهيشياند يا چاره ديبا م،يهست

 است. افتهيمتر مكعب كاهش  ارديليم 1,1سال گذشته  كيدر  يمنف النيب نيبه عمل آمده، ا يها مراقبت

 يها و مراقبت ريدو سال اخ يكيخوب  يها ود كه شروع هم شده است. با بارشش دهيشياند يا چاره ديبا 

 است. افتهيمتر مكعب كاهش  ارديليم 1,1سال گذشته  كيدر  يمنف النيب نيبه عمل آمده، ا

 

 گرفتند يها جد يشهردار

عنا كه هر سال م نيرو خبر داد،   به ا شيپ يبا شهردار تهران در روزها يتوافق ياز امضا نهيزم نيدر ا يو

به مصرف  يآن، بخش هياست و با تصف يتيفيكه آب با ك ينيرزميمتر مكعب آب ز ونيليم 200حدود 

منظور در  نيه شده به ايشده تا از فاضالب تصف يزير برنامه شد، يسبز استفاده م يفضا يبرا رسد يشرب م

. با توجه به الگو بودن تهران، مينسفره كمك ك يمنف النيو به كاهش ب رديتهران قرار گ يشهردار ارياخت

 .ابديحركت در سطح كشور توسعه  نيا رود يانتظار م

هستند  ياديز يها استان شود؛ يدنبال م تيبا جد زين ينيرزميبه منابع آب ز يبخش طرح تعادل يگفته و به

كه به سفره  يكاز كم يدرصد ها نيا قيتشو ياند. برا خود را بسته رمجازيغ يها قانون، چاه يكه در اجرا

 اريدر اخت صيتخص نيشود. ا يفكر ديبا نهايا شتيمع يشده و برا صياند به بخش صنعت تخص كرده

 دهند. صيتخص يكشاورز عياستانداران قرار گرفته كه در قالب ضوابط موجود بتوانند به صنعت و صنا

 نيا ريمتر مكعب از ذخا داريليم 130از  شيموجب شده تا ب ،ينيرزميسال برداشت از منابع آب ز 50 يط

 ينيرزميسفره آب ز ريدناپذيتجد ريبرداشت از ذخا يمعن  به ينيرزميكاسته شود افت سطح آب ز يمنبع آب

 .ديآ يبه حساب م ديتهد كيموضوع  نياست كه ا

رفتن پوشش  نيها، از ب ها و تاالب مانند خشك شدن رودخانه يمخرب يامدهايپ ينيرزميسطح آب ز افت

ها و شور  در دشت يطوالن يها ها و شكاف فروچاله جاديا ن،يگرد و خاك، نشست زم شيفزاا ،ياهيگ
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 به دنبال دارد. ينيرزميشدن آب ز

 يدارا يمطالعات يها كه اغلب محدوده دهد ينشان م ريسال اخ 10 يط ينيرزميتراز آب ز راتييتغ يبررس

متر است اما  ميافت ساالنه كمتر از ن نينگايها م محدوده شتريهستند. گرچه در ب ينيرزميافت سطح آب ز

متر در سال   مياز ن شيبافت  يمصارف دارند عمدتاً دارا نيدر تام يمهم كشور كه نقش مهم يها آبخوان

 هستند.
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استان در  18نفر در  ونيليم 56 ران؛يا يبرا ينيسرزم يخطر پنهان نابود | كينفوگرافيا

خبرگزاري  – را دارد خزر تيوضع نيكتركه خطرنا ياستان | نيمعرض فرونشست زم

 08/06/1399همشهري آنالين مورخ 

 

چهارمحال و  ،يهمدان، مركز زد،يالبرز، فارس،  ،ياصفهان، تهران، كرمان، خراسان رضو يها استان

و كرمانشاه  يخراسان شمال ،يغرب جانيكردستان، آذربا ل،يزنجان، قم، اردب ،يشرق جانيآذربا ،ياريبخت

به  فرونشستهستند.  نيدر معرض فرونشست زم يراه، مسكن و شهرساز قاتيبر اساس اعالم مركز تحق

 .ديآ يبوجود م ينيزم يها آب از سفره هيرو يبرداشت ب ليدل

 
راه، مسكن و  قاتيمركز تحق يعلم اتيعضو ه يالله تيب يدكتر عل ن،يآنال يگزارش همشهر به
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كه انجام  يمطالعات نيكشور بر اساس آخر يها و شهرها را در استان نيفرونشست زم زانيم ،يشهرساز

 لتقرار دارند كه ع نيفرونشست زم ياستان كشور در خطر باال 17كرد و گفت: تهران و  حيرشده، تش

 ياز سو ينيرزميز يها آب هيرو يسو و استحصال ب كيساله در كشور از  نيممتد چند يها يآن خشكسال

 است. گريد

كشور در  يشمارآمار سر نيگفته است: بر اساس آخر يوزارت راه و شهرساز يخبر گاهيبه پا يالله تيب

 ونيليم 13در  تيجمع نيكه ا كنند يم ينفر زندگ 270هزار و  926و  ونيليم 79برابر با  يتياستان، جمع 31

فاقد  يدر  واحدها رنف 815هزار و 702و  ونيليم 9اسكلت و  يدارا يواحد مسكون 522هزار و  59و 

قرار داشتن شهر  ليبه دل يتياكم جمعو تر تيجمع نيشتريب ياستان تهران دارا كنند، يم ياسكلت زندگ

 ياستان با خطر باال 18استان كشور در محدوده  31مطالعات انجام شده از  يتهران است. بر مبنا

 است. افتهيگسترش  نيفرونشست زم

 بيبه ترت نيفرونشست زم يبا خطر باال يها دربردارنده پهنه يها استان ياسام يالله تياساس اعالم ب بر

چهارمحال و  ،يهمدان، مركز زد،يالبرز، فارس،  ،ياصفهان، تهران، كرمان، خراسان رضو گسترش شامل

و كرمانشاه  ،يشمال سانخرا ،يغرب جانيكردستان، آذربا ل،يزنجان، قم، اردب ،يشرق جانيآذربا ،ياريبخت

 هستند.

م شده، استان بر اساس مطالعات انجا ،يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يعلم اتيگفته عضو ه به

 يها اول از نظر سكونتگاه فيدر رد نيفرونشست زم يباخطر باال يها شهر واقع بر پهنه 31اصفهان با 

و  25كرمان با  ر،شه 30تهران با  يها زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان نيشترياست كه ب يشهر

 اند. ه خود اختصاص دادهمخاطره ب نيرا از منظر ا يبعد يها شهر رتبه 24با  يرضو خراسان

اصفهان، البرز، كرمان  ،يرضو تهران، خراسان يها استان زين يشهر تيگفت: از نظر تعداد جمع يالله تيب

در معرض  يباال يتيجمع سكيبا ر يها استان فينفر در رد ونيليم كي يباال يتيو قم، هركدام با جمع
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 قرار دارند. ن،يخطر فرونشست زم

است، تعداد  سكيدر محاسبات ر يمهم يژگيكه و يتيعالوه بر تعداد جمع هنكيبا اشاره به ا يو

مخاطرات برشمرد و گفت: طبق  سكيدر ر يمشخصات اساس گريرا از د ريپذ بيآس يمسكون يواحدها

استان  يشهرها ن،يفرونشست زم يبا خطر باال يها واقع بر پهنه يها محدوده انيآمار، در م نيآخر

تهران، اصفهان،  يها شهرها دارند. بعد از آن استان گرينسبت به د يتر مطلوبنا تيوضع يرضو راسانخ

با  يفرونشست يها واقع بر پهنه يشتريفاقد اسكلت ب يمسكون يتعداد واحدها يكرمان، و قم دارا زد،ي

 خطر باال هستند.

 يمسكون يواحدها كهييشد: از آنجا ادآوري يراه، مسكن و شهرساز قاتيمركز تحق يعلم اتيه عضو

 زشيدارند و احتمال فرور يشتريب يريپذ بياسكلت، آس يدارا يمسكون يفاقد اسكلت در مقابل واحدها

 شاناز خود ن يمقاومت كمتر زيمخاطرات همچون زلزله ن گريحال با د نياست و در ع عتريآنها سر

ه و عالوه بر با مقاومت ساخته شد يهمگ يمسكون يضرورت دارد تا واحدها ليدل نيبه هم دهند، يم

شده  يساز مقاوم يمسكون يواحدها يتالش شود تا تمام ،يزيدر نقاط امن از نظر زون لرزه خ يريقرارگ

 اسكلت شوند. يو دارا
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مترمكعب از  ونيليم13 ديتهد؛ به خزر است دنيرس يدر آرزو ريكو يفالت مركز

 10/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – مازندران يها آب

 

ازآن مركز و سپس  و بعد رديم يتجن ساخته شود، شرق مازندران م يها سرشاخه يرو »نسكيف«سد  اگر

خواهد  زيخزر را ن اچهيسد، در نيا يورود يها و رگ شود يم رياستان و شرق گلستان درگ نيغرب ا

. ديچيپ يكه اكنون خود مخزن صدها بلكه هزاران مشكل است، از درد و رنج به خود م نيبست و كاسپ

كند،  تيهدا ريكو يمازندران را به فالت مركز يها مترمكعب از آب ونيليم13قرار است  نسكيسد ف

 ستيز طياست كه كنشگران مح نيهم ي. براشود يم اديرناك خط يشوخ كيعنوان  كه از آن به يطرح

از  يكيو  ررودخانه پرآب حوضه شمال كشو نيعنوان دوم اند، چون حفظ تجن به لب به اعتراض گشوده

و معتقدند سرنوشت كارون،  دانند يتر از حفظ ناموس و خاك وطن نم مازندران را كم اتيح يها انيشر

پند  يبرا گريد اچهيسار، تاالب، مرداب و در و صدها رودخانه، چشمه يگاوخون ه،ياروم رود، ندهيزا

 باشد. يما كاف يبرا ديبا عتيبه طب يدراز گرفتن از دست

خالص نشده كه زمزمه ساخت سد  يخزر به فالت مركز يايمازندران از تبعات طرح انتقال آب در هنوز

شده  ليتبد اچهيدر نيا نانينش هيحاش يابر يدر سمنان، آرامش خزر را برهم زده و به كابوس نسكيف

 كرهيبر پ يباعث وارد شدن صدمات اساس نسكيمعتقدند سد ف ستيز طياست. دوستداران مح

 ،ييزدا در مبدأ، بر كوه يمنابع آب ديبر كاهش شد و عالوه شود يگلستان و مازندران م ستيز طيمح

 زد.دامن خواهد  رهيو غ يرفتن توده جنگل نيخاك، از ب شيفرسا

نهاد، اكنون  مردم يها مخالفت سازمان يخزر درپ يايو انتقال آب در يساز نيرياز شكست طرح ش پس

حذف  اتياز چرخه ح نسكيكه با ساخت سد ف دهيتاالر و تجن رس يها رودخانه يها نوبت به سرشاخه

 تيهدا ريوك يمازندران را به فالت مركز يها مترمكعب از آب ونيليم13قرار است  نسكيشوند. سد ف
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 .شود يم اديخطرناك  يشوخ كيعنوان  كه از آن به يكند، طرح

مازندران  يقطع منابع آب يبرا يسدساز يركارشناسيغ يها استيبا انتقاد از س ستيز طيدوستدار مح كي

مترمكعب آب سبب كاهش  ونيليم13و انتقال  نسكي: احداث سد فديگو يها م استان گريو انتقال آن به د

 .كند يم ابودخزر را ن يايشمال و در بوم ستيطرح ز نيو ا شود يم ييدرجايسد شه رهيخذ يدرصد10

شكست خورده است و همواره  يطرح يا حوزه نيبه مهر گفت: طرح انتقال آب ب باره نيدر ا يمحب حسن

موارد به  يوجود داشته كه در برخ ساله نيچند يموضوع اختالف و دعواها نيدر مناطق مختلف بر سر ا

 .شود يمنجر م ياجتماع يها تنش

 ياقدام و صرفاً برا نيآخر يا حوضه نيآب كشور، انتقال آب ب يمل يها استيادامه داد: طبق سند س يو

 رينظ ييها طرح يآب كشاورز نيتأم يبرا يآب شرب مردم مجاز است، چگونه و بر چه اساس نيتأم

 يايانتقال آب در يبرا يروز يسدساز ياي. مافشود يم شنهاديپ نسكيانتقال آب خزر و احداث سد ف

 جيو نتا دهند يارائه م گريد ييايبا مختصات جغراف يو اكنون طرح كنند يآن تالش م يساز نيريخزر و ش

 را رقم خواهد زد. يركانيو ه يباستان يها جنگل ينابود ب،يو غر بيعج يها طرح نيا

 نيغارت آب دانست و گفت: احداث ا يعبه مازندران و آن را نو يانتيرا خ نسكيساخت سد ف يمحب

 خزر ارمغان خواهد آورد. نانينش هيتجن و حاش يتلخ برا يسد سرنوشت

 

 كند يتجن را غارت م يمنابع آب نسكيف

و غارت منابع  نسكيساخت سد ف كه نيا انيبا ب زين ستيز طينهاد و دوستدار مح عضو سازمان مردم كي

اظهار  شود، يم يآب يها رودخانه و خشكاندن رگه نيرگ اتجن است كه سبب م يها از سرشاخه يآب

 يها انيو از شر شود يرودخانه پرآب حوضه شمال محسوب م نياست كه تجن دوم يدرحال نيداشت: ا

 .رود يشمار م مازندران به ياتيح
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كشور  يها و مرداب ها اچهيدر گريو د رود ندهياز سرنوشت كارون، زا ديبا كه نيبا اظهار ا ياسالم يعل

از دست  ديخزر با يايو انتقال آب در نسكيساخت سد ف دهيو طراحان ا انيپند گرفت، ادامه داد: متول

 شمال و مازندران دست بردارند. عتيبه طب يدراز

نسبت  ديبا يا حوضه نيانتقال آب ب يها طرح يعنوان كارفرما به رويوزارت ن كه نيكارشناس باعنوان ا نيا

 ياجرا يبرا يمنابع مال صياز تخص ديبا نيكرد: همچن حيكند، تصر ليتعج كنسيبه توقف ساخت سد ف

 شود. يريجلوگ يها طرح نيچن

 

 هيقضائ قوه سيمازندران به رئ ندگانيسرگشاده نما نامه 

در شمال و مازندران شكل  نسكيباعنوان نه به ساخت سد ف يمختلف يها شيپو رياخ يها روزها و ماه در

مردم در مجلس  ندگانينهاد، كنشگران، متخصصان، مسئوالن مازندران و نما مانساز يها گرفت و تشكل

 شدند. نسكياز ساخت سد ف يريو سران قوا خواستار جلوگ يبه مسئوالن مل ييها در نامه

 نسكيسد ف يياجرا اتيخواستار دستور توقف عمل هيقضائ قوه سيبه رئ يا مازندران در نامه ندگانينما

 يها از قطب يكي زيآب و خاك حاصلخ يد: استان مازندران به پشتوانه موهبت الهشدند و عنوان كردن

 ديلازجمله تو يو باغ يمحصول زراع14حداقل  دياست و در تول يكشور در بخش كشاورز ياصل

است در امتداد  يبرنج و مركبات حائز رتبه اول كشور است؛ اما متأسفانه مدت كيمحصوالت استراتژ

كه اعتبار آن از منظر  يو مطالعات يرفنيغ يها يازسنجين يبرخ هيغلط گذشته و بر پا يها برنامه يبرخ

از  يا حوضه نيآب ب انتقال يها كامالً مخدوش است، پروژه يالملل نيمعتبر ب يو استانداردها يمراجع علم

ست ا يدرحال نيآغاز شده است. ا رانيا يسمت حوزه فالت مركز خزر به يايدر كيدرولوژيمحدوده ه

ادامه  دهد، ينشان م ستيز طيبخش آب و مح ختهيفره ديگسترده با كارشناسان و اسات يها كه مشورت

 كند  يمواجه م يجد يها چالش بااستان مازندران را  ستيز طيو مح يبخش كشاورز اتيروند حاضر ح
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 ديو جهش تولشمال كشور و رونق  بوم ستياست كه به ز يريناپذ بر خسارات جبران مسأله عالوه نيو ا

و  يمقام معظم رهبر ياساس اتيقطعاً خالف منو يا عهيضا ني. چنسازد يوارد م يمحصوالت كشاورز

با گسترش  تواند ياست و م يتعالدلسوزان كشور همچون حضر يتمام يمسائل مورد اهتمام جد

داشته باشد.  يرا درپ يو اجتماع يتيامن يجد يها مهاجرت و... چالش ،يكاريب رينظ يشوم يها دهيپد

اشاره  نسكيسد ف ياجرا اتيبه آغاز عمل توان يبار انحراف و انتقال آب م خسارت يها پروژه نيازجمله ا

در  1307003144 فيبا شماره رد 97 از سال ياسيس يارهافش جهيدر نت رسد، ينظر م كرد كه متأسفانه به

مسأله بنابر اظهارات مسئوالن  نيمكرده و ه افتيدر زين يمصوبه قانون 1398قانون بودجه سال وستيپ

 شده است. يجار پروژه در سال نيا يياجرا اتياستان سمنان، مقدمه آغاز عمل

 

 كند يم ديمازندران را تهد يآب يها سرشاخه نسكيف سد 

 نسكيمردم نور و محمودآباد در مجلس، با اظهار مخالفت نسبت به ساخت سد ف ندهيفرزانه، نما اهللا يول

اتخاذ شود.  نهيزم نيالزم در ا ريتداب ديسد هستند و با نياستان مخالف احداث ا ندگانيماگفت: مجمع ن

كند، از دولت و وزارت  يم ديمازندران را تهد يآب يها سرشاخه نسك،يساخت سد ف كه نيا انيبا ب يو

 را مدنظر قرار دهد. يمطالعات كارشناس ،ينظرات محل يجا خواست تا به روين

شد: قرار است  ادآورياست،  يسد نيمازندران مخالف احداث چن ندگانيمجمع نما كه نيا باعنوان فرزانه

 .ميمدنظر مردم و كارشناسان برس جيشود تا به نتا يو طراح هيته يا برنامه

 

 در مجلس قبل مصوب شده بود نسكيسد ف ياعتبار فيرد 

با  نسكيدرباره ساخت سد ف زيس، ندر مجل دورود انيو م يمردم سار ندهينما ،يزارع يمنصورعل نيهمچن

با  يكنون ندگانيسد مصوب شده بود، افزود: نما نيا ياعتبار فيدر مجلس قبل رد كه نياظهار ا
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خواهند  يريگيپمسأله را  نيكرده و ا دايموضوع ورود پ نياز نظر متخصصان و كارشناسان به ا يريگ بهره

 كرد.

تجن اشاره  دست نييدر پا ييدرجايازندران است، به سد شهمربوط به م نسكيحقابه ف كه نيبا اظهار ا يو

استان  يو به كشاورز كند يمنطقه وارد م عتيبه طب يديجد يها بيآس نسكيكرد و گفت: ساخت سد ف

با  دست نييپا يكشاورز ياز اراض ياديبخش ز نيلطمه خواهد زد. همچن ييرجا ديآب سد شه رهيو ذخ

دفاع  نهيزم نياز حقوق مردم استان در ا تياستان با جد ندگانينما شود، يدچار تنش م نسكيساخت سد ف

 خواهند كرد.

و با  كند يقرار م ديسبز و بكر مازندران را تهد يها دشت نسك،يف يمتر ونيليم5/13است، سد  يگفتن

به  يجد يها بيو آس يآب يها طرح سبب كمبود منابع آب، بروز تنش نيتوجه به هشدار كارشناسان ا

 زين رخز يايكرد. طرح انتقال آب در يرياز ساخت آن جلوگ ديخواهد شد و با يركانيه ياه جنگل

طرح و  نيا ياجرا رسد ينظر م شده است و به ليو كارشناسان تبد ستيز طيها به دغدغه فعاالن مح سال

ست كه د مازندران را نشانه گرفته است. پس از آن يغارت منابع آب ز،ياز هر چ شيب نسكيساخت سد ف

قرار گرفت تا  زيم يرو نسكيساخت سد ف د،ينرس ايبه در يساز نيريبا طرح ش ريكو يفالت مركز

 كشاند. يكرانه خزر را به نابود بوم ستيبكر و ز عتيطب
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درصد كمتر از  6امسال  يها /بارشمتر يليم 297 يسال زراع ياز ابتدا يبارندگ نيانگيم

 11/06/1399خبرگزاري  – پارسال

 

 يسال زراع يكل كشور از ابتدا يبارندگ نيانگيگفت: م يو هشدارسازمان هواشناس ينيب شيپ كارشناس

بود  متريليم 316 يبازه زمان نيبارش سال گذشته در ا نزايثبت شد، م متريليم 297 وريشهر 10) تا 98(مهر 

 درصد كمتر از سال گذشته است. 6 يبارش سال جار نيبنابرا

كشور  يجو تيوضع نيفارس، در باره آخر يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت يگودرز بايفر

 الم،يشمال شرق خوزستان، ا موقت در ارتفاعات ديكرد: امروز رگبار و رعد و برق و وزش باد شد انيب

 راحمديو بو هيلويو كهگ ياريكرمانشاه، كردستان، لرستان، همدان، چهارمحال و بخت ،يغرب جانيآذربا

 حاكم خواهد بود. زين يشرق جانيمذكور در آذربا يجو طيمناطق شرا نيادامه دارد و فردا عالوه بر ا

ب و شمال غرب كشور، غرب سواحل خزر، و جمعه در غر وريشهر 13ادامه داد: روز پنجشنبه  يو

تهران، سمنان و البرز، رگبار و رعد و  يها در استان يو ارتفاعات البرز مركز يزاگرس مركز يها دامنه

 رخ خواهد داد. ديبرق و وزش باد شد

زاگرس  يها در دامنه وريشهر 15ادامه داد: روز شنبه  يو هشدارسازمان هواشناس ينيب شيپ كارشناس

 .مياز غرب كشور بارش دار ييها و بخش يارتفاعات البرز مركز ،يمركز

شرق كرمان و شمال  ژهيدر شرق و جنوب شرق كشور به و ندهيروز آ 5اظهار داشت: در  يگودرز

 داشت. ميهمراه با گردوخاك خواه يگاه ديو بلوچستان وزش باد شد ستانيس

جهت باد،  ،يابر يقسمت وريشهر 11 گفت: آسمان تهران امروز تختيپا يجو تيوضع حيدر تشر يو

و نم  لومتريك 10از  شيب تختيامروز در پا يافق ديبر ساعت است، د لومتريك 14و سرعت باد  يجنوب

 درصد است. 18 ينسب
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 يگاه ،يابر يآسمان تهران صاف تا كم ندهيگفت: روز آ يو هشدارسازمان هواشناس ينيب شيپ كارشناس

 درجه خواهد بود. 20و  31 تختيدما فردا در پا نهيو كم نهيشيب شود؛ يم ينيب شيبا وزش باد پ

مركز استان و  نيصفر گرمتر يدرجه باال 46 يدما نهيشياهواز با ب ندهياظهار داشت: روز آ يگودرز

 مركز استان خواهد بود. نيتر صفر خنك يدرجه باال 7 يدما نهيشهركرد با كم

 انيها ب و بارش يكشاورز يهواشناس تيوضع حيدر تشر يو هشدارسازمان هواشناس ينيب شيپ كارشناس

 متريليم 297رقم  99 وريشهر 10) تا 98(مهر  يسال زراع يكل كشور از ابتدا يبارندگ نيانگيكرد: م

كمتر از  درصد 6 يبود كه بارش سال جار متريليم 316 يبازه زمان نيبارش سال گذشته در ا زانياست، م

 سال گذشته است.
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آب شرب  يدرصد31 اتالف؛ شود نهيبه ديكه با يمصرف تيريو مد يبآ حران كمب

 11/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي جنوب خراسان

 

 ياز مشكالت اصل يكيعنوان  به جنوبي خراسان در خصوص به و كشور در آب كمبود كه چالش يطيشرا در

تر  كم اريبس هايي نهيمصرف و با هز تيريمعتقدند با مد يآب منابع تيريكارشناسان مد ياستان مطرح است، برخ

سال 20با  جنوبي خراسان . ميكن يرياز هدر رفت آب جلوگ توجهي قابل  زانيبه م متواني ياز انتقال آب م

درصد مصرف آب در بخش 92 كه يبا چالش مواجه است؛ درحال يدر حوزه منابع آب يرپ د يپ يسال خشك

 كاست. يآب از ابعاد بحران كم نهيبه تيرياست با مد ازيو ن رود يهدر م زيدرصد آب استان ن31و  يكشاورز

به گفته كارشناسان و  يول م،يا هبود يخوب يها يشاهد بارندگ يجنوب در خراسان يجار سال يچند كه ط هر

كاهش مصرف آب مردم  ينشده است و برا جاديا يخاص راتييتغ ينيرزميآب ز يها مسئوالن هنوز در سفره

براساس آمار و ارقام  اكهشود؛ چر جاديا يراتييتغ ديبا زين يداشته باشند و در بخش كشاورز يهمكار ديبا

در  يجنوب مهم خراسان يها از چالش يكياست.  ياورزمصرف آب استان در بخش كش نيتر شيب ياعالم

را  يمقصر اصل يا در نظر گرفته شود و عده ييها يزير برنامه ديآن با تيريمد يحوزه كمبود آب است كه برا

 موضوع را قبول ندارند. نيا ياست كه مسئوالن بخش كشاورز يدرحال نيو ا دانند يم يحوزه كشاورز

 

 يورزدر بخش كشا راتييتغ لزوم

در  يآب و كم يسال خشك نهيدر زم رجنديدانشگاه ب يآب دانشكده كشاورز يعلوم و مهندس اريدانش

كشور و  يها باعث شده است كه در آبخوان ريخوب دو سال اخ يها به بازار گفت: بارش يجنوب خراسان

 .ميباش ينيرزميشاهد ثابت بودن سطح آب ز يبحران يها از دشت ياريو در بس مياستان شاهد افت نباش

 بيقر ينيرزميز ياز منابع آب هيرو يو برداشت ب ها يسال كه خشك ييجا كرد: از آن ديتأك يوكيس يخاشع يعل
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 نيسال به هم40حدود  ديشوند با تيتقو ينيرزميآب ز يها سفره كه نيا يسال ادامه داشته است، برا40به 

 .ميباش ينيرزميسطح آب ز شيافزا اهدتا ش ميكاهش دهرا  يو برداشت از منابع آب ميداشته باش يگونه، بارندگ

در  ديو با ميرو هست روبه يسال و خشك يآب هنوز با مشكل كم مييبگو ديراستا با نيدر هم ،يگفته و به

 .ميكن جاديا يراتييمصرف آب را به خود اختصاص داده است، تغ نيتر شيكه ب يكشاورز

 

 يجنوب خراسان ياز شهرها يدر برخ يآب تنش

كرونا و فصل  روسيو وعيش يهم گفت: درپ يجنوب خراسان يشركت آب و فاضالب شهر رعامليمد

 .ميا مصرف آب نسبت به مدت زمان مشابه را داشته شيدرصد افزا15گرما تاكنون حدود 

 شود يحلقه چاه فعال انجام م136حاضر توسط  استان درحال يآب شهرها نيكرد: تأم حيتصر يامام حسن

 طور نيو هم ساتيتأس يساز داريپا يآب موجود در راستا نيمنابع تأم يمات انجام شده بر روكه با اقدا

 تيريآب مد ديلتو زانيم يتا حدود عيتوز يها و رفع نشت شبكه يابي تقاضا با اصالح، نشت تيريمد

 يطور مدت، ينشده، ازجمله قطع برق طوالن ينيب شيشده است. در صورت عدم بروز مشكالت پ

 .ديايوجود ن آب شرب مردم به نيدر تأم يشده است كه خلل يزير هبرنام

با  نيطبس گلشن، فردوس و قا رجند،يب ياستان ازجمله شهرها ياز شهرها ياعالم كرد: در تعداد يو

از  يبردار امكان بهره ،ينيرزميو افت سطح منابع آب ز يدرپ يپ يها يسال و خشك يمياقل طيتوجه به شرا

تر از حد مجاز  ها كم آب چاه ديتول زانيوجود نداشته و م يبردار بهره يها مجاز پروانه يبها براساس د چاه

از منابع انجام و همچنان در دستوركار است و در  يتعداد يها برا چاه يو بازساز اءياح ،ييجا است. جابه

چاه  يمجوزها وجود دارد، اخذ ييها يتك منبع بودن نگران ليدل كوچك استان كه به ياز شهرها يبعض

 است. يبا احداث مخازن آب در برنامه كار يساز رهيحجم ذخ شيو افزا ديجد

ها  از چاه يتعداد يبرا يو بازساز اءياح ،ييجا جابه يها پروژه رجنديدر شهر ب نيهمچن ،يگفته امام به
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كاهش هدر تقاضا و  تيريمد يداشته است و در راستا يرا درپ يبردار بهره يدب شيانجام شده كه افزا

نشت و  يدارا شعاباتان يها، بازساز و رفع نشت شبكه يابي اصالح شبكه، نشت يها پروژه زيرفت آب ن

 بوده و همچنان در دست اجراست. يتراكم اتفاقات از چند سال قبل در برنامه كار

مردم در  يعنوان كرد: با اقدامات انجام شده و همراه يجنوب خراسان يشركت آب و فاضالب شهر رعامليمد

 تياستان در وضع ياز شهرها يداشت. در تعداد ميآب در فصل تابستان نخواه نيدر تأم يمصرف آب مشكل

در اوج  ازيمورد ن بآ زانيآب، معادل م نيتأم يموجود برا ياست كه منابع آب يطي(شرا ميهست يتنش آب

 يتعداد نيتأم طور نيمنابع و هم يازس داريپا يمصرف باشد)، اما با اقدامات انجام شده و در دست اقدام برا

و  يا ها ازجمله شركت آب منطقه سازمان ريسا يبا همكار ميدواريمواقع قطع برق ام يبرا يمولد برق اضطرار

 .ميبا مشكل كمبود آب مواجه نشو زين يجار سال تانبرق استان مانند گذشته، در تابس عيشركت توز

 

 يدرصد مصرف آب در بخش كشاورز92

 يها آب استان از چاه نيمنابع تأم كه نيا انيبا ب يجنوب خراسان يشركت آب و فاضالب شهر ملرعايمد

 ازياز آب مورد ن ي) قسمتني(سد نهر يآب شرب است و فقط در شهر طبس از منابع آب سطح قيعم

درصد مصرف، مربوط به بخش 92مصرف آب در استان با  نيتر شيعنوان كرد: ب شود، يم نيتأم

 است. ياورزكش

در كاهش  يمثبت ريتأث ميكه در دو سال گذشته شاهد آن بود يمناسب يها يكرد: بارندگ حيتصر يامام

 تياز ظرف تر شيب ينيرزميآب ز يها برداشت از سفره زانيداشته است، اما چون م ينيرزميز يها افت سفره

 .ميهست ينيرزميمنابع آب ز يآن است، دچار كسر هيتغذ

 كه نياست؛ چراكه با توجه به ا يدر حوزه كشاورز ژهيو مصرف به تيريمؤثر تنها مدراهكار  ،يگفته و به

خواهد  تيريبحث هم مد نيشده ا نيكه تدو يكننده است و با توجه به برنامه سازگار مصرف نيتر بزرگ
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 جبران خواهد شد. ينيرزميآب ز يها سفره النيبرنامه كوتاه و بلندمدت موضوع بهبود ب كيشد و در 

هدر رفت آب بوده  يشبكه عامل اصل يفرسودگ زيمردم ن ياظهار كرد: در بخش آب شرب مصرف يامام

است. هدر رفت  ژهياعتبارات خاص و و ازمندين يكشور يبه استانداردها دنيمشكل و رس نيكه رفع ا

مدت  وتاهبرنامه ك يبوده كه با اجرا نيباالتر است و تالش ما ا يكشور نيانگيدرصد از م10آب در استان 

 .ميبرس يكشور نيانگيها و خطوط انتقال به م شبكه يدرخصوص اصالح و بازساز

 يجنوب خراسان ياز منابع آب يا بخش عمده كه نيا انيبا ب يجنوب شركت آب و فاضالب خراسان رعامليمد

 .رود يدر مه زيدرصد آب استان ن31ها  لوله يعمر شبكه و فرسودگ ليدل به گريد ياست، گفت: از سو يفيركيغ

 

 ميرا قبول ندار يمصرف آب در بخش كشاورز يدرصد 92 آمار

مصرف آب  نهيهم در زم يجنوب استان خراسان يسازمان جهاد كشاورز يو امور اقتصاد يزير برنامه معاون

اند، حدود  كه عنوان كرده يآمار نيمنابع آب عنوان كرد: براساس آخر تيريو مد يبخش كشاورز

 .ميآمار اعتراض دار نياست كه به ا يب در بخش كشاورزدرصد مصرف آ58/91

حلقه چاه در بخش 224تعداد  نيو از ا ميحلقه چاه دار200هزار و  در استان سه كه نيا انيبا ب ياكبر محمد

 .شود يها مصرف م بخش ريدر سا يمنابع آب يباق دهد ينشان م نيگفت: ا شود، ياستفاده م يكشاورز

 نينو ياريسطح آب ،يكشاورز يها نيآب تا زم تيريآب و مد رياز تبخ يريلوگج يعنوان كرد: برا يو 

 انجام شده است. يگذار و لوله ميا داده شيرا افزا

 

 در محصوالت ديتول جهش

در حجم محصوالت  كه نياستان با اشاره به ا يسازمان جهاد كشاورز يو امور اقتصاد يزير برنامه معاون

را  ركشتياز سطح ز يور معناست كه بهره نيبه ا ديگفت: جهش تول م،يهست ديدنبال جهش تول خود به
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 مترمكعبهر  يازا به 99در سال ميا تن محصول داشته700و اگر در هر متر مكعب  ميده شيافزا

 .ميداشته باش يور تن بهره ونيليم كي

و  ينابع آبم تيريمد يدر راستا يا نهضت گلخانه يو اجرا يآب با كم يافزود: طرح سازگار ياكبر

دارد؛ چراكه  ياديز يسودآور گذاران هيكشاورزان و سرما يها برا . گلخانهشود ياجرا م يور بهره شيافزا

 داشته باشند. يور برابر بهره نيچند توانند يدر همان مقدار سطح م

گلخانه   كه هشت ميهست ها رساختيز نيتأم يدرحال اجرا يدار اكنون در بخش گلخانه ،يگفته و به

 يكه استاندار يا نامه و با تفاهم ميدار ديجد يها گلخانه ،يميقد يها ماده شده است و در كنار گلخانهآ

تومان  ارديليم190ها داشته است،  گلخانه يها استان با شركت شهرك يو جهاد كشاورز يجنوب خراسان

اعتبارات شركت  اعتبارات از محل نيا ارديليم 140بخش در نظر گرفته شده است.  نيتوسعه ا يبرا

 .شود يم نيتأم ياز محل اعتبارات استان يكشور و مابق يا گلخانه يها شهرك

 ارديليم استان ادامه داد: تاكنون حدود هشت يسازمان جهاد كشاورز يو امور اقتصاد يزير برنامه معاون

 يياجرا اتيچراكه عمل كند؛ يم دايپ صيتخص 1400تا  1399در سال  يتومان محقق شده است و مابق

 درحال اتمام است. يا گلخانه يها مجتمع

. اما ميكن يآن، از كنارش عبور م يعمق معنا به توجه يو ب ميشنو يهاست م را سال »اتيح هيآب ما« شعار

 ستادهيكه در كنار واژه بحران ا يو زندگ اتيكه آب نه در كنار واژه ح يا به مرحله ميا دهيرس نكيا

و توجه به  يدر بخش كشاورز ژهيو استان به يدرست منابع آب تيريمد كه نياست. آنچه مسلم است، ا

 نيو تأم ياستان رانيمد انيدرصد هدر رفت آب است، جز با تعامل م31كه عامل  يآب يها شبكه يبازساز

 نخواهد بود. ريپذ امكان يبازساز ياعتبارات برا
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 12/06/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – كند ينفس تازه م يتاالب انزل

 

 ربازياست كه قرن ها و از د يبوم ستيو ز عتيهمان طب نمانيبوم سرزم ستيو ز عتيطب - رنايا - رشت

نه از خشم  ميشو يم يطيمح ستيز يبدخبرها رياند و اگر امروز درگ ستهيگذشتگانمان در آن همدالنه ز

 انسان مدرن است. يخواه ادهيبلكه از ز عتيطب

تاالب  يبر اقدامات انجام شده برا يمبن يحيتوض ،يطيمح ستيز يو بدخبرها يناخشنود انيدر م نكيا

 ان،ياز آبز ياديز يها گونه ستگاهي؛زيشود. تاالب انزل يم يتازه تلق يبه مثابه نفس يانزل يالملل نيب

) در يالديم1975(1354ارزشمند جهان كه از سال  يها بوم  ستياز ز يكيو  اهانيپرندگان و گ

 كرشيبر پ تياما نفسش روز به روز تنگ تر شد و زخم مدرن ديرامسر به ثبت رس يالملل نيب ونيكنوانس

 تر گشت. قيروز به روز عم

 ،يشاورزسموم ك ،يكشتارگاه عاتيضا ،يمارستانيب ،يخانگ ،يصنعت يها رسوبات و فاضالب ورود

 ميو ساخت و سازها در حر يتصرف اراض ،يچون آزوال و سنبل آب يمهاجم اهانيها، گ پسماندها و نخاله

  االبآب موجود ت زانيو كاهش م اياز در يبا هدف تصرف و انتقال آلودگ زارهايتاالب، آتش زدن ن

 يها يپس از گذر از شال خراشد كه هزاران هزار گردشگر يرا م يتاالب كرهياست كه هر بار پ ييزخم ها

 كنند. يگونه پرنده لمس م 189را در كنار  ايسقف دن ييگو يآب لوفرانين انيدر م ايمنظم و دم و بازدم در

كم  ستميو اكوس ياهيصدها گونه گ ،يگونه انواع ماه 52با  يزخم ها بود كه موجب شد تاالب انزل نيهم

(فهرست  يدر معرض خطر نابود يها در زمره تاالب يالديم1993سال  يهزار هكتار 20در محدوده  رينظ

 فهرست ادامه دارد. نيخروج آن از ا يها برا مونترو) قرار گرفت و تالش

كه حجت  ديرس ييبه جا رياخ يدر سال ها رانيو بد مد كين يدر جزر و مد اقدام ها يانزل تاالب

شهر ،  نيخود در نماز جمعه ا رياخ يدر خطبه ها يامام جمعه انزل نيعبدالجواد شمس الد دياالسالم س
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 ستيز رانيدسخنان اعتراض م نيكرد و ا فيتوص يتاالب را رها شده و گرفتار در دام سنبل آب تيوضع

شود از انجام  يطلبد اما مگر م يم يو خرد جمع يتاالب همدل يايداشت كه اگر چه اح يرا در پ يطيمح

 مغفول ماند؟ فهيوظ

 

 ده استرها ش بايتقر يانزل تاالب

مختلف بر  انيكه در طول سال ييها بيو آس تيحساس نيما تاالب با ا ديكرد: از د انيب يجمعه انزل امام

 شود . يم يرها شده تلق بايآن وارد شده در زمان حاضر تقر

حركت  چيافزود: ه رنايبا خبرنگار ا يدر گفت و گو اختصاص نيعبدالجواد شمس الد دياالسالم س حجت

ها  را برطرف نموده و  بيبخواهد آس ايو  رديرا بگ بيآس شيافزا يكه بخواهد جلو يو موثر ديمف

 .مينيب يموجود را بهبود بخشد ، نم طيشرا ايباشد و  اگرياح

 ييبخش ها كيدر  ست،ين يكنند و نظارت ينم يكه كار ستيبدان معنا ن نيادامه داد:  البته ا يو

 .رديگ يتاالب انجام شود ،صورت نم يبرا ديه باك يشود اما اقدام اساس يانجام م ييكارها

بودنش  نيكه خطر آفر ييرسوب زا يبرا ييپاال ستي( زيوجميكه طرح با يكرد: نه به آن شدت انيب يو

رها شدن  نيكنند و نه به ا ييخواستند اجرا يو سپس متوقف شد) را م زيبحث برانگ اريتاالب بس يبرا

 شود. يام نمانج يديحركت موثر و مف چيكار كه ه

دارد هم به لحاظ رسوبات و  يبد طياظهار داشت: تاالب در زمان حاضر شرا نياالسالم شرف الد حجت

 ينكردند به جاها تيكرده و چون خوب رعا دايكه امسال متاسفانه گسترش پ يهم به لحاظ سنبل آب

 نموده است. تيهم سرا گريد

دارد اما در زمان  يطوالن يبحث ها يهست كه جا تاالب تيريمد نهيدر زم يمباحث نكهيا انيبا ب يو

 انجام داد كه راه ورود رسوبات و فاضالب به تاالب گرفته شود . ياقدامات ديحاضر با
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 است يدر گرو خرد جمع يدوباره تاالب انزل يزندگ

 هنكيا انيو ب يبر خرد جمع ديبا تاك زين ستيسازمان حفاظت ز يتاالبها اءيدفتر حفاظت و اح ركليمد

توان انتظار  ينم كبارهياشتباه بوده و به  ماتيو تصم يشيثمره سال ها بداند يتاالب انزل يكنون تيوضع

 نشده است . توقفگاه م چيه يتاالب انزل يتيريمد يها تيو فعال اءيحل مشكل را داشت ،گفت: اح

جامع تاالب را  يطرح افزود: در قالب رنايبا خبرنگار ا يدر گفت و گو اختصاص يميباقر زاده كر مسعود

داد و  ليجلسه را تشك نيسوم رماهيت 23 زيتاالب ها ن تيريو مد يهماهنگ يو ستاد مل ميكن يم تيريمد

 .ديرس بيدر آن به تصو يطرح جامع تاالب انزل

كه با حضور وزرا برگزار شد ،حاضر بود، اظهار  يدر جلسه ستاد مل زين النياستاندار گ نكهيا انيبا ب يو

اعتبار  ارديليم نيدستگاه ها در آن مشخص و چند تيپروژه است كه مسئول 30شامل  ادشدهيطرح داشت: 

استاندار در استان  تيولكه با مسئ يتاالب انزل تيريمد تهيشده است و كم فيآن تعر يبرا يبا زمانبند

 كردن اقدامات را در استان به عهده دارد. يياجرا تيشود مسئول يم ليتشك

 گريكديانجام نشده است ، افزود : محكوم كردن  يگفت كار يراحت نيبه ا دينبا نكهيبرا ديبا تاك يو

 تاالب همت كنند . ياياح يبرا ديبا شيخو تيوهمه در مسئول ستيراهكار حل مشكل ن

 يما با تاالبها م يغافل ماند؟ زندگ شيخو ياصل فيشود تاالب را رها كرد و از وظا يكرد: مگر م انيب يو 

 اديهست ضمن آنكه اما و اگرها  هم ز يدواريام يتاالب جا ياياح يم؟برايرا رها كرد نهايطور اگذرد چ

 هست . زيچون حوزه آبخ يعيوس اريمتنوع در عرصه بس اريها و اقدامات بس تيتاالب، ماحصل فعال راياست ز

 دايدر تاالب هونامطلوبش  جهينادرست گذشته امروز نت يو مجوزها ماتيافزود: تصم يميكر باقرزاده

بوده كه  ينادرست يدر تاالب ثمره مجوزها ديشود كه بروز مشكالت جد يمشخص م يشده و در بررس

 رستد يك ني: ادييگو يم ستيز طيسال قبل صادر شده است؛ حاال شما خطاب به سازمان مح 15مثال 

و همه از جمله  ميكرده ا يعوامل را كه بررس نيتمام ا ديگو يهم م ستيز طيشود؟سازمان مح يم
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متعدد مقصرند  يمختلف و مردم به نسبت و در وزن ها يدستگاه ها در دوره ها رانيارشد تا مد رانيمد

 روز افتاده است. نيكه تاالب به ا

باره درمان  كيشود به  يانجام شده ، نم يمتماد يسال ها يرا كه ط ياشتباه نيادامه داد: پس بنابرا يو

 است. يو همدل يخرد جمع ندازميمشكل ن نيكرد و حل ا

ما بدان جا  ماتياظهار داشت:منطق و تصم ستيسازمان حفاظت ز يتاالبها اءيدفتر حفاظت و اح ركليمد

انجام  ديبا ستيز طيهمه كار را مح مييو نگو ميده ليتشك يستاد مل يتاالب انزل ياياح يكه برا دهيرس

را بشنوند و  تشانيسئولمسئول حضور داشته باشند ،ممرتبط و  يهمه ارگان ها ديبا يدهد بلكه در ستاد مل

 بدان عمل كنند.

هم  يرا رو مانيكردند عقل ها يكار انجام شده و خوشبختانه همه همكار نيگفت: ا يميكر باقرزاده

و اشتباه بوده كنار گذاشته و اكنون هماهنگ و با هدف  ميكه تك به تك انجام داد يتا اقدامات ميختير

 ياياح كيستراتژخود را با هدف ا يمرتبط، برنامه ها ييو هر دستگاه اجرا ميقدام كنتاالب ا ياياح

 دهد.  يتاالب انجام م

كه همه كارها  ستيبدان معنا ن نيابالغ شده و ا زين النيادامه داد: پروژه ها به ارسالن زارع استاندار گ يو

خود  فهين است و دستگاه ها موظفند وظاستا يباشد، نه !استاندار هماهنگ كننده دستگاه ها يبه دوش و

 را انجام دهند .

مردم را از  يمطالبه گر ديراستا رسانه ها با نيدانند و در ا يشان را م فهيافزود : االن همه مسئوالن وظ يو

 مسئوالن داشته باشند .

واقعا با همت  ديباشند با شيو مردم در سالمت و آسا ميمملكت را  آباد كن ميخواه يادامه داد: اگر م يو

همه در  ديبا ستيراهكار حل مساله ن گريكدي؛محكوم كردن  ميرا تحمل كرده و جلو برو گريكدي يعال

 .ميتاالب الزم است را انجام ده ياياح يهمت كنند آنچه برا شيخو تيمسئول
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 دوباره يدر انتظار تپش يانزل تاالب

 يايمردم و مسئوالن را در خصوص اح يمطرح شده از سو يدغدغه ها النيگ ستيز طيمح ركليمد 

در  يتاالب انزل ياياح يبرا رياخ يدر ماه ها يكرد و گفت: اقدامات مثمر فيدلسوزانه توص يتاالب انزل

 نيا يراتازه ب ياقدامات موجب نفس نيثمره ا يآت يسطح كشور و استان انجام شده است و در روزها

 خواهد شد . يالملل نيتاالب ب

و  يبر خرد جمع دياست اما راه ها متفاوت است ضمن تاك يكيهدف ها  نكهيبر ا ديتاك با ييكفا ساسان

 ستيز طيسازمان مح يبرا يتاالب انزل يايافزود: اح رنايبا خبرنگار ا يدر گفت و گو اختصاص ييهمگرا

 نيمقام ا نيتر يمجدانه از عال يها يريگيپ لشياست و دل ياتيمهم و ح هياروم اچهيهمچون نجات در

 است. النيگ ستيز طيمداوم اداره كل حفاظت مح يسازمان در كشور تا تالش ها

بعنوان  يدر سه ماهه نخست سال جار النيگ ستيز طيحفاظت مح گانيموضوع كه  نيبا اشاره به ا يو

است  ياز اقدامات يبخش شيو پا ايحفاظت، اح يبرتر كشور انتخاب شده است، گفت: قطعا كارها گاني

هم مورد غفلت واقع  يتاالب انزل ياينشانه آن است كه حفاظت و اح نيدهد و ا يانجام م  نگاي نيكه ا

 نشده است.

 دايپ يراتييشد و تغ يموافقت نامه سال گذشته به روز رسان يتاالب انزل ياياح يادامه داد: در راستا يو

مرتبط با  يت از جمله بندبوده اس يتاالب انزل يايحفظ و اح يدر راستا راتييتغ نيكرد كه صد درصد ا

 يدر خطبه ها يانزل جمعهاعتراض امام  لياز دال يكيمهاجم  اهيگ ني( گسترش ا يمهاجم سنبل آب اهيگ

 آورده شد. دينماز جمعه بود) است كه در موافقتنامه جد

موافقتنامه  شده بود درقالب ينيب شيكه در موافقتنامه پ 98از مبلغ بودجه سال  يمين بايمسئول گفت : تقر نيا 

 يدستگاه دروگر سنبل آب هيو ته ديخر يتومان برا ونيليم 600و  ارديليم كيمعادل  افتي رييتغ ديجد يا
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اختصاص  يتاالب انزل نترلو گشت و ك شيو پا يآموزش يبحث ها يبرا گريد يميو ن افتياختصاص 

 رود. يم شيتاالب پ ياياحكرد كه كارها به سمت حفاظت و  انيشود ب يواضح تر نم نيداده شد و از ا

فاضالب به  يدر بحث كنترل ورود يكرد :اقدامات خوب انيب نيهمچن النيگ ستيز طيمح ركليمد

فاضالب به تاالب  يها ياز ورود يبخش كهيآبفا انجام شده است بطور يتاالب از سال گذشته با همكار

 كند . دايادامه پ ديروند با نيكور شده و ا

 يابتدا در كارگروه  استان يتاالب انزل يايطرح حفاظت و اح يشنهاديپ ينامه هاكرد: بر حيتصر ييكفا

و  دييتا يسال جار رماهياست در ت النيگ ستيز طياداره كل حفاظت مح يريكه به دب يتاالب انزل ياياح

مطرح  يجمهور سيمعاون اول رئ استيكشور  به ر يتاالب ها يمصوب شده و در ادامه در كارگروه مل

 ياياح يتومان بودجه برا ارديليم 558قرار گرفت كه دو هزار و  يطرح مورد بررس نينوان مهمترو بع

 شود. يم يورود يفاضالب ها ياست كه بخش عمده آن صرف بهساز افتهياختصاص  يتاالب انزل

آن در  يو عملكرد شرح خدمات نيتدو يتاالب انزل يايهفت ساله اح تيريادامه داد: برنامه مد يو

 ابالغ شده است . يجمهور سيمعاون اول رئ يرياز دفتر دكتر جهانگ رياخ يهاروز

كمتر از شش ماه همزمان با بحران كرونا و  ياقدامات در بازه  زمان نيكه ا ميبدان دياضافه كرد: با ييكفا

ال استان با تمام قدرت و توان در ح ستيز طيرخ داده و مح ينه چندان مطلوب به لحاظ زمان يطيدر شرا

 تالش و كوشش است.

 نياز ا ياستانها به لحاظ بهره مند نيتاالب در زمره تاپ تر 9با دارا بودن  النيگ نكهيا انيبا ب نيهمچن يو

تاالب  نهيو منسجم در زم يقو يا رخانهياستان عمال فاقد دب نيارزشمند است ، گفت: متاسفانه ا تيظرف

شد و بر اساس آن  يو معرف بو مسئول آن هم  انتخاموضوع شكل گرفت  نيا رياخ يبود كه در ماه ها

كارگروه با  نيشده و سوم ليتشك يتاالب انزل يايتاكنون دو كارگروه مثمر با عنوان حفاظت و اح

نو به  يهاياستفاده از تكنولوژ نهيمطلوب در زم اربسي اقدامات از كه – يتاالب انزل ييهوا شيموضوع پا
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 .شود يبرپا م رياخ يروزهادر  -تاالب  است  يايمنظور اح

 يمعموال  زمان بر است و به سرعت خروج يطيمح ستيمسائل ز يايحفظ و اح يها تيكرد: فعال ديتاك يو 

 بود. ميرا شاهد خواه اياح يمدت  ثمره عملكرد مثبت پروژه ها انيم يبازه زمان كيدهد و در  يرا نشان نم

درصد در قالب  80هزار هكتار آن،  24است كه افزون بر  يهزار هكتار پهنه تاالب 30از  شيب يدارا النيگ

ها  پهنه نياست؛ ا دهيرامسر به ثبت رس ونيو بوجاق ) تحت عنوان كنوانس هيركالي، ام يسه تاالب (انزل

از  يگونه پرنده به خصوص پرندگان مهاجرند كه هر ساله به تعداد هزاران قطعه بخش 300از  شيب ستگاهيز

 .كنند يم ياستان سپر نيا در اخود ر يچرخه زندگ

 

ها به  تاالب نياند، ضمن آنكه ا را فراهم ساخته يگونه ماه 60از  شيب يمناسب برا ستگاهياستان، ز يها تاالب

هستند كه  يو مردم محل نانينش هيحاش يشتيمع يدر زندگ ريناپذ كيتفك يقسمت ست،يز طياز مح يعنوان بخش

 روبرو خواهند شد. ياعو اجتم يشتيمع دهيبا مشكالت عد تاالب ها يزهكش اي بيدر صورت تخر

 ريو سا عتيداشته و با طب يشتريب يانسانها تفاهم و از خود گذشت ،يليماقبل مدرن به هر دل يايدن در

 شرفتيپ ،يسبك زندگ رييدادند؛ امروزه با تغ يبروز م يجانداران برخورد به مراتب بهتر و همدالنه تر

در  يحت يكس گريد ليقب نياز ا يو موارد يو رفاه عموم ييگسترش فردگرا ك،يتكنولوژ يابزارها

 . رديپذ يرا نم يطياش هم چنان شرا لهيمخ

 ستيبر دل دغدغه مندان ز يبدخبرها حال خوش ياهويه نياقدامات گفته شده در ا جيكه نتا باشد

 بنشاند. يطيمح
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – مترمكعب است ارديليم 3,49 هياروم اچهيآب در يحجم فعل

13/06/1399 

 

در  اچهيآب در يباال ريبا اشاره به تبخ هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

هم اكنون  هياروم اچهيحجم آب در ر،يتبخ شيها و افزا ه به كاهش بارشفصل گرما، گفت: با توج

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 490و  ارديليدارد و به سه م يمناسب تيوضع

 جانيآذربا يآب نيوسعت نگ نكهيبا اعالم ا رنايوگو با خبرنگار ا سرخوش روز پنجشنبه در گفت فرهاد

 يآب نينگ ياياح يها برا است، اظهار داشت: تالش دهيبع رسمر لومتريك 842هزار و  2اكنون به  هم

 طبق برنامه ادامه دارد. جانيآذربا

افزود: از خردادماه  ده،يرس متر يسانت 32متر و  271و  هزار كيبه  هياروم اچهيتراز در نكهيبا اعالم ا يو

 است. يعيفصل طب نينشده و كاهش تراز آن در ا هياروم اچهيوارد در يآب چيه يسال جار

هوا در منطقه، گفت:  يدما يبا اشاره به آغاز كاهش نسب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

 بود. ميشدن حق آبه آن خواه ريبا سراز هياروم اچهيدوباره تراز در شيماه شاهد افزا از آبان

به  جيو به تدر يجار سال يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

ماه امسال  يد زين اچهيبه در يغرب جانيافزود:  طرح انتقال آب از جنوب آذربا رسد، يم يبردار بهره

 .شود يبه استان افتتاح م يجمهور سييهمزمان با سفر ر

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

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

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

 .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا
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 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا 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 274و  هزار كيتراز  هرچند

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

 رفع خواهد شد.

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

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

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

 شد.
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خبرگزاري  – و بلوچستان ستانيس ياريآب نينو يها  سازه يدلگان رتبه اول در اجرا

 14/06/1399فارس مورخ 

 

 ياساس بخش كشاورز نيدر بخش مصرف است و بر هم تيريآب، مد يراه برون رفت از بحران كنون تنها

توسعه  يبرا يگذار هيسرما ازمندين طيشرا نيبرون رفت از ا يمصرف كننده برا نيبه عنوان عمده تر

 كند. نيرا تأم عهجام ييغذا ازيآب در مزرعه، ن تيريدر مزارع است تا بتواند با مد يرايآب نينو يها روش

 

 و بلوچستان ستانيس ياريآب نينو يها  سازه يرتبه اول در اجرا دلگان

 11و بلوچستان با حدود  ستانيس يفارس از زاهدان، شهرستان دلگان در جنوب غرب يگزارش خبرگزار به

 تياستان، از اهم عيشهرستان وس نيبه عنوان ششم تيهزار نفر جمع 80ع وسعت و مرب لومتريك 780هزارو 

تمدن  قدمت لياستان برخوردار بوده كه به دل يبرا يخاص ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد ،يشيآما

مناسب با دارا بودن حدود  يو خاك يو دارا بودن منابع آب انيبا تاالب جازمور يو همجوار يكشاورز

باشد به  يبرخوردار م ديدر تول يخاص تياز اهم يدر بخش كشاورز يو زراع يباغ ير اراضهزار هكتا28

نقاط استان در  يبرخ ديجبران كسر تول يبرا يگاه خوب هيتك ،ياوج خشكسال يكه در سالها يشكل

 بوده است. كيمحصوالت استراتژ يا پاره

تا منطقه كاشك و گرم شور  انيهودبزمان(زنده) و  يشهرستان از سمت شمال از كوه ها زيآبر حوزه

فنوج و  يباشند، از سمت جنوب از كوه ها يم يجار انيبه منطقه جازمور يبسمت مركز شهرستان منته

باشند و به  يم ريسراز ياسفند و رمشك بسمت مركز بخش جلگه چاه هاشم و بخش مركز يروستا

 گردد. يم يمنته انيجازمور

رود  ليرودخانه هل زياست، از سمت غرب ن يجار انيف جازمورسمت شرق رودخانه بمپور كه بطر از
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 است. يجار انيكرمان به سمت جازمور

از منابع  يرقانونيو غ يكارشناس  ريبرداشت غ شيافزا ،يگذشته با كاهش نزوالت آسمان انيطول سال در

ت مربوط مشكال ييمصرف آب و از سو نهيبه يها به روش توجهي- يو ب يكشاورز  در بخش ينيرزميز

 رسد ينظر م بهآمد كه  شيپ يحق آبه استان، عمالً بحران آب صيدر تخص ينظم يو ب انيبه تاالب جازمور

 نينو يسازه ها يدولت در اجرا شانهيو دوراند دهيسنج يياما چاره جو ،ييدر چاره جو ريرغم تاخ يعل

و...در كنار  يعيوسط منابع طبت يزداريآبخ يروش ها ياجرا ه،يرو يب ياز برداشت ها يريجلوگ ،ياريآب

 است. دهيها گرد يباعث كاهش نگران يتا حدود ر،ياخ يها يبارندگ

 ياست، خشكسال يدر بخش كشاورز ياقتصاد مقاومت يراهبردها نيتر از مهم يور بهره يارتقا يسوئ از

االخص در استان ب يو به دنبال آن كاهش منابع آب ينيرزميز يچند سال گذشته و كاهش سطح آبها يها

كشت از  يگوهاال رييبخش توجه به تغ نيباعث شده تا كشاورزان و مسئوالن ا ان،يتاالب جازمور هيحاش

 يبه روش ها يچون غرقاب يسنت ياز روش ها ياريآب يروش ها رييتغ نيپر آبخواه به كم آب و همچن

هزارهكتار  13حدود  ياتحت فشار را در دستور كار خود قرار دهند كه شهرستان دلگان با اجر ياريآب

درصد كل  40در  نينو ياريآب يشهرستان، ضمن اجرا يهزارهكتار كل اراض 28از سطح  نينو ياريآب

در استان را به خود اختصاص داده و  نينو ياريآب ياجرا اتيدرصد كل عمل 30شهرستان، حدود  ياراض

و البته همت  يش جهاد كشاورزمهم مرهون تال نيباالتر است كه ا يكشور نيانگيدرصد از م 18حدود 

 اعتبارات مناسب بخش آب كشور است. صيو تخص يجامعه كشاورز

در دلگان  نينو ياريهزار هكتار آب13 ياجرا قيدولت از طر يالير ارديليم 1300از  شيب يگذار هيسرما

مصرف كود و سم  يدرصد 30محصول، كاهش  يدرصد 30حداقل  شيمنجر به افزا ر،ياخ يسالها يط

 يمصداق ،يريو به تعب يدر بخش كشاورز هيسرما عتريو برگشت سر يانرژ يدرصد 25كاهش حداقل  و

 بوده است. ديو جهش تول يخوب از اقتصاد مقاومت
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طرح ها  نيا يشده است اجرا ينامگذار ديسال جهش تول يكه به فرموده مقام معظم رهبر ديسال جد در

 90از  شيبه ب ياريراندمان آب شيسبب افزا زيد خواهد شد و ندرص 40حداقل  زانيبه م ديتول شيباعث افزا

به موقع  صيو تخص ورزانتداوم همت كشا رويوزارت ن يمهم مستلزم همراه  نيو البته ا ديدرصد خواهد گرد

و نوع  ياريآب ستميس وهياعتبارات است كه در حال حاضر طبق دستور العمل و بخش نامه با توجه به نوع و ش

 هر هكتار پرداخت شده است. يدولت به ازا يتومان كمك بالعوض از سو ونيليم 13تا  8 نيب ياراض

هزار  240گذشته  يخوب در دلگان، سال زراع يمنابع آب تيريمد يبرنامه ها يبه ذكر است با اجرا الزم

حنا ترش و  ياعم از چا ييدارو اهانيهزار تن گ13هزارتن گندم،  18هزار تن خرما،  35جات،  يفيتن ص

 است. دهيگرد ديتول رهيو غ

كننده   مصرف نيو مهم تر نيكه بزرگتر يو كاهش اتالف آب در بخش كشاورز يآب  جبران كم يبرا

 است. يضرور يامر يور بهره شيو افزا ياريكشت، بهبود راندمان آب يالگو رييآب است، تغ

،   يپوشش انهار سنت ،يعموم ياريآب يكانال ها جادي، ا يانتقال آب با لوله در اراض يطرح ها ياجرا

كاهش  ياجرا شده برا يطرح ها گري، از د ريابگ يهالل ي، طرحهل يو ابخوان دار يزداريابخ يطرحها

 تحت فشار دلگان بوده است. يدر كنار سامانه ها يو اصالح اراض يمصرف آب در بخش كشاورز

به  ياساس بخش كشاورز نيست و بر همدر بخش مصرف ا تيرياب مد يراه برون رفت از بحران كنون تنها

 يها توسعه روش يبرا يگذار هيسرما ازمندين طيشرا نيبرون رفت از ا يمصرف كننده  برا نيعنوان عمده تر

با  نيكند بنابرا نيرا تأم عهجام ييغذا ازيآب در مزرعه، ن تيريدر مزارع است تا بتواند با مد ياريآب نينو

استفاده و  يا قطره ياريآب يها تياز مز توان يدر مزارع م ياريآب يها روش ياجرا نهياصالحات در زم ياندك

مذكور  يتهايالزم را فراهم و حما يقانون يتهايرا دنبال كرد كه الحمدهللا دولت ظرف يكشاورز يهوشمند ساز

 بوده است. شتازيپ يخصوص به خوب نيدر ا زيانجام داده و شهرستان دلگان ن زيرا ن

 فرماندار دلگان يشجاع ي: مجتبادداشتي
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 – در تهران زده شد يسد مجاز نيكلنگ اول | يسدساز نيگزيآب، جا يبازچرخان

 14/06/1399مورخ  آنالين 55پايگاه خبري و تحليلي 

 

 يدر حال ني. ابلعد يرا م ينيرزميز يها مترمكعب از آب ونيليم 180ساالنه  تخت،يسبز پا يفضا ياريآب

 -سبز تهران  يسبز ماندن فضا يمصرف آب برا زانيم 1410تا سال  دهد ينشان م ها ينيب شياست كه پ

استفاده  يبرا گذاران استيراهكار س. ديمترمكعب خواهد رس ونيليم 218به  - يسد مجاز كيمعادل 

است.  يا رسازهيغ يو دنبال كردن راهكارها يمانند سدساز يا سازه ياز آب، فاصله از راهكارها نهيبه

 كيعنوان  به» آب ياستفاده از پساب و بازچرخان«تهران،  يبا شهردار روينامه وزارت ن طبق انعقاد تفاهم

درصد  4سبز از  يفضا يارياز پساب در آب ادهاستف زانيگرفته تا م در دستور كار قرار يا رسازهيراهكار غ

 برداشته شد. ينيرزميز يها به سفره يبخش تعادل يگام در راستا نيدرصد برسد. ا 60به  يفعل

 
 يدر حال ني. ابلعد يرا م ينيرزميز يها مترمكعب از آب ونيليم 180ساالنه  تخت،يسبز پا يفضا ياريآب

 -سبز تهران  يسبز ماندن فضا يمصرف آب برا زانيم 1410تا سال  دهد ينشان م ها ينيب شياست كه پ
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استفاده  يبرا گذاران استي. راهكار سديمترمكعب خواهد رس ونيليم 218به  - يسد مجاز كيمعادل 

است.  يا رسازهيغ يو دنبال كردن راهكارها يمانند سدساز يا سازه ياز آب، فاصله از راهكارها نهيبه

 كيعنوان  به» آب ياستفاده از پساب و بازچرخان«تهران،  يبا شهردار روينامه وزارت ن انعقاد تفاهمطبق 

درصد  4سبز از  يفضا يارياز پساب در آب ادهاستف زانيدر دستور كار قرار گرفته تا م يا رسازهيراهكار غ

 برداشته شد. ينيرزميز يها به سفره يبخش تعادل يگام در راستا نيدرصد برسد. ا 60به  يفعل

مواجه  يبا رشد جد يجار مصرف آب در سال ها يابيمصرف آب در كشور تند شده است. طبق ارز بيش

است.  وستهيمصرف آب شرب به وقوع پ شيدرصد افزا 40شهرها تا  از كالن يدر برخ كه يطور شده به

شهر تهران  ر كالناز شكسته شدن ركورد مصرف آب د روين ريوز شياست كه دو روز پ يدر حال نيا

كرونا و توجه به  روسيو وعيآب در كشور را به ش سابقه يمصرف ب شيافزا ليآورد و دل انيسخن به م

 انيبا ب زيشركت آب و فاضالب استان تهران ن رعامليرابطه مد نيمرتبط دانست. در هم ينكات بهداشت

 ونيليم 3/ 8به روزانه  سابقه يب يآمار مصرف آب در شهر تهران گفت: مصرف آب تهران با ثبت آمار

طبق  ست،يمصرف آب در تهران البته تنها به بخش شرب مربوط ن ياست. ركوردشكن دهيمترمكعب رس

نشود به اندازه  نيدارد كه اگر با پساب تام ازيمترمكعب آب ن ونيليم 218به  1410تهران در افق  ها يابيارز

ن كند. اما چگونه؟ چهارشنبه هفته يسبز تهران تام يفضا ياريآب يساالنه آب برا ديسد كرج با تيظرف

سبز منعقد  يفضا يارياستفاده از پساب در آب يتهران برا يبا شهردار رويوزارت ن انيم يا نامه قبل تفاهم

دنبال شود كه از  ديبا يا رسازهيغ ياز آب، راهكارها نهياستفاده به يبرا گذاران استيشد. به اعتقاد س

در امور آب و  روين ريرابطه معاون وز نياست. در هم يو بازچرخان با استفاده از پساراهكاره نيجمله ا

 ازيدرصد آب مورد ن 60نامه كمك خواهد كرد  تفاهم نيخود نوشت: انعقاد ا نستاگراميآبفا در صفحه ا

د از درص 4كه اكنون فقط  يشود در حال نياز پساب تام 1410سبز شهر تهران تا سال  يفضا ياريآب يبرا

 ديرا با يا رسازهيغ ياز آب راهكارها نهياستفاده به ي. او نوشت: براشود يشده استفاده م هيفاضالب تصف
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مصرف  تيريمد كرديآب است. رو يراهكارها استفاده از پساب و بازچرخان نيدنبال كرد از جمله ا

 اعالمكه روز گذشته  يرگيمورد توجه قرار گرفته است. در خبر د شتريروزها ب نيتقاضا در حوزه آب ا

از محل  يصنعت يها و واحدها آب شهرك نيبه تام يبخش از سرعت روين گذاران استيشد س

 نيمعتقدند ا لگرانيها خبر دادند. تحل در استان رمجازيغ يها از پر كردن چاه يناش يها ييجو صرفه

 مكك زين يصنعت ديولت يده در سطح كشور به شتاب رمجازيغ يها عالوه بر بسته شدن چاه استيس

به  يبخش تعادل يبرا ديدو گام جد اتيجزئ يگزارش به بررس نيدر ادامه ا »اقتصاد يايدن«خواهد كرد. 

 پرداخته است. ينيرزميمنابع آب ز

 

 چاه دنيمك يجا پساب

سبز  يفضا ينگهدار يبرا ها يابيكنندگان عمده آب در تهران است؛ طبق ارز از مصرف يشهردار

درصد آن از  90كه  شود يسد كرج، آب مصرف م تيبه اندازه ظرف يعنيمترمكعب  ونيليم 180 تخت،يپا

 يفضا ياريآب ياست كه برا يدر حال نيقرار دارد. ا يشهردار ارياست كه در اخت يحلقه چاه 400محل 

 مترمكعب برآورد ونيليم 7كه حدود  شود يدرصد از پساب استفاده م 4سبز شهر تهران، تنها كمتر از 

به  تختيسبز پا يفضا ياريآب يبرا 1410در صورت ادامه روند موجود تا سال  شود يم ينيب شي. پشود يم

 است. ازيشهر تهران ن ينيرزميز يها مترمكعب از محل آب ونيليم 218

تهران كه اساس آن  يو شهردار رويوزارت ن ينامه همكار و مقابله با آن باعث شد تفاهم ينگران نيا

است چهارشنبه هفته گذشته به امضا برسد. طبق  شده هيسبز تهران با استفاده از پساب تصف يفضا ياريآب

 زانيبه م 1410تخت تا سال يسبز پا يفضا ياريآب يبرا ينيرزميز يها استفاده از منابع آب زانيتوافق م نيا

به  ينيرزميابع آب زها و من تهران از چاه ياريآب نيتام يخواهد كرد و منبع اصل دايكاهش پ يقابل توجه

 .شود يسوق داده م ها خانه هيسمت استفاده از پساب تصف
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و  يبخش نيو تعامالت ب يهمكار تيپاك و تقو يقانون هوا 22مفاد ماده  ياجرا ينامه در راستا تفاهم نيا

 تيفيك يشهر تهران كه در ارتقا يها سبز و بوستان يفضاها ياريآب ازيآب خام مورد ن نيمنظور تام به

 يها از منابع آب انتيص ني. همچنديبه امضا رس روين ريشهردار تهران و وز انياست م يشهر ستيز طيمح

 شده هيو پساب تصف يسطح يها ها، آب آب كردن روان نيگزيدر مقابل جا يدنيو آب آشام ينيرزميز

 يو عمل ينطقم يعنوان راهكار سبز در شهر تهران به يها و فضاها عرصه ياريآب يبرا يفاضالب شهر

و نزوالت  ياز كاهش بارندگ يناشو مقابله با مخاطرات  ينيرزميز يها ارزشمند آب ريحفظ ذخا يبرا

 بيترت نياست. به ا رويتهران و وزارت ن يشهردار انينامه م اهداف تفاهم گريدر شهر تهران از د يآسمان

سبز شهر تهران  يداشت و توسعه فضاشده در جهت نگه مينامه دو طرف را بر اساس برنامه تنظ تفاهم نيا

 .كند يمختلف ملزم م يها در بخش 1410تا افق 

و » منابع مصرف آب«، »سبز شهر تهران يفضاها«سبز شهر تهران؛  يفضا يشنهاديبرنامه توسعه پ نيهمچن

 نينامه و ا تفاهم نيكه قرار است بر اساس ا كند يرا مشخص م» 1410منابع مصرف آب تا افق  رييتغ«

 يسبز است به مقدار قابل توجه يفضا ياريآب يكه اكنون منبع اصل ينيرزميرنامه، استفاده از منابع آب زب

 ها خانه هيرا از پساب تصف ازيالتفاوت آب مورد ن مابه شود يموظف م رويوزارت ن بيترت ني. به اابديكاهش 

 يها تيمامور يو نحوه اجرا يچگونگ نيينظارت، تع ،يزير منظور برنامه به گر،يد يكند. ازسو نيتام

مسووالن  بينامه با ترك تفاهم يراهبرد تهيكم ن،يماب يف يهمكار يمشترك در جهت تحقق محورها

 يها يو همه اقدامات و همكار شود يم لياز هر طرف) تشك ندهيتهران (سه نما يو شهردار رويوزارت ن

 يامضا گذاران، استياهد آمد. به اعتقاد سمزبور و تحت نظارت آن به اجرا درخو تهيمشترك با مصوبه كم

 يشهر تيريمد تيعنوان اولو را به ندهيآ يها و نسل ستيز طيبه مح ماحترا نكهينامه عالوه بر ا تفاهم نيا

در تهران را به اندازه قابل  يمعضل شهر كيعنوان  خواهد كرد، موضوع چرخه آب به انيتهران نما
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 يچرخه آب و به نوع رو،ين انيخواهد كرد. به اعتقاد متول حل رو، شيدر زمان مشخص شده پ يتوجه

را از  نهيزم نيمضاعف در ا نهيو هز يعيطب انياز ضرر و ز يا بخش عمده خانه هيتصف يها پساب افتيباز

 خواهد برد. انيم

كه در جهت استفاده از پساب فاضالب  ينامه معتقد است اتفاق خوب تفاهم نيدرمورد ا روين ريوز

 ان،ياست. به باور رضا اردكان يسد مجاز كيسبز افتاده، مانند ساختن  يفضا ياريآب يبرا دهش هيتصف

شرط فراهم  هالبته ب ايدن افتهي است كه مانند مناطق توسعه نيما ا يشهر تيريمد يمطلوب برا تيوضع

ما  نكهيا نايشهر باشد. او با ب تيريآب و برق هم به عهده مد تيريآن، مد يو اقتضاها ها نهيشدن زم

حركت و  تيمطلوب نيا ريدر مس ميتوان يقطعا م يول ميعرصه شو نيوارد ا ميتصم كيبا  ميتوان ياكنون نم

در كشور ما  يافتگي افزود: سم توسعه م،يو از فرصت موجود استفاده كن يآن طراح يسهم خود را برا ديبا

كه برگرفته از  ميريله بگخصلت بد فاص نياست. هر چقدر از ا ينگر يمشابه بخش يو كشورها

به  ميتوان يها ربط داشته باشد، به همان نسبت م ها و دولت از آنكه به آدم شيموجود است، ب يساختارها

 يدو آفت جد »ينگر يبخش«و  »ييتمركزگرا«معتقد است  روين ري. وزميشو كينزد يافتگي توسعه نيا

 يساز كپارچهيرا انجام دهد؛  ييكارها ريمس نيكرده در عرصه آب در ا يسع رويتوسعه ماست و وزارت ن

 نيبر ا رويوزارت ن يراستا بوده است. متول نيدر ا يگام ييو روستا يآب و فاضالب شهر يها شركت

 يدر فضا تيفيمانع از مصرف آب شرب باك يو شهردار روينطرح مشترك وزارت  يباور است كه اجرا

 خواهد كرد. يريلوگج نياز فرونشست زم گريو از طرف د شود يسبز م

فاضالب شهر تهران با  يآور هم خبر داد: طرح جامع جمع روين ريمعاون وز ،يخامس زاده يتق قاسم

پساب  يمترمكعب در سال خروج ونيليم 250در زمان حاضر حدود  ،يدرصد 68حدود  يكيزيف شرفتيپ

به  انشهر تهر يپساب خروج تيظرف ،يجار در سال» بهرام روزيف« خانه هيتصف يبردار دارد كه با بهره

مترمكعب پساب  ونيليم 778از  يبخش زانيم ني. به گفته او ارسد يمترمكعب م ونيليم 450حدود 
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سبز شهر تهران  يفضا يبرا يآب مصرف زانيشهر تهران است. به اعتقاد او م 1410در سال  يينها يخروج

 يبرا ديرا با رانگانه شهر ته پنج يااز سده يكيمعنا كه  نيسد كرج است، به ا اچهيدر تيمعادل ظرف

 نيباره ب نيدر ا ها يريگيروند پ يادآوريبا  روين ري. معاون وزميداد يسبز شهر تهران م يفضا ياريآب

از محل  نكيا كه هم  يدرصد 4نامه،  تفاهم نيا ياظهار كرد: با امضا رويتهران و وزارت ن يشهردار

. به اعتقاد افتيخواهد  شيدرصد افزا 60به  شود يستفاده مسبز شهر تهران ا يفضا ياريآب يپساب برا

نقاط  گريو استفاده از پساب، مانند د ينيرزميز يها نامه حفظ منابع آب تفاهم نيا تيب شاه ،يخامس زاده يتق

كه آن هم قابل  شود يبرداشت م ونيليم 80فقط  1400مترمكعب در افق  ونيليم 218 يجهان است و به جا

 بود.كاهش خواهد 

كه در  هيها ته همه استان ياست كه برا يآب با كم ياز سند سازگار ينامه بخش تفاهم نيا نكهيا انيبا ب يو

سبز و آب  يصنعت، فضا ،يمختلف كشاورز يها آن منابع و مصارف آب و فاضالب در بخش

اون مشترك دو مع يدر كارگروه به امضا بيسند پس از تصو نيگفت: ا شود، يمشخص م يدنيآشام

 .ديخواهد رس نهيكاب ريو پنج وز يجمهور سيئر

 

 رمجازيغ يها كردن چاه پر

از محل  يصنعت يها و واحدها آب شهرك نيبه تام يبخش از سرعت روين گذاران استيس گريد يازسو

 دهد ينشان م ها يشناس بيها خبر دادند. آس در استان رمجازيغ يها از پر كردن چاه يناش يها ييجو صرفه

 يصنعت يها ها و واحد آب به شهرك صيوجود دارد، تخص يمنابع آب تيكه محدود يرها و مناطقدر شه

 مناسب است.

 يآب برا نيبا چالش تام يصنعت يها و نواح آب محسوس است شهرك تيكه محدود يدر مناطق اما

اعالم  روز گذشته روياساس سكاندار وزارت ن نيوكارشان مواجه هستند. بر ا كسب يها چرخاندن چرخ
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 شود يم جاديا رمجازيغ يها ها با پركردن چاه كه در استان ييها ييجو كرد كه مقرر شده از محل صرفه

 يبخش . او ادامه داد: در طرح تعادلرديقرار گ يمصارف صنعت ياستانداران برا ارياز آنها در اخت يدرصد

 يعنوان مشوق اجرا كه به ميار داررا در دستورك رمجازيغ يها پر كردن چاه ،ينيرزميز يها به منابع آب

 يدر منابع آب ييجو صرفه نيرا از ا يشده درصد ينيرزميز يها بهتر سفره تيريطرح كه موجب مد نيا

آب را به  نيكنند و ا يريگ ميخود تصم يمصارف صنعت يتا بتوانند برا مياستانداران قرار داد اريدر اخت

شده است،  يياجرا رياخ يها در روز ميتصم نيا نكهيا انيب با انياختصاص دهند. اردكان يصنعت يها واحد

را  يصنعت يها واحد ازياز آب مورد ن يبخش مين طرح بتوانيا ياست كه با اجرا نيما ا ينيب شيگفت: پ

بود، اكنون با كم شدن آب،  ريدا يآب داشتند و كشاورز يكه روز ي. در مناطقميكن نيتام

از اشكال  يكيمناطق شود كه  نيا نيگزيجا شتيبه حال مع يفكر ديااز رونق افتاده و ب شان يكشاورز

 كرد. نيمناطق تام نيرا در ا عيآب و برق صنا ديرو با نيتوسعه صنعت است از ا ،ينيگزيجا نيا
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خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيدر ياياح يماندگار برا ياقدام ،يروبيال لومتريك 414

 15/06/1399مورخ 

 

در  يهدر رفت آب و نابسامان ،يآب كشاورز زيبرداشت آب در حوضه آبر شيافزا -رنايا -هياروم

 ژهيبود كه با نگاه و اچهيدر نيعوامل خشك شدن ا نياز مهمتر يكي ه،ياروم اچهيشدن حق آبه در ريسراز

 شد. داشتهبر جانيآذربا يا روزهيف نينگ يايمهم در اح يموانع گام نيو رفع ا ديو ام ريدولت تدب

دكتر حسن  استيدولت به ر اتيجلسه ه نيدر نخست هياروم اچهيدر يايمطرح شدن اح رنا،يگزارش ا به

و مناطق  يغرب جانيمردم آذربا ژهياز مردم به و ياريبس ي، سبب شگفت1392در مرداد سال  يروحان

 يتيموضوع امن كي هياروم اچهيدر ياياح يمطالبه برا ازدهم،يشد؛ چرا كه قبل از دولت  اچهيدر يا هيحاش

 .شد يم يتلق

در  يمسوول كشور چيه ،ياسالم يجمهور سيير ياز حضور دكتر حسن روحان شيكه تا پ ييآنجا از

 نيمسئله آن هم در نخست نينپرداخته بود، طرح ا هياروم اچهيدولت، به موضوع در اتيه رينظ يجلسه مهم

 اديموضوع ز نيبه طرح ا زياز مردم ن يدر كنار آن، عده ا يداشت ول يهمه ملت منطقه تازگ يجلسه برا

 .دانستند يگذشته م يدولت ها ريسرانجام نظ يب يها نبودند و آن را در جمع وعده نيخوش ب

 يآب نينگ ياياح يبرا يو آغاز اقدامات عمل هياروم اچهيدر يايد احستا لينگذشت تا با تشك يريد

كه در  ياما بودند و هستند كسان افت؛ي شيافزا اچهيدر يايدولت در اح تيمردم به جد ديام جان،يآذربا

 اند. رفته نهمردم را نشا ديمخالفت با دولت، ام يخود و صرفا برا يو جناح ياسياهداف س يراستا

تالش خود را به كار گرفتند اما پس  يتمام يايناكارآمد نشان دادن ستاد اح يبرا يدر حالدولت  مخالفان

برداشته شده  هياروم اچهيدر يايتحقق كامل اح يدولت برا يها گام نياز هفت سال، آخر شياز گذشت ب

 است.
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 نهيتاكنون هز يو مشكالت اعتبار ميبا وجود تحر الير ارديليهزار م 100از  شيراستا ب نيدولت در ا 

 يو مطالبات مردم يطيمح ستيبه موضوعات ز ديو ام ريكه نشان داد دولت تدب يا نهيكرده است؛ هز

 دارد. يكاف تيحساس

 ياقدامات دولت برا ياز چگونگ نيرياز سا شترياز مردم بودند كه ب يراستا كشاورزان قشر نيهم در

به طور  توانست يرت كاهش مصرف آب، منگران بودند؛ چرا كه موضوع ضرو هياروم اچهيدر ياياح

 آنان اثرگذار باشد. يتيشيمع تيدر وضع ميمستق

به  يكشاورز ياراض زيكشت و تجه يالگو رييچون تغ يمهم يها طرح يعالوه بر اجرا يايستاد اح 

ه با باشد بلك رگذاريراندمان آب تاث شيها نه تنها در افزا رودخانه يروبيمدرن، تالش كرد تا با ال ياريآب

از هدر  نعو ما يمصرف آب در حوضه كشاورز تيريباعث مد ياصل يها در رودخانه يسردهنه ساز

 رفت آب شود.

 

 ستنديآب توسط دولت ن تيرينگران مد گريد كشاورزان

در  نكهيا انيبا ب رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا هياز كشاورزان منطقه نازلو اروم يكي پور نيحس غالمرضا

آب توسط دولت بودند، گفت: در آن زمان همه  تيريكشاورزان نگران مد ا،يستاد اح ليتشك لياوا

اختصاص  نطقهم يكشاورز ياراض يآب الزم برا ه،ياروم اچهيدر ياياح يكه برا ميبود نينگران ا

 برطرف شد. ينگران نيا ،يايستاد اح تيريبا گذشت زمان و مشاهده نحوه مد يول افتينخواهد 

نهرها  قياز طر يكشاورز ياراض يآب الزم برا ،يمحصوالت كشاورز ياريدر فصل آبادامه داد:  يو

 رابطه وجود ندارد. نيدر ا يمشكل چيو ه شود يم قيتزر

 اريرا بس انييبا كشاورزان و روستا يايچهره به چهره مسووالن ستاد اح يگفت و گو نيهمچن پور نيحس

 در مصرف آب عنوان كرد. ييو مشاركت در بحث صرفه جو يموثر در آگاه ساز
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 يكشاروز يدر انتقال آب به اراض عيكشاورزان از تسر يخوشحال

ها به  انتقال آب رودخانه يدر گذشته برا نكهيا انيبا ب يا هياز كشاورزان اروم گريد يكي يمحمد نيديآ

دون ها سبب شده تا آب رودخانه ب رودخانه يروبيدچار مشكل بوده است، گفت: ال يكشاورز ياراض

 مند شوند. از آب موجود بهره زيكند و كشاورزان ن يراه خود را ط ميمستق ر،يانحراف در مس

 انيسودجو يتوسط برخ ايو  شد يكال منحرف م رياز مس ايها  ادامه داد: در گذشته آب رودخانه يو

 خوشبختانه با سردهنه يول شدند يكشاورزان متضرر م نيب نيكه در ا گرفت يسرقت آب صورت م

 .ميرراستا ندا نيدر ا ينگران چيه گريها، د آب رودخانه ريساعته بر مس 24و نظارت  يروبيال ،يساز

شده  لياز س يكشاورز ياز اراض يها سبب در امان ماندن برخ رودخانه يروبيال نكهيا انيبا ب نيهمچن يو

دارند و  يكاف تيرضا هيومار اچهيدر كمك به نجات در ياياست،  افزود: مردم منطقه از اقدامات ستاد اح

 .دانند يخود نم شتيمع يبرا يديآن را همچون گذشته تهد

 

 در سال گذشته ممكن نبود هياروم اچهيدر يمتر كي شيها، افزا رودخانه يروبيال بدون

در  ينزوالت آسمان يبارش باال زانيبا اشاره به م هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

 يبارش 1386 -1385 يدر آن مقطع، گفت: در سال آب اچهيتراز در يمتر كي شيل گذشته و افزاسا

تنها سطح آب  سال نه  ناتفاق افتاد كه در آ هياروم اچهيدر زيسال گذشته در حوضه آبر يمشابه بارندگ

 .فتايكاهش  متر يسانت 27 اچهيماه همان سال تراز در  بهشتيبلكه در ارد امديباال ن اچهيدر

تراز آب  شيافزا نيا ييتنها كه بارش باران به ميدر نظر داشته باش دياظهار داشت: البته با يشيتجر مسعود

تراز  شيافزا نيآب از پشت سدها به ا يو رهاساز يروبيمانند ال يرا به همراه نداشت بلكه انجام اقدامات

 آن كمك كرد.
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 يپرت نيبا كمتر زيبلكه آب را ن نديخسارت نب ياورزتنها باعث شد تا كش نه ها يروبيكرد: ال ديتاك يو

 كرده است. اچهيوارد در

 

 هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم 2از  شيها در ورود ب رودخانه يروبيال نقش

 ياست كه هاد تيحائز اهم يا به اندازه هياروم اچهيدر يايها توسط اعتبارات ستاد اح رودخانه يروبيال

و  1398در سال  يبه آن اذعان داشت؛ و زين ياسالم يدر مجلس شورا هيسابق مردم اروم ندهينما يبهادر

 نيفرورد يها ها نبود، پس از بارش رودخانه يروبيها اعالم كرده بود كه اگر ال در گفت و گو با رسانه

 .مينبود هياروم اچهيتراز در ريگ قابل چشم شيشاهد افزا چگاهي، ه1398سال 

 ارديليم 2از  شيسال گذشته ب يپس از بارش ها نكهيبا اذعان به ا ياسالم يق مجلس شوراساب ندهينما نيا

حجم  نيبه موقع رودخانه ها نبود ا يروبيشد، گفت: اگر ال تيهدا هياروم اچهيمترمكعب آب به سمت در

 شد. ينم ريسراز اچهياز آب به سمت در

شده  جاديخانه ملت بر موج ا ندگانياز نما ياريبس ياسالم يكه قبل از انتخابات مجلس شورا يطيشرا در

اظهارات  نگونهيا دانستند، يها م را صرفا حاصل بارش اچهيتراز در شيدولت سوار بودند و افزا هيعل

 بود. جانيآذربا يآب نينگ اتيدر ح ياياقدامات ستاد اح يريمردم در مجلس نشان از انكار ناپذ ندگانينما

 

 شد ليبر اثر س يكشاورز ياراض يز نابودها مانع ا رودخانه يروبيال

دست به كار  اچهيدر ياياح يگذارند كه اگر دولت برا يموضوع صحه م نياز افراد مطلع بر ا ياريبس

به مزارع و  اچهيدر كرهيبه پ تيهدا يبه جا رياخ يها ينشده بود، آب بارندگ يروبينشده و رودخانه ها ال

 .آورد يهجوم م اچهيدر يا هيمناطق حاش ايملكان و  اندوآبيم يخانه ها در شهرستان ها

 يها با اشاره به بارش رنايدر گفت و گو با ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريراستا مد نيهم در
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 ياز رودخانه ها يبرخ يشد، گفت: دب هياروم اچهياز در رتريچشمگ شيسال گذشته كه منجر به افزا

 هيمترمكعب بر ثان 500 يدر آن مقطع به باال يرود و گدارچا نهيميرود، س نهيزراز جمله  يغرب جانيآذربا

 ليبدون خسارت س يسطح يكرده بود، آب ها ايمه يايكه ستاد اح ييها رساختيز هيكه در سا ديرس

 شد. اچهيدر كرهيوارد پ

خود كرده  ريا درگكشور ر يها از استان ياريبس يرانيو و ليسرخوش ادامه داد: در آن مقطع كه س فرهاد

شود  ليفرصت تبد كيبه  ديتهد نيها سبب شد تا نه تنها ا رودخانه يروبيدر ال يايبود، اقدامات ستاد اح

 .ابدي عيتسر هياروم اچهيدر ياياح طيبلكه شرا

 

 هياروم اچهيبه در يمنته يها از انهار و رودخانه لومتريك 414 يروبيال

از  شيتاكنون ب ياياز آغاز به كار ستاد اح نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد

 290مقدار  نيشده است، گفت: از ا يروبيال اچهيبه در يمنته يها از انهار و رودخانه لومتريك 414

 .ستها بوده ا مختص رودخانه زين لومتريك 124مختص انهار و  يروبيال لومتريك

از  لومتريك 12رود،  نهيمياز رودخانه س لومتريك 13,5داد:  حيها توض رودخانه يروبيدر رابطه با ال يو

 13 ،ياز رودخانه باراندوز چا لومتريك 29 ،ياز رودخانه گدارچا لومتريك 19,5 ،يرودخانه مهابادچا

رودو  نهياز محل اتصال زر لومتريك 25رش، و  ياز رودخانه كان لومتريك 12 ،ياز رودخانه زوالچا لومتريك

 ها بوده است. رودخانه يروبيدر ال اياز جمله اهم اقدامات ستاد اح هياروم اچهيدر كرهيرود به پ نهيميس

 31شهر،  نيدر نوش لومتريك 51 ه،ياز انهار در شهرستان اروم لومتريك 137 يروبيال نيهمچن سرخوش

 10در مهاباد و  لومتريك 21در نقده،  لومتريك 10دژ،  نيدر شاه لومتريك 30 اندوآب،يدر م لومتريك

 هياروم اچهيدر زيآبرانهار حوضه  يانجام شده بر رو يها يروبيال نيدر سلماس را از جمله مهمتر لومتريك

 عنوان كرد. يغرب جانيدر آذربا
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 ها رودخانه يروبيال ياعتبار برا الير ارديليم 330هزار و  2اختصاص  بيتصو

 ياعتبار برا الير ارديليم 330هزار و  2از  شيب نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد

شده است، گفت: در  بيتصو يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر زيها و انهار حوضه آبر رودخانه يروبيال

 است. افتهي صيتخص الير ارديليم 950از  شيراستا ب نيهم

 نينگ ياياح يبرا يعزم جد يياجرا يها دستگاه ريدر كنار سا هياروم اچهيدر يايادامه داد: ستاد اح يو

همچون  زيها ن رودخانه يروبيتالش خود را به كار خواهد گرفت تا در ال يدارد و تمام  جانيآذربا يآب

 متوجه اتمام آن نشود. يكمبود اعتبار چيستاد ه نيا يها طرح ريسا

 ه،ياروم اچهيدر ياصل كرهيه پدر انتقال آب ب لياز پخش آب در مصب رودخانه، تسه يريجلوگ سرخوش

 راتيتاث نيرا از مهمتر ريو كاهش اتالف و سطح تبخ اچهيبه در يآب ورود انيسرعت جر شيافزا

 دانست. اچهيدر يايها در اح رودخانه يروبيال

 

 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها در رودخانه يطرح سردهنه ساز 80از  شيب ياجرا

طرح  80از  شيتاكنون مراحل احداث ب نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد

 دهيبه اتمام رس اچهيدر زيحوضه آبر يها رودخانه يرهايو آبگ ها چهيدر ياصالح و بازساز ،يسردهنه ساز

 نيا نيرود از جمله مهمتر نهيميرود و س نهيزر ،يشهرچا ،ينازلو، گدارچا ،ياست، گفت: باراندوز چا

 ها اجرا شد. در آن يسردهنه ساز اتيها هستند كه عمل رودخانه

مناسب در فصول  تيدر ظرف ياريكانال آب يريرا امكان آبگ يطرح سردهنه ساز يهدف از اجرا يو

به سمت  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها آب رودخانه تيبه كانال و هدا انيمسدود كردن جر ،يزراع

 ان كرد.عنو يزراع ريدر فصول  غ اچهيدر كرهيپ

در  يسردهنه ساز ياعتبار برا الير ارديليم 330و  هزار كياز  شياختصاص ب بيبه تصو سرخوش
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ها، تاكنون  طرح شرفتياشاره كرد و افزود: با توجه به مقدار پ هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها رودخانه

 است. افتهيمقدار اعتبار اختصاص  نياز ا الير ارديليم 533از  شيب

 يروبيوجه ال چيدر گذشته به ه هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يسردهنه رودخانه ها نكهياره به ابا اش يو

ها  موجب شده بود تا آب رودخانه يمتماد يسال ها يرودخانه ط نيدر ا ينشده بود، افزود: رسوب گذار

 و بخار شود. ابدي انيجر اچهيدر هيبه حاش

كرده بود، اظهار  دايپ يمنف بيها در گذشته ش رودخانهاز نقاط  يبرخ نكهيبر ا ديبا تاك نيهمچن يو

 يلومتريفاصله چند ك هياروم اچهيها با در رودخانه يبرخ نيب ،يايداشت: قبل از آغاز اقدامات ستاد اح

 برطرف شد. زيموضوع ن نيشده بود كه ا جاديا

با حضور  يجار سال يو ط دهينرس يهنوز به بهره بردار هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح هرچند

دولت در  يالير ارديليهزار م 10 نهيبه هز ينگاه ميبا ن نيقيقطع  يافتتاح خواهند شد ول يجمهور سيير

 يآب نينگ يمتر ميو ن كي زترا شيراستا، افزا نيو اقدامات انجام شده در ا هياروم اچهيدر يايبحث اح

وجه  چيبه ه ها يبارندگ  ريبا وجود كاهش چشمگآن  يتراز ثبت شده برا نينسبت به كمتر جانيآذربا

 دارد. يطيمح ستيموضوع ز نيدولت به ا ژهيو نشان از توجه و ستين ياتفاق

 ميبه مردم منطقه تقد هياروم اچهيدر ياياز اح يدولت كارنامه موفق انيمصمم است تا پا يروحان دولت

 بگذارد. يجابر  جانيمردم آذربا ياز خود برا يكند و همواره خاطره خوب

 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.

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در 30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با
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 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم

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

 .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

 شك شدن آن متوقف شد.روند خ د،يو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افتي يكاهش م

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

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

 آن رفع خواهد شد. زگردير

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال /از  10قرار است ظرف مدت  اياحستاد  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.



   

 

 

100 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

روزنامه  – رود يآب م» معشوره«سد  تيظرف؛ سال15پس از  وژهپر كيسرنوشت نامعلوم 

 15/06/1399سبزينه مورخ 

 

 يبه آب ميكشت د ياراض ليتبد ياياست كه قرار بود رو ييها از پروژه يكي» معشوره«سد  احداث

سد  نياحداث ا يسال از اجرا15است كه  نيا تيبزند، اما واقع ونديپ قتيمردمان كوهدشت را به حق

 گرياحداث آن متوقف و پرونده آن مسدود و سال د اتيمختلف عمل يها اما هرسال به بهانه گذرد، يم

است كه به گفته كارشناسان  يدرحال ني. اودش يآن آغاز و پرونده آن مفتوح م يياجرا اتيدوباره عمل

تا  30و به حدود  افتهي ليحاضر تقل مترمكعب بوده كه درحال ارديليم كيسد حدود  نيا هيحجم اول

و مجوز  ياقتصاد هينداشتن توج ليدل به ازدهميسد در دولت  نياست. ا دهيمترمكعب رس ونيليم40

 يرو شد؛ ول مردم روبه ياز سو ياديز يها واكنش توقف با اعتراضات و نيمتوقف شد كه ا 215ماده

. رديقرار بگ ديياحداث پروژه مورد تأ جمهور سيرئ ميها سبب شد با دستور مستق مستمر رسانه يها يريگيپ

هزار 12 يبرا ،يكشاورز يهكتار از اراض رهزا36شدن  يبر آب پروژه عالوه نياز ا يبردار قرار بود با بهره

استان قرار نگرفته،  اريپروژه در اخت نيا شبرديپ يتنها اعتبارات الزم برا ود؛ اما حاال نهش جاديشغل ا زينفر ن

حجم مخزن سد معشوره حدود  كه نيسد هم هنوز نامعلوم است. با ا يآب برا صيتخص زانيبلكه م

 مقدار نيمترمكعب كاهش داده كه ا ونيليم30آن را به  روين ارتمترمكعب است؛ اما وز ارديليم كي

 .ستياستان ن يازهاين يجوابگو

و نداشتن آمار و  نيسرزم شيآما سابق لرستان، عدم ندگانينما يمسئوالن، اختالف و ناهماهنگ يكوتاه

حقابه لرستان نرود كه  صيتخص رباريز روياستان سبب شده كه وزارت ن يآب ازيمربوط به ن قياطالعات دق

 كه يزمان تاآب را هدف مشترك خود بدانند و  صيبحث تخص ديجد ندگانيامر سبب شده، نما نيهم

مسئوالن به  يها وعده مينيمنتظر ماند تا بب دي. حاال باننديننش ينكنند، از پا فيتكل نييسد معشوره را تع
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آباد و  مردم خرم ندهينما ،يسكرميشد. مهرداد و ميها گرفتار خواه باز هم در سراب وعده اي رسد يم جهينت

سد  نيا تيوضع نيآخر خصوصدر ،ياسالم يمجلس شورا ياجتماع ونيسيو عضو كم يچگن

 .ديخوان يبا بازار داشته است كه در ادامه م يليتفص يوگو گفت

 

 خواهد داشت؟ دست  نييپا يشهرها يبرا يديسد معشوره چه فوا ساخت

ساخته  اعتراف كرد كه اگر ما سد معشوره را روين ريپلدختر، وز ليس هيدر قض ديدان يكه م طور همان

وجود آمده در سال گذشته به حداقل  به يو مال يو خسارات جان برد يشهرستان پلدختر را آب نم م،يبود

سد معشوره به حال  وصورت نگرفت  يمتأسفانه بعد از آن هم كار حال نيبا ا يول د؛يرس يممكن م زانيم

 نيو ضمن تأم رديرا بگ البيس يجلو تواند يشك م سد بدون نيا ليخود واگذار شد. درصورت وقوع س

دو  نيو صنعت ا يكشاورز يبرا ازيآب مورد ن ،يكوهدشت و چگن يها شهرستان يبرا داريآب شرب پا

ارزشمند شده و  اريبس اطقمن نيا يها نيزم ،يشدن كشاورز يكند كه با آب  نيتأم زيشهرستان را ن

 .شود يم جاديا ييخودكفا

 

 د معشوره كاسته شده، صحت دارد؟حجم س يفعل تيموضوع كه از وضع نيا ايآ

مترمكعب  ونيليم910 گريد يعبارت به ايمترمكعب بوده  ارديليم كيسد حدود  نيا هيظاهراً حجم اول بله،

 ريبا كمك سا دياست. با دهيمترمكعب رس ونيليم40تا  30و به حدود  افتهي ليحاضر تقل بوده كه درحال

كند. سد معشوره متعلق به سه شهرستان  دايپ شيآن افزا حجم زانيتا م ميكن يريگياستان پ ندگانينما

مترمكعب  ونيليم100از  شيب ديبا رد،يصورت بگ يآب صيپلدختر و كوهدشت است و اگر تخص ،يچگن

پلدختر و كوهدشت را به لحاظ  ،يشهرستان چگن تواند ياست كه م يا گونه سد معشوره به گاهيباشد. جا

سد به اسم  نياز ابتدا ا والنمسئ يش قرار دهد، اما با ناآگاهپوش و صنعت تحت يآب شرب، كشاورز
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پلدختر هم خواهان حقابه  ندهيكار نما نيكوهدشت نوشته شده آن هم فقط در حوزه آب شرب كه با ا

 شد.

 هيقض نيهم از ا رويكوهدشت و پلدختر شد و وزارت ن ندگانينما نيموضوع سبب اختالف ب نيا

ها تمام شد و  آن يندگيكه بعد از آن، دوره نما ديدا اختالفات خود را حل كناستفاده كرد و گفت ابت سوء

 .كردند يم يرو انجام نشد، چون تك يكار چيه

 

 سد هستند؟ نيو افتتاح ا يانداز راه ريگيلرستان در مجلس پ ندگانينما ايآ

سد معشوره  يانداز راه ريگيپ يآباد صحبت شده كه همگ خرم يپلدختر، كوهدشت و حت ندگانيبا نما بله،

آب هم فرمول  صيبحث تخص يمشترك ما حساب شود؛ از طرف تيكار، مأمور نيو قرار شده كه ا ميباش

نداشته و فقط  يكيزيف شرفتيپ گونه چي. تاكنون سد معشوره هميبه اختالف ندار ازيخاص خود را دارد و ن

 باًيتقر يدارد؛ ول شرفتيدرصد پ70تا  60كه در دست قرارگاه خاتم است، حدود  تونل آن اي يدسترس راه

 سد انجام نشده است. يبرا يكار چيه

به  ميكارگروه درحال كار است تا بتوان نيكه ا ميا داده ليكارگروه آب در چند هفته گذشته تشك كي

و با زبان  ميكن يريگيآب استان را پ صيكار تخص قيو دق يعلم ،يصورت كتب به يا كمك آب منطقه

 .ميرا قانع كن رويسان وزارت نكارشنا ،يعلم

 

 سد صورت گرفته است؟ دست نييپا يها حقابه شهرستان نييتع يبرا يقيمحاسبه دق ايآ

. ميريگ يم رويحق خود را از وزارت ن رسد، يدست ما م كه از طرف كارگروه آب به يجيبا نتا يزود به

حق استان باشد،  شدن عيضا متيقكه به  يهر درخواست اي رويبا وزارت ن يالبته هرگونه معامله شخص

در  ها ستانشهر نيا يآب ازين قيآب، محاسبه دق صيالزمه تخص گري. از طرف دشود يمحسوب م انتيخ
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 اينبوده  هيقض نيدنبال ا به يصورت علم به ياست؛ اما تاكنون كس يحوزه صنعت، آب شرب و كشاورز

اگر  يول م،يببر رسواليقبل را ز يها دوره ندگانيكار نما مي. البته قصد ندارمياگر بوده، ما اطالع ندار

 يو كار علم يحقابه لرستان به همدل رفتنها اعالم و از خود دفاع كنند. گ انجام شده آن را در رسانه يكار

 م،يريبگ روينكند كه حق مردم استان را از وزارت ن يدر لرستان كمك و همراه يدارد، اگر مسئول ازين

 .رديگ كار صورت  نيتا ا نديايكار ب يپا ديهم با ندگانيهمه نما يو حت ميكن يها اعالم م نامش را در رسانه

خوزستان  يبه سدها بيلرستان سبب انباشت رسوبات و آس يافتتاح سدها عدم شود يگفته م كه نيا

 صحت دارد؟ شود، يم

زور  به دياراده را با نيكارها وجود نداشته و ندارد و ا نيانجام ا يبرا رويدر وزارت ن يا متأسفانه اراده بله،

 دهند يانجام م يچند كار جزئ شوند، يها فشار وارد م به آن اي شوند يم ديتهد ي. وقتميكن ليها تحم به آن

 حيها توض خود آن ديرا با يانگار و سهل يتفاوت يب ني. متأسفانه علت اكنند يو بعد دوباره كار را رها م

بزرگ خوزستان هم هست،  يسدها يمشكل برا جاديسدها در استان لرستان سبب ا نيودن ادهند، نب

. درواقع كند يها را بالاستفاده م از آن يبرخ رود، يخوزستان م يبه سدها ليس قيكه از طر يچون رسوبات

 رد.هم بب يتر شيخوزستان استفاده ب ديخوزستان است و شا تاننفع اس سدها به نياز ا يبردار بهره

كنند، سد  تيريرا هم مد نييرا مهار كند و پا ليسدها را در باالدست بزنند كه س كه نيا يجا به متأسفانه

عمل باعث شده كه  نياند و ا احداث كرده رسد، يدز و كارون م يكه به سدها ليس ريرا در آخر مس

 سدها شود. نيوارد ا ماًيرسوبات مستق

خود را از دست  تيخاص مدت انيسدها در م نيكه ا شود يب مخوزستان سب يرسوبات در سدها انباشت

 نيا دينجات كشور هم كه شده با يخوزستان هم با بحران آب مواجه خواهد شد؛ پس برا نيبدهند. بنابرا

 تر شيها ب و آن شود ينم دهيسدها د فيتكل نييتع يبرا يعزم چيه رويشود. در وزارت ن ييها اجرا طرح

كه اگر  دانند يرا هم محرم نم ندگانينما ياطالعات، حت كردن يو با مخف كنند يم يزبا اعداد و ارقام با
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 كرد. ميها اعالم خواه كار ادامه دهند، ما اطالعات را در رسانه نيبه ا

 د؟يكن يم يابيسد را چطور ارز نيا يبرا ياعتبارات دولت صيمسئوالن، مردم لرستان و تخص يهمراه

خاطر قرار گرفتن در سرچشمه آب، اجازه  حق ندارد، به كس چياست و ه همه مردم يعيشرب حق طب آب

و صنعت است و اگر  يبا كشاورز يبعد تياز آن استفاده كنند. پس از آب شرب، اولو گرانيندهد د

 ي. اشتباهتندو كارشناسان آب استان هس يا استاندار، امور آب منطقه نده،يبه حقابه شود، مقصر نما يظلم

 ريوز داريبه د ييبه تنها يكاف يآگاه است كه بدون فرمول و بدون نيا كنند يم ندگانينما يكه برخ

درخواست  نيچون ا يشده باشد و از طرف كاريب ريوز نيا گريماه د ممكن است شش  كه يدرحال روند؛ يم

و در  ريمس نيدر ا يريشود كه مد تندارد. اگر ثاب يارزش چيثبت نشده، ه يو با زبان علم يصورت كتب به

 تيخود را در اولو يمنافع شخص اي شود يكار م يشرويكه به استان ربط دارد، مانع از پ يگريد يهر جا

كاله سرمان  البي. هم در كرونا و هم در بحث سكنم يها اعالم م اسمش را در رسانه دهد، يقرار م

 يبرا ارديليم100 يباال يمالش يها به استان كه يرصورتبه لرستان اختصاص دادند، د ارديليم30گذاشتند، 

 كرونا كمك كردند.

دادند، بعد هم منت گذاشتند  لياستان كم كردند و به بخش س يهم از اعتبارات سدها البيبحث س در

خسارت  ليكه از س گريد يها از استان توانستند ياعتبار را م نيا كه يدرصورت م؛يكه به شما اعتبار داد

 يمطالبه عموم كي جاديوعات را اگر مردم بدانند و آگاه شوند باعث اموض نيبودند، كم كنند. ا دهيند

. كنند ينكند خود مردم او را حذف م يكه همراه يا ندهيشد، هر نما جاديا يمطالبه عموم ي. وقتشود يم

 شيپ يصورت جد و كار را به ميندار يو مسئوالن استان شوخ رانيمد ندگان،يبا نما ريمس نيما در ا

 ما هستند. يروزيمردم رمز پ يگاه رايمردم را آگاه كرد؛ ز ديبا م،يبر يم
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 نياز بزرگتر يكيتحقق  هياروم اچهيدر ياياح :ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 16/06/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – است ديو ام ريدولت تدب يها وعده

 

 هياروم اچهيدر يايگفت: اح ستيز طيسازمان حفاظت مح سييو ر يجمهور سييمعاون ر - رنايا - تهران

 يانشمندان خارجد يبرا يعادگاهياست كه به م ديو ام ريدولت تدب يها وعده نياز بزرگتر يكيتحقق 

 شده است. ليتبد

 يها پروژه يسال اجرا نيافزود: امسال آخر يدر نشست خبر كشنبهيروز  يكالنتر يسيع رنا،يگزارش ا به

آغاز شده بود كه بهمن و  1392كه از سال  ياست، اقدامات هياروم اچهيدر ياياح يو سخت افزار يمهندس

 رسند.   يم يبردار ماه امسال به طور كامل به بهره يد

مرده را دوباره  اچهيدر كيدر جهان باشد كه  يتنها پروژه ا ديشا هياروم اچهيدر ياياظهار داشت: اح يو

 شتريهم ب ديخود و شا كيبه تراز اكولوژ اچهيدر 1406بازگرداند كه طبق برنامه تا سال  يزندگ ريبه مس

 .  ديخواهد رس

ها انجام  يزيماه برنامه ر 6گفت: در مدت  1392از سال  هياروم اچهيدر يايستاد اح ليبا اشاره به تشك يكالنتر

رو به ناچار  نياز ا مينداشت نهيزم نيدر ا يآغاز شد. البته در ابتدا مهندس مشاور كاربرد ياتيعمل يو كارها

 يدانشگاه صنعت تيكشور با محور يانشگاهد ومياساس كنسرس نيكه بر ا ميدست به دامن دانشگاه ها شد

 ماه اول كار انجام شد.   6شد كه با تالش آنها مطالعات در  ليدانشگاه برتر كشور تشك 13 تيعضوو  فيشر

جامع كشور باشد، افزود: كارها  يزيبرنامه ر نياول ديشا نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

كه علت آنهم عدم  ميعقب بود ياز زمان بند ميسال و ن كيرفت البته حدود  شيپ يطبق زمان بند بايتقر

اگر مسووالن  ند،با ما داشت يخوب اريبس يكه مردم همكار يبود در حال يمسووالن استان يهمكار

 .  ميجلوتر بود ميسال و ن كيكردند  يم يهمكار
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 و سازمان برنامه بودجه يجمهور سيياز ر تشكر

ما مصادف شد با  يها نهيو سازمان برنامه بودجه گفت: اوج هز يجمهور سييبا تشكر از ر يكالنتر

 سيير تيانجام داد البته حما ايرا با ستاد اح يهمكار تيظالمانه اما سازمان برنامه بودجه نها يها ميتحر

 كمك كرد.   اريبس يجمهور

كردند به عنوان  يتالش م اچهيدر ياياح يبرا 92و  91 يكه در سال ها يياظهار داشت: سمن ها يو

 كمك كردند.   اري، در روند اجرا بسمحبوس شده بودند يمل تيامن

 يمهندس اتيامسال عمل ار،يبس يزيادامه داد: بعد از تالش و برنامه ر ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

محقق شد  يجمهور سييبه دستور ر ميكه امسال خواسته بود يا بودجه نيشود، همچن يتمام م اياح

 است.   افتهي صيتخص زين يياجرا اتيعمل نهيهز اندهميتومان اعتبار باق ارديلياز هزار م شيب نيهمچن

و دو  دهيرس انيتونل زاب به پا لومتريك 36از  لومتريك 34به افتتاح پروژه زاب اشاره كرد و گفت:  يو

 شود.   يتمام م ندهيتا دو ماه آ كي زين ماندهيباق لومتريك

 يم انيبه كار خود پا يكه دولت فعل دهنيگفت: سال آ هياروم اچهيدر يايستاد اح ندهيدرباره آ يكالنتر

ستاد  نيگزيجا جيشود تا به تدر ليتشك هياروم اچهيدر يپژوه ندهيتا مركز آ ميكرد ينيب شيدهد، پ

و پس ازان  بودخواهد  ستيز طيمركز باسازمان حفاظت مح نيا تيشود. مسئول هياروم اچهيدر ياياح

 مركز است. نيبه عهده ا اچهيحفظ در تيريمد

 نيكرد كه براساس ا بيحفاظت از تاالب ها را تصو حهيكه ال ميكن يتشكر م يفت: از مجلس قبلگ يو

تاالب  70از  شيكند، ب نيآن را تام رويحقابه تاالب ها مشخص شده و مقرر شد وزارت ن نيتام حهيال

ت و گرف يبه آن ها تعلق نم يگونه حقابه ا چيسال گذشته ه كيكه تا  ميبزرگ و نسبتا بزرگ دار

 نيا بيشدند اما بعد از تصو يم رابيس البيكرد و فقط با س يآن نم نيبه تام ديخود را مق رويوزارت ن

 نياعالم كرد و ا رويتاالب را مشخص و به وزارت ن 38حقابه  ستيز طيقانون سازمان حفاظت مح
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دولت  انيتا پا ميوارديامشناخت كه  تيبار حقابه تاالب ها را به رسم نياول يوزارتخانه سال گذشته برا

 شود. نيحقابه تمام تاالب ها متوسط به باال تام

سازمان ها و  ميكمبود آب مواجه شو اي يبا خشك سال يقانون اگر سال نيكرد: براساس ا ديتاك يكالنتر

اختصاص  يكشاورز ايمرتبط حق ندارند حقابه تاالب را كم كنند و ان رابه بخش شرب  يوزارتخانه ها

كمبود  يقربان گريد و رنديگ يشبختانه با اقدامات صورت گرفته تاالب ها دارند سر و سامان مدهند.   خو

 آب نخواهند شد.

بوده است، گفت: قطعا اگر آب  يبه علت بارندگ هياروم اچهيدر يايشود، اح يسئوال م نكهيدرباره ا يو

متر از  يسانت 40ساالنه  يبوده ول زيگذشته ن يباران در سال ها نينخواهد شد اما ا اياح يا اچهينباشد در

گرفته آب موجود در  تكه با اقدامات صور ميرس يم جهينت نيبه ا نيشد بنابرا يكم م اچهيآب در

 است. دهيرس اچهيحوضه و باران به در

 يايمختلف اح يتومان در بخش ها ارديليهزار م 11اظهار داشت:  ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

درصد به بخش  ميكمتر از ن يعنيتومان  ارديليم 50كمتر از  زانيم نيشده كه از ا نهيهز هياروم اچهيدر

 داده شده است. صيو نظارت تخص يزيبرنامه ر

ها باعث شد درآمد  ميگفت: تحر هياروم اچهيدر يايها در روند اح ميتحر ريبا اشاره به تاث يكالنتر 

 ازياعتبار مورد ن نينسبت به تام يجمهور سيرئ ينفت يو رو شود اما با وجود كاهش درآمدها ريكشور ز

 نيبا ستاد داشت از ا يخوب يهمكار زيسازمان برنامه و بودجه ن نيداشت همچن ديتاك اچهيدر ياياح يبرا

 متوقف نشود.   اياح يسازه ا اتيرو سبب شد كه عمل

 يصورت نم تيو تثب اءيحاگر اقدامات ا هياروم اچهيآب در در يباال ريادامه داد: با توجه به تبخ يو

از مردم  ياديبخش ز 94كه در سال  يگرفت به طور يرا فرا م زيشهر تبر ينمك يگرفت گرد و غبارها

تحت هر  ديكه با ودب يتيروند كار با اهم نيقطعا ادامه ا نيشهر دچار فشار خون باال شدند بنابرا نيا
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كره  يهر انسان بر رو يبه ازا يعنينمك دارد  تن ارديليم 13حدود  هياروم اچهيشد. در يانجام م يطيشرا

 يمردم منطقه را آواره م يشد غبار نمك يموجود است كه اگر خشك م اچهيدو تن نمك در در نيزم

كه اگر  يداشته باشند درحال يتيفعال چينتوانستند ه 95عسل سال  يشده بود كه زنبورها يطور يكرد حت

 رود. يم نيآن بخش از ب ينكند كشاورز تيمنطقه چند سال فعال كيزنبور عسل در 

تالش كرد تا اعتبار ستاد  نيروشن شده بود بنابرا يجمهور سيرئ يمساله برا نيكرد: ا ديتاك يكالنتر

 ارديلياز صدها م شيب زيشهر تبر ييشد جا به جا ينم اياح اچهياگر در رايعنوان كم نشود ز چيبه ه اياح

 به همراه داشت. نهيتومان هز

 

 1407كاره بعد از  مهين يادامه ساخت سدها ميتصم

ساخته نشود و  هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبخ ديجد يادامه داد: قرار بود سدها يجمهور سيرئ معاون

درصد  50 ياز سدها كه باال يرو برخ نيشود از ا يرها ساز اچهيدر يموجود به سو يآب اضافه سدها

 .  ميها را نداد آنتمام رها شد چون اجازه ساخت به  مهين يزچاداشتند مانند سد نازلو و باراندو شرفتيپ

شود و از سال  يم هياروم اچهيوارد در ديمتر مكعب آب جد ارديليم كيافزود: اواخر امسال  يكالنتر

متر مكعب از  ونيليم 500تا  400توان  يم د،يبه حد نصاب خواهد رس اچهيدر كيكه تراز اكولوژ 1407

كاره  مهين يا سدهايشود كه آ يبررس دياختصاص داد، ان زمان با گرياهش و به امور درا ك اچهيحقابه در

 بمانند. يهمچنان باق ايتمام بشوند 

 يبا مردم منطقه مشكل هياروم اچهيدر يايادامه داد: در روند اح ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 نيرا داشتند از ا ياول با ستاد حداقل همكاردر دو سال  ميمشكل داشت اريبس ياما با مسئوالن استان مينداشت

 يقند كه محصول درچغن اچهيدر زيمسئوالن شد. مثال در حوضه آبر نيا هيصرف توج ياريرو وقت بس

 يكردند در حال يشدن به قند به اصفهان حمل م ليتبد يكردند و آن را برا يآب بر است كشت م اريبس
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هزار  400شد مثال  يبود كه دنبال م يغلط استيس كيت و نداش ياقتصاد هيگونه توج چيكار ه نيكه ا

دالر  ونيليپنج م تيكه در نها يشد در حال يمصرف م لوهيسد س زانيبه م يتن چغندر قند با صرف آب

 ضرر به همراه داشت.

را مجاب به متوقف كردن كشت چغندرقند  يتا مسئوالن استان ميتالش كرد اريادامه داد: بس يكالنتر

 باالخره مسئوالن با ستاد همسو شدند.تا  ميكن

به  ياشتباهات يگفت: قطعا هر كار د؟ينداشت ايدر روند اح ياشتباه ايآ نكهيدرباره ا يجمهور سيرئ معاون

كه  يكشاورز يهزار هكتار از اراض 50كه  ميگرفته بود ميها تصم يزيبرنامه ر يهمراه دارد مثال در ابتدا

آن به كشاورزان  ارتانجام شود و خس "نه كاشت"ند به صورت كرد يم افتيرود آب در نهياز زر

به  يازين گريشود د ييدرصد در مصرف آب صرفه جو 10پرداخت شود اما بعدها مشخص شد كه اگر 

 .ميحتما درصدد اصالح آن برآمد ميداشت يهر لحظه و هر جا كه اشتباه نيبنابرا ستيطرح ن نيا ياجرا

 

 ديجد انگذريجاده م احداث

 اچهيدر يبرا يدوم انگذريكه جاده م ميگرفته بود ميگفت: تصم ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

شد اما به علت كمبود بودجه به امسال موكول شد، با  ياجرا م شيسه سال پ ديپل با نيا مياحداث كن

 تا 6كه در مدت  ديدرصد خواهد رس 98گردش آب به  اچهياز سمت غرب در يمتر 500پل  نياحداث ا

را  يكالنتر انگذريپل م يپل كاهش چرخش آب ناش نيرسد. احداث ا يم انيماه ساخت ان به پا 7

 جبران خواهد كرد.

 ديشا ندهيسال آ يرسد و برا يسال به اتمام م انيتا پا هياروم اچهيدر ياياح يها نهيگفت: هز يكالنتر

در  نياست ا ازيتومان مورد ن ارديليم 30بعد حدود  يسال ها يباشد و برا ازيتومان ن ارديليم 100حدود 

دهم كه  نيتوانم تضم يكند، من نم رييتغ دينبا هياروم اچهيدر ياياح يها در راستا استياست كه س يحال
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 30آن شود، در واقع آن  يمانع اجرا ديبا تيكنم حاكم ايخواهم سدها را اح يكه مثال م ديدولت بعد نگو

 و نظارت بر آن است.     هياروم اچهيدر يپژوه ندهيمركز آ نهيهز زيتومان ن ارديليم

خواهد شد،  با اقدامات صورت  ايقطعا اح 1406تا سال  اچهينكند در رييها تغ استيادامه داد: اگر س يو

كامل ان  يايرسد كه با اح يم اچهيمتر مكعب آب به در ارديلياسفند ماه امسال حدود پنج م انيگرفته تا پا

 نيخواهد بود كه ا هيروما اچهيمتر مكعب حجم آب در ونيليم 980و  ارديليم 14حدود  1406در سال 

 است.    ريتبخ زانياز م يحجم آب جدا

 گريد يكشورها اتياز تجرب هياروم اچهيدر ياياول شروع به كار ستاد اح يگفت: در سال ها يكالنتر

اسكاپ كه  يكه مركز منطقه ا يبه طور ميكننده شد ديخودمان تول 1396اما از سال  ميكرد ياستفاده م

اقدامات موفق ستاد مركز خود را در تهران مستقر كرد،  يكند در راستا يم تيگرد و غبار فعال نهيدر زم

 هياروم اچهيدر طيشرا يريگيپ يبرا يياروپا ژهيبه و گريد يكشورها ينفر از سفرا 15تا  10 زيهر سال ن

 شده است. ليتبد يالملل نيبرند ب كيعرصه به  نيدر ا تيو فعال شونديوارد منطقه م

مهار شده است و آن  هياروم اچهيگرد و غبار اطراف در يدرصد از كانون ها 96افزود: امروز حدود  يو

دانشمندان سراسر  يبرا يعادگاهيبه م اچهيشود، در واقع در يمهار م يبه زود زين ماندهيچند درصد باق

 شده است. ليجهان تبد

 

  داريو توسعه پا نيسرزم شيآما رشيدر عدم پذ يطيمح ستيمشكالت ز بروز

بكشد آن زمان كار را شروع  كيبار يكار به جاها ميگذار يچرا م نكهيدرباره ا يجمهور سيير معاون

در  نيسرزم شيسال است كه اصل آما 60به  كينزد م،يرا قبول نداشت يگفت: دو اصل جهان م،يكن يم

و تازه بعد از  مينداشت لاما ما آن را قبو دهيرس  داريبه اصل توسعه پا ايدن 70از دهه  ايشود و  ياجرا م ايدن

نقشه  هيسازمان برنامه و بودجه اعالم كرده كه در حال ته ،يانقالب اسالم يروزيسال از پ 40گذشت 
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 است . نيسرزم شيآما

ما  ريبانگيرگ ياديمشكالت ز ندهيدو اصل در آ نيكرد: مشخص بود كه با قبول نداشتن ا ديتاك يو

كه برنامه  يشمال كشور است، وقت يپسماندها ايآن خشك شدن تاالب ها و  جهيخواهد شد كه امروز نت

 شيپ ناهماهنگكند و همه كارها  يم يزيخود برنامه ر يبرا يسازمان ايهر نهاد و  مينداشته باش شيآما

متر مكعب آب به ما  ونيليم 826النه قرار داد بست تا سا 1351با افغانستان در سال  رانيرود، مثال ا يم

 طيكردند اما حق مح يزيو صنعت برنامه ر يشرب، كشاورز يآب در بخش ها زانيم نيا يبدهد كه برا

متر  ونيليم 400زان آب حدود يآن خشك شدن هامون است ، البته از آن م جهينشد كه نت دهيد ستيز

 نيصورت گرفته است كه ا يتار توسعه كشاورزهزار هك 46 طيشرا نيشود كه با ا يم ريتبخ زيمكعب ن

نشات  داريو توسعه پا نيسرزم شياما رشيدستگاه ها است كه از عدم پذ انيم يناهماهنگ جهيروند نت

 .رديگ يم

شوند اما ما همه  جاديا يدر كنار منابع آب ديبا يمياز كشورها فوالد و پتروش ياريادامه داد: در بس يكالنتر

در  دينبا يميدولت دستور دارد كه فوالد و پتروش 1398كه از سال  يميالد و پتروشما شده فو يرهايكو

 شود و مجوز به آنها داده نخواهد شد. جادياز كشور كه آب ندارند ا ينقاط

 

 شمال  يپسماندها يسامانده

 يشدم برا ستيز طيكه وادر سازمان حفاظت مح يگفت: از روز ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 يدالر از محل صندوق توسعه مل ونيليم 300و  ارديليم كيسال اول  م،يشمال كشور برنامه داشت يهازباله 

ن پول را از يبودجه گذاشته شد اما مجلس وقت ا يشمال ياستان ها تيپسماندها با اولو يسامانده يبرا

شد اكنون  يكار نم نيكه اگر ا ياختصاص داد در حال گريد يبرداشت و به بخش ها ستيز طيسهم مح

در نظر گرفته  يكار از صندوق توسعه مل نيا يبرا ياعتبار زيمشكل پسماندها حل شده بود، البته امسال ن
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 برد. يشود زمان م ييو كار اجرا ابدي صيشده اما تا تخص

 

  ستين يقابل واگذار يجنگل چيه

افزود: وسعت آق قال  ست،ين يقابل واگذار يجنگل چيطبق قانون ه نكهيبر ا ديبا تاك يجمهور سيير معاون

تواند وقف شود البته  ياست كه م اتيهكتار آن مستثن 400 زانيم نيهكتار است كه از ا 600هزار و  5حدود 

 يباشد جزو وقف محسوب نم فالبته آن پنج هزار هكتار هم وق ست،ياگر وقف باشد اما جنگل قابل وقف ن

باطل  ديكار را كرده باشد با نيشود اگر هم اوقاف ا يباشد خودبخود باطل م يشود و اگر وقف نامه ا

 شوند . يتواند مدع يهكتار اگر سند داشته باشد م 400اما آن  ستيان ن يشود.سازمان اوقاف هم مدع

خواهد وقف كند  ياست اگر واقف م يتواند وقف شود چون آثار مل يكرد: دماوند هم نم ديتاك يو

جنگل  يندارد ، در قانون اساس يمالك شخص يكه آثار مل يدر حالخود را اثبات كند  تيمالك دياول با

 محكم از حقوق خود دفاع كند. دي. سازمان جنگل ها باستيجزو انفال است و قابل وقف ن

 

 بود  يها عمد يدرصد آتش سوز 90از  شيب

امسال است،  يعيطب كياز اكولوژ يجنگل ها بخش يكه آتش سوز ميكن دقبولياظهار داشت: با يكالنتر

 يها يامسال با توجه به بارندگ زين رانيدر آتش سوخت، در ا يبريس يهكتار از جنگل ها ونيلياز م شيب

آتش سوخت  درهزار هكتار از مراتع  19هكتار از جنگل و  36مناسب دو هزار و  ياهيخوب و پوشش گ

 يا لهيقب يخصومت هااز آن از  ياديبوده كه از بخش ز يو عامل انسان يدرصد آن عمد 90از  شيكه ب

 .رديگ ينشات م
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خبرگزاري  – شود ياحداث م هياروم اچهيآبگذر چرخش آب از جنوب به شمال در 

 16/06/1399ايرنا مورخ 

 

 اچهيشده در در جاديا زيخاكر نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 ليتبد يا روزهيف نينگ نيا يايدر اح يطيمح ستيبحران ز كيعبور و مرور خودروها هم اكنون به  يبرا

 .شود ياحداث م اچهيشده، گفت: آبگذر چرخش آب از جنوب به شمال در

مانع از  هياروم اچهيدر زيخاكر نكهيبا اشاره به ا رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا هكشنبيسرخوش روز  فرهاد

 ستميس يبرا يمانع زيخاكر نياظهار داشت: ا شود، يبه سمت شمال آن م اچهيچرخش آب از جنب در

 .شود يمحسوب م يستمياكوس يچرخش

در  هياروم اچهيمك و رسوب درتا درصد ن شود يباعث م هياروم اچهيدر زيخاكر نكهيبا اشاره به ا يو

 ياتيعمل يوزارت راه قرار گرفته و به زود تيمشكل در اولو نيشمال و جنوب همگن نباشد، افزود: رفع ا

 .شود يم

 يايآغاز اح يبرا يالزم حفار شيآزما نكهيبا اعالم ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

 ستيا يلومتريدر سه ك يآغاز شده است، افزود: آبگذر هيومار اچهيدر در يستمياكوس يچرخش ستميس

 .شود يم جاديا هياروم اچهيدر يبازرس

 نيمتقبل شده تا ا هياروم اچهيدر يايآبگذر را ستاد اح نيدرصد از اعتبارات احداث ا 50عنوان كرد:  يو

 طرح به سرعت توسط وزارت راه آغاز شده و به اتمام برسد.

اعالم  يايبه ستاد اح هياروم اچهيآبگذر در جاديا ياعتبار الزم برا زانيهنوز م نكهيبا اعالم ا سرخوش

 ارديليم 500در مرحله نخست  ايطرح، ستاد اح نيا عتريآغاز هرچه سر يراستا و برا نينشده، گفت: در هم

 .دهد ياختصاص م هياروم اچهياعتبار به احداث آبگذر در الير
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طرح  نياتمام ا يدر اختصاص اعتبار برا يكمبود چيه د،يو ام ريتدب توجه دولت ليادامه داد: به دل يو

 وجود ندارد.

و دو  يزيبر خاكر يمبتن ريمس شتريساخت پل در ب ةنحو ،ييباالتر احداث پل هوا ةنيعلت هز گذشته به  در

 است. اجرا شده يطيمح ستيز قيدق يابيبوده كه بدون ارز هياروم اچهيدر يساز مين

خشك  شياز پ شيشدن ب انيو نما 1387در سال  هياروم اچهيدر انگذريفاز نخست پل ماز افتتاح  پس

در  اچهيدر انگذريدر رابطه با نقش پل م يپس از آن، مباحث يها در سال جانيآذربا يآب نيشدن نگ

 داشتند. يمتفاوت يها هيرابطه نظر نيخشك شدن آن مطرح شد كه كارشناسان در ا

به آن  يا عده يول دانستند يرا موثر در خشك شدن آن م هياروم اچهيدر زيراز كارشناسان خاك يا عده

 توجه نداشتند.

سال گذشته موضوع  نيچند يسبب شد كه ط هياروم اچهيدر يايدر اح ديو ام ريدولت تدب يجد عزم

 .رديو گسترده قرار گ يعلم يمورد بررس هياروم اچهيدر خشك شدن در زيو خاكر انگذرينقش م
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روزنامه سبزينه مورخ  –ي كاو آثار مخرب معدن نيتر از مهم ينيرزميز يها آب يآلودگ

16/06/1399 

  

در  يبردار معدن درحال بهره900از چهارهزار و  شيب 1397مركز آمار، تا سال  يها داده نيآخر براساس

آثار مخرب  نيتر از مهم يكي كه نيا انيضمن ب ستيز طيمح يمهندس يدكترا كيكشور وجود داشت. 

معادن  زا يبردار بهره يفعل تيريتداوم روش مد  است، گفت: ينيرزميز يها آب يآلودگ يكاو معدن

 نخواهد بود. ريپذ قابل جبران و برگشت عنوان چيكشور به ه

 يكاو آثار مخرب معدن يبخش اصل كه نيا انيضمن ب ييفخرا نيحس سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

جبران  رقابليدر كشور غ يكاو معدن ياست، اظهار كرد: بدون شك تداوم روند فعل ستيز طيمتوجه مح

جبران آن  يراب توان ينم رد،يمعدن باز شود و استخراج از آن صورت گ كي كه يخواهد بود، چراكه زمان

 توان يوجود داشته باشد، م حيصح يزير از اقدام به استخراج از معادن برنامه شيكرد، اما اگر پ ياقدام

 از آن را كاهش داد. يآثار مخرب ناش

 يكاو آثار مخرب معدن نيتر از مهم يكيداشت:  انيب ستيز طيبر مح يكاو درباره آثار مخرب معدن يو

 يبرا نيو رز ييايمياز انواع مواد ش يكاو معدن نديست، چراكه در فرآا ينيرزميز يها آب يآلودگ

و به  شود يرها م طيدر مح ييايميمواد ش نياز دوغاب خاك معدن استفاده و ا نيفلزات سنگ يجداساز

 ينيرزميمواد از منابع آب ز نيا يساز است كه پاك يدر حال ني. اكند ينفوذ م ينيرزميمنابع آب ز

 شوار است.د اريبس ياقدام

دارد،  يعيطب طيبر مح يآثار سوئ يكاو معدن كه نياشتر با اشاره به ا دانشگاه مالك يعلم ئتيه عضو

مناطق  بيها خود باعث تخر جاده نيو ا رديگ يصورت م زين يساز عنوان كرد: در كنار معادن فعال، جاده

 دارد. يرا در پ ياهيو پوشش گ يرفتن تنوع جانور نياز ب نيهمچن شود؛ يو محدوده معادن م يكوهستان
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از آثار مخرب  گريد يكيرها شده در محدوده معادن را  يها نخاله ستيز طيمح يمهندس يدكترا نيا

 يتر شيمراتب مضرات ب به ها طيمح نيرها شده در ا يها كرد: نخاله حيبرشمرد و تصر يكاو معدن

 ييسدها شتشده است، پ ليتشك يكاو معدن نديرا كه در فرآ ييها عنوان نمونه دوغاب همراه دارد؛ به به

دارند.  يباتالق يبلكه حالت ع،يسدها نه جامد است و نه ما نيكه مواد پشت ا كنند يم هيبه نام سد باطله تخل

نفوذ  ينيرزميها به منابع آب ز آن رآبهيو ش مانند يم يخود باق يسال در جا انيباطله سال يسدها نيا

هاست كه  در ساخت آن يمحاسبات شكاالتا شود، يسدها م نيكه متوجه ا يخطر نيتر اما مهم كند، يم

مانند  شود؛ يم دست نييسد و رها شدن دوغاب انباشته شده پشت آن به مناطق پا وارهيمنجربه شكست د

 شده ارسباران رخ داد. كه در منطقه حفاظت ياتفاق

همراه  به يفراوان يطيمح ستيود مشكالت زباطله خ يسدها نيوجود ا كه نيبر ا ادامه داد: عالوه ييفخرا

دوغاب رها شده به مناطق  يساز حال پاك نيوجود دارد و در ع شهيهم زيها ن دارد، احتمال شكستن آن

 .ستين ريپذ امكان دست نييپا

وجود دارد،  ينيرزميبه منابع آب ز ييايمياز نفوذ مواد ش يريجلوگ يبرا ييها راه ايدر دن كه نيا انيبا ب او

باطله با  يپوشش كف سدها رد،يصورت بگ نهيزم نيدر ا تواند يكه م ياقدام نيتر خاطرنشان كرد: مهم

 يريجلوگ ينيرزميبه منابع ز يمعدنمواد   دوغاب رآبهياست تا از نفوذ ش نينام ژئوممبر به يمريپل يغشاها

 يها طرح يياجرا رانيمد يرااقدامات ب نيا نهياست كه هز نيها بسته به ا روش نيشود، اما استفاده از ا

 ر؟يخ ايدارد  ياقتصاد هيتوج يكاو معدن

در هر صورت آثار  يشكل سنت به يكاو معدن كه نيبر ا ديضمن تأك ستيز طيمح يمهندس يدكترا نيا

شود، بازهم آثار  تيريمد يو فعل يسنت وهيبه ش يكاو همراه دارد، اظهار كرد: هرچه معدن به يمخرب

حركت  يسبز و اصول يكار الزم است كه به سمت توسعه معدن نيگذاشت. بنابرا خواهد يبرجا يمخرب

 .ميكن
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ها در  معادن و نقش آن يسبز ارزش اقتصاد يكار داد: در معدن حيسبز توض يكار درباره معدن ييفخرا

از طرح  يقيدق  برنامه يكاو معدن تيمنع فعال يجا به ني. بنابرارديگ يمورد توجه قرار م يرفاه اجتماع نيتأم

 نييازجمله تع ييها . برنامهشود ياستخراج و باز كردن معدن ارائه م اتياز آغاز عمل شيمورد نظر پ

 يهمگ ياحتمال يها يآلودگ يبررس نينخاله و همچن هيتخل يها مورد نظر استخراج، مكان يها نقطه

 انجام شود. ديبا يكاو معدن اتياز آغاز عمل شياست كه پ ياقدامات
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 شيافزا؛ شد يروبيال هياروم اچهيبه در يمنته يها از انهار و رودخانه لومتريك 414

 16/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – ريسال اخ2 يط هياروم اچهيتراز در يمتر كي

 

 وندي: نرگس آذرپ سندهينو

تاكنون در استان  يجار يسال آب يساله را زد. از ابتدا10ركورد  هياروم اچهيدر يتراز آب امسال

استان  نيبلندمدت ا نيانگيرقم نسبت به م نيبارش ثبت شده است. ا متر يليم9/279 يغرب جانيآذربا

درصد 71 هك ديباران و برف بار متر يليم396استان  نيداشته است. سال گذشته در ا شيدرصد افزا21

 37سال گذشته  نيرا نسبت به فرورد هياروم اچهيها تراز در بارش نيبلندمدت بود. ا نيانگياز م تر شيب

دارد تا به تراز  ازيعب آب نمترمك ارديليم10حدود  هنوز به هياروم اچهيداده است. در شيافزا متر يليم

مترمكعب آب وارد  ارديليم5/3 هساالن ديبا هياروم اچهينجات در يها خود برسد. پروژه كياكولوژ

 تراز محقق شود. نيوارد كنند، تا ا اچهيدر

در مرداد سال  يحسن روحان استيدولت به ر ئتيجلسه ه نيدر نخست هياروم اچهيدر ياياح شدن مطرح

شد؛ چراكه  اچهيدر يا هيو مناطق حاش يغرب جانيمردم آذربا ژهيو از مردم به ياريبس ي، سبب شگفت1392

 .شد يم يتلق يتيموضوع امن كي هياروم اچهيدر ياياح يمطالبه برا ازدهميقبل از دولت 

در جلسه  يمسئول كشور چيه ،ياسالم يجمهور سيرئ ،ياز حضور حسن روحان شيكه تا پ ييجا آن از

جلسه  نيمسأله آن هم در نخست نينپرداخته بود، طرح ا هياروم اچهيدولت، به موضوع در ئتيه رينظ يمهم

 اديز ضوعمو نيبه طرح ا زياز مردم ن يا در كنار آن عده يداشت؛ ول يهمه ملت منطقه تازگ يبرا

 يري. ددانستند يگذشته م يها دولت رينظ سرانجام يب يها نبودند و آن را در جمع وعده نيب خوش

 جان،يآذربا يآب نينگ ياياح يبرا يو آغاز اقدامات عمل هياروم اچهيدر يايستاد اح ليشت تا با تشكنگذ

 يكه در راستا يكسان تنداما بودند و هس افت؛ي شيافزا اچهيدر يايدولت در اح تيمردم به جد ديام
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 اند. مردم را نشانه رفته ديمخالفت با دولت، ام يخود و صرفاً برا يو جناح ياسياهداف س

كار گرفتند، اما پس از گذشت  تالش خود را به يتمام اءيدادن ستاد اح ناكارآمد نشان يدولت برا مخالفان

از  شيراستا ب نيبرداشته شده و در ا اچهيدر يايتحقق اح يدولت برا يها گام نيسال آخر از هفت شيب

 يا نهيشد؛ هز نهيهز ديو ام ريتدب دولت ياز سو يو مشكالت اعتبار ميبا وجود تحر الير ارديليهزار م100

راستا  نيدارد. در هم يكاف تيحساس يو مطالبات مردم يطيمح ستيكه نشان داد دولت به موضوعات ز

 اچهيدر ياياح ياقدامات دولت برا ياز چگونگ نيرياز سا تر شياز مردم بودند كه ب يكشاورزان قشر

 تيدر وضع ميطور مستق توانست به يآب م نگران بودند؛ چراكه موضوع ضرورت كاهش مصرف هياروم

 ها اثرگذار باشد. آن يشتيمع

 ياريبه آب يكشاورز ياراض زيكشت و تجه يالگو رييچون تغ يمهم يها طرح يبر اجرا عالوه اءياح ستاد

باشد، بلكه با  رگذاريراندمان آب تأث شيتنها در افزا ها نه رودخانه يروبيمدرن، تالش كرد تا با ال

از هدر رفت  نعو ما يمصرف آب در حوضه كشاورز تيريباعث مد ياصل يها در رودخانه يازس سردهنه

 آب شود.

 

 ستنديآب توسط دولت ن تيرينگران مد گريد كشاورزان

 اء،يستاد اح ليتشك ليدر اوا كه نيا انيبا ب ه،ياز كشاورزان منطقه نازلو اروم يكي پور، نيحس غالمرضا

كه  ميبود نيگفت: در آن زمان همه نگران ا رنايوسط دولت بودند، به اآب ت تيريكشاورزان نگران مد

با  يول افت،ي هدمنطقه اختصاص نخوا يكشاورز ياراض يآب الزم برا ه،ياروم اچهيدر ياياح يبرا

 برطرف شد. ينگران نيا اءيستاد اح تيريگذشت زمان و مشاهده نحوه مد

نهرها  قياز طر يكشاورز ياراض يآب الزم برا ،يمحصوالت كشاورز ياريادامه داد: در فصل آب يو

چهره  به چهره يگو و گفت نيهمچن پور نيرابطه وجود ندارد. حس نيدر ا يمشكل چيشده و ه قيتزر
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 ثو مشاركت در بح يساز موثر در آگاه اريرا بس انييبا كشاورزان و روستا اءيمسئوالن ستاد اح

 در مصرف آب عنوان كرد. ييجو صرفه

 

 يكشاورز يدر انتقال آب به اراض عيكشاورزان از تسر يخوشحال

ها به  انتقال آب رودخانه يدر گذشته برا كه نيا انيبا ب ،يا هياز كشاورزان اروم گريد يكي ،يمحمد نيديآ

ها سبب شده تا آب رودخانه بدون  رودخانه يروبيدچار مشكل بوده است، گفت: ال يكشاورز ياراض

 شوند. مند از آب موجود بهره زيكند و كشاورزان ن يه خود را طرا ميمستق ر،يانحراف در مس

سرقت آب  انيسودجو يتوسط برخ اي شد يمنحرف م رياز مس ايها  ادامه داد: در گذشته آب رودخانه يو

و  يروبيال ،يساز خوشبختانه با سردهنه يول شدند؛ يكشاورزان متضرر م نيب نيكه در ا گرفت يصورت م

 كه نيا انيبا ب نيهمچن ي. وميراستا ندار نيدر ا ينگران چيه گريها د آب رودخانه ريمسساعته بر 24نظارت 

شده است، افزود: مردم منطقه  لياز س يكشاورز ياز اراض يها سبب در امان ماندن برخ رودخانه يروبيال

گذشته دارند و آن را همچون  يكاف تيرضا هياروم اچهيدر كمك به نجات در اءياز اقدامات ستاد اح

 .دانند يخود نم شتيمع يبرا يديتهد

 

 ممكن نبود هياروم اچهيدر يمتر كي شيها، افزا رودخانه يروبيال بدون

در  ينزوالت آسمان يبارش باال زانيبا اشاره به م هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد

مشابه  يبارش 1386-1385 يفت: در سال آبدر آن مقطع گ اچهيتراز در يمتر كي شيسال گذشته و افزا

 اچهيتنها سطح آب در  نه سالاتفاق افتاد كه در آن  هياروم اچهيدر زيسال گذشته در حوضه آبر يبارندگ

 .افتيكاهش  متر يسانت27 اچهيهمان سال تراز در ماه  بهشتيبلكه در ارد امد،يباال ن

تراز آب  شيافزا نيا ييتنها كه بارش باران به ميه باشدر نظر داشت دياظهار داشت: البته با يشيتجر مسعود
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تراز  شيافزا نيآب از پشت سدها به ا يو رهاساز يروبيمانند ال يرا به همراه نداشت، بلكه انجام اقدامات

 يپرت نيتر با كم زيبلكه آب را ن ند،يخسارت نب يتنها باعث شد تا كشاورز نه ها يروبيآن كمك كرد. ال

 ده است.كر اچهيوارد در

 

 هياروم اچهيمترمكعب آب به در ارديليم2ها در ورود  رودخانه يروبيال نقش

 ياست كه هاد تيحائز اهم يا به اندازه هياروم اچهيدر يايها توسط اعتبارات ستاد اح رودخانه يروبيال

و  1398 لدر سا يبه آن اذعان داشت. و زين ،ياسالم يدر مجلس شورا هيسابق مردم اروم ندهينما ،يبهادر

سال  نيفرورد يها پس از بارش ،ها نبود رودخانه يروبيها اعالم كرده بود كه اگر ال وگو با رسانه در گفت

 .مينبود هياروم اچهيتراز در ريگ چشم شيشاهد افزا گاه چيه 1398

از  شيسال گذشته ب يها پس از بارش كه نيبا اذعان به ا ياسالم يسابق مجلس شورا ندهينما نيا

ها نبود  موقع رودخانه به يروبيشد، گفت: اگر ال تيهدا هياروم اچهيسمت در مترمعكب آب به ارديليدوم

 ياسالم يشوراكه قبل از انتخابات مجلس  يطي. در شراشد ينم ريسراز اچهيسمت در حجم از آب به نيا

را صرفاً  اچهيتراز در شيدولت سوار بودند و افزا هيشده عل جاديخانه ملت بر موج ا ندگانياز نما ياريبس

اقدامات  يريمردم در مجلس نشان از انكارناپذ ندگانياظهارات نما گونه نيا دانستند، يها م حاصل بارش

 بود. جانيآذربا يآب نينگ اتيدر ح يايستاد اح

 

 شد ليبر اثر س يكشاورز ياراض يها مانع از نابود رودخانه يروبيال

دست به كار  اچهيدر ياياح يكه اگر دولت برا گذارند يحه مموضوع ص نياز افراد مطلع بر ا ياريبس

به مزارع و  اچهيدر كرهيبه پ تيهدا يجا به رياخ يها ينشده بود، آب بارندگ يروبيها ال نشده و رودخانه

 .آورد يهجوم م اچهيدر يا هيمناطق حاش ايو ملكان  اندوآبيم يها ها در شهرستان خانه
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سال گذشته كه منجر  يها با اشاره به بارش هياروم اچهيدر يايستاد اح يها اندفتر است ريراستا مد نيهم در

ازجمله  يغرب جانيآذربا يها از رودخانه يبرخ يشد، گفت: دب هياروم اچهيتراز در ريگ چشم شيبه افزا

 هيكه در سا ديرس هيثانمترمكعب بر 500 يدر آن مقطع به باال يو گدارچا رود نهيميس رود، نهيزر

 اچهيدر كرهيوارد پ ليبدون خسارت س يسطح يها كرده بود، آب ايمه يايكه ستاد اح ييها خترسايز

 شد.

خود كرده  ريكشور را درگ يها از استان ياريبس يرانيو و ليسرخوش ادامه داد: در آن مقطع كه س فرهاد

شود،  ليفرصت تبد كيبه  ديتهد نيتنها ا ها سبب شد تا نه رودخانه يروبيدر ال اءيبود، اقدامات ستاد اح

 .ابديسرعت  هياروم اچهيدر ياياح طيبلكه شرا

از  شيتاكنون ب ياياز آغاز به كار ستاد اح كه نيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد

 290مقدار  نيشده است، گفت: از ا يروبيال اچهيبه در يمنته يها از انهار و رودخانه لومتريك 414

 .استها بوده  مختص رودخانه زين لومتريك 124مختص انهار و  يروبيال ترلوميك

از  لومتريك12 رود، نهيمياز رودخانه س لومتريك5/13داد:  حيها توض رودخانه يروبيدر رابطه با ال يو

 ،ياز رودخانه باراندوز چا لومتريك29 ،ياز رودخانه گدارچا لومتريك5/19 ،يرودخانه مهابادچا

 رود نهياتصال زر لاز مح لومتريك25و  رش، ياز رودخانه كان لومتريك12 ،يز رودخانه زوالچاا لومتريك13

 ها بوده است. رودخانه يروبيدر ال اءيازجمله اهم اقدامات ستاد اح هياروم اچهيدر كرهيبه پ رود نهيميو س

 شهر، نيوشدر ن لومتريك51 ه،ياز انهار در شهرستان اروم لومتريك137 يروبيال نيهمچن سرخوش

 لومتريك10در مهاباد و  لومتريك21در نقده،  لومتريك10 دژ، نيدر شاه لومتريك30 اندوآب،يدر م لومتريك31

در  هياروم اچهيرد زيانهار حوضه آبر يانجام شده بر رو يها يروبيال نيتر در سلماس را ازجمله مهم

 عنوان كرد. يغرب جانيآذربا

 نينگ ياياح يبرا يعزم جد يياجرا يها دستگاه ريدر كنار سا هياروم اچهيدر يايادامه داد: ستاد اح يو
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همچون  زيها ن رودخانه يروبيتالش خود را به كار خواهد گرفت تا در ال يدارد و تمام  جانيآذربا يآب

 متوجه اتمام آن نشود. يكمبود اعتبار چيستاد ه نيا يها طرح ريسا

 ه،ياروم اچهيدر ياصل كرهيدر انتقال آب به پ ليتسهاز پخش آب در مصب رودخانه،  يريجلوگ سرخوش

 راتيتأث نيتر را از مهم ريو كاهش اتالف و سطح تبخ اچهيبه در يآب ورود انيسرعت جر شيافزا

 دانست. اچهيدر يايها در اح رودخانه يروبيال

 

 هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها در رودخانه يساز طرح سردهنه80 ياجرا

طرح 80از  شيتاكنون مراحل احداث ب كه نيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان ريمد

 دهيبه اتمام رس اچهيدر زيحوضه آبر يها رودخانه يرهايو آبگ ها چهيدر ياصالح و بازساز ،يساز سردهنه

 نيا نيتر ازجمله مهم رود نهيميو س رود نهيزر ،يشهرچا ،ينازلو، گدارچا ،ياست، گفت: باراندوز چا

 ها اجرا شد. در آن يساز سردهنه اتيها هستند كه عمل رودخانه

مناسب در فصول  تيدر ظرف ياريكانال آب يريرا امكان آبگ يساز طرح سردهنه يهدف از اجرا يو

سمت  به هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها آب رودخانه تيبه كانال و هدا انيمسدود كردن جر ،يزراع

 عنوان كرد. يزراع ريدر فصول غ اچهيدر كرهيپ

در  يساز سردهنه ياعتبار برا الير ارديليم330و  هزار كياز  شياختصاص ب بيبه تصو سرخوش

ها، تاكنون  طرح شرفتياشاره كرد و افزود: با توجه به مقدار پ هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها رودخانه

 .است افتهيمقدار اعتبار اختصاص  نياز ا الير ارديليم533از  شيب

 يروبيال وجه چيدر گذشته به ه هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يها سردهنه رودخانه كه نيبا اشاره به ا يو

ها  موجب شده بود تا آب رودخانه يمتماد يها سال يرودخانه ط نيدر ا يگذار نشده بود، افزود: رسوب

 و بخار شود. ابدي انيجر اچهيدر هيبه حاش
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كرده بود، اظهار  دايپ يمنف بيها در گذشته ش از نقاط رودخانه يرخب كه نيبر ا ديبا تأك نيهمچن يو

 يلومتريفاصله چند ك هياروم اچهيها با در رودخانه يبرخ نيب ،يايداشت: قبل از آغاز اقدامات ستاد اح

 برطرف شد. زيموضوع ن نيشده بود كه ا جاديا

با حضور  يجار سال يو ط دهينرس يردارب هنوز به بهره هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح هرچند

دولت در  يالير ارديليهزار م10 نهيبه هز ينگاه ميبا ن نيقيقطع  يافتتاح خواهند شد؛ ول يجمهور سيرئ

 جانيآذربا يآب نينگ يمتر5/1 زترا شيراستا، افزا نيشده در ا و اقدامات انجام هياروم اچهيدر يايبحث اح

و  ستين ياتفاق وجه چيبه ه ها يبارندگ ريآن با وجود كاهش چشمگ يراتراز ثبت شده ب نيتر نسبت به كم

مصمم است تا كارنامه  يدارد. دولت روحان يطيمح ستيموضوع ز نيدولت به ا ژهينشان از توجه و

مردم  ياز خود برا يو همواره خاطره خوب كند ميبه مردم منطقه تقد هياروم اچهيدر ياياز اح يموفق

 ذارد.بگ يبرجا جانيآذربا

 اچهيدر يايستاد اح يقبل از آغاز كار عمل سال كي يعني 1393در سال هياروم اچهيآب در زانيم نيتر كم

آب  زانياكنون م هم ديو ام ريكه با نگاه بلند دولت تدب ديمترمكعب آب به ثبت رس ونيليم500با  هياروم

 داشته است. شيافزا رت براببه هش كيكه نزد دهيمترمكعب رس ارديلياز چهار م شيبه ب اچهيدر نيا

نشان  يا ماهواره يها داده هيبر پا هياروم اچهيساله در30 راتييتراز، نمودار تغ ينسب شيافزا نيوجود ا با

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

تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبراساس س ياز منابع آب

 .نجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

 متر يسانت40طور متوسط  بسته ساالنه به يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

متوقف شد. هرچند تراز روند خشك شدن آن  ديو ام رياقدامات دولت تدب هياما در سا افت،ي يكاهش م

در تراز  اچهيدر نيا يول  اعالم شده، هياروم اچهيدر كيعنوان ارتفاع اكولوژ متر به 274و  هزار كي
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آن رفع  زگردير يها درصد كانون95از  شيمطلوب خواهد داشت و ب طيمتر هم شرا 272و  هزار كي

سال به تراز  10ظرف مدت  قرار است اءيستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيخواهد شد. در

 1380اواسط دهه زا اچهيدر نيتا دو سال از برنامه عقب است؛ ا 5/1خود برسد كه حدود  كياكولوژ

درصد از مساحت آن 80حدود  يالديم2015تا سال  يالملل نيشدن كرد و بنا بر آمار ب شروع به خشك

 خشك شد.
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خبرگزاري ايرنا  – هياروم اچهيكشاورزان به در هيمصرف آب، هد يدرصد 40كاهش 

 16/06/1399مورخ 

 

در  يكشاورز جيو ترو نينو يها ياريآب ون،يزاسيدولت در بخش گلخانه ها، مكان ريتداب -رنايا -هياروم

و كاهش  يمنابع آب يداريپا ريدرآمد كشاورزان منجر به حركت در مس شيعالوه برافزا يغرب جانيآذربا

 است.  بخش شده نيمصرف آب در ا يدرصد 40

در بخش  هياروم اچهيدر زيحوضه آبر يمنابع آب يدرصد 90با توجه به مصرف حدود  رنا،يگزارش ا به

 داريپا تيريمد يدر راستا يغرب جانيدر آذربا ديو ام ريدولت تدب يبرنامه ها نياز مهمتر يكي ،يكشاورز

 اچهيدر نيا ياياح يو در راستا يمصرف آب در بخش كشاورز يدرصد40حوضه، كاهش  يمنابع آب

 است. برنامه پنجساله بوده كي يط

 يتيريو مد يا سازه ياز راهكارها يا الزم و با مجموعه يها يزير و برنامه  يگذار استياقدام با انجام س نيا

محقق شد  يكاهش مصرف آب در بخش كشاورز يداريپا يو در راستا يور بهره شير جهت افزاد

مترمكعب آب  ونيليم 558از  شيدر مصرف ب ييمنجر به صرفه جو يايستاد اح يها طرح ياجرا كهيبطور

 است. شده رياخ يدر سالها

 328و   يو فن ياز فنون علماستفاده  قيمتر مكعب آب از طر ونيليم 230 زين ييصرفه جو زانيم نيا از

 است. روانه شده  هياروم اچهياستان به در ياز محل سدها افتيمتر مكعب از محل كاهش در ونيليم

 يهدف گامها نيتحقق ا يدر راستا يغرب جانيدولتمردان در هفت سال گذشته در آذربا ريتداب با

در  زين  عيوس ييو اشتغالزا ديتول شيفزاا ،ياست كه عالوه بر كاهش مصرف منابع آب برداشته شده ياستوار

 است. داشته يرا در پ ييو روستا يمختلف شهر يبخشها

و  كهزاريافزون بر  يگذار هيهزار طرح با سرما 6افزون بر  ديوام ريدولت تدب تيراستا در طول فعال نيا در
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نفر  164هزار و 21از  شيب يطرح ها برا نيكه در ا  افتتاح شده يغرب جانيتومان در آذربا ارديليم 600

 است. شده يياشتغالزا

 نيدرصد ا 90از  شيحوزه آب و خاك مربوط بوده كه ب يها ها همواره به پروژه طرح نيدرصد از ا 50

 يو همت عيوس يجهش انگريكه ب باشد يو گلخانه ها م يكشاورز نينو يها ياريطرح ها مربوط به آب

 است. يبهره ور شيدر مصرف آب و افزا ييمضاعف در صرفه جو

 

 يغرب جانيآذربا يبخش كشاورز يدولت برا يالير ارديليم 2750 نهيهز

ستاد  نيا تيگفت: از آغاز فعال رنايدر گفت و گو با ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

ه مصرف آب و كمك ب تيريمد يبرا يدر حوزه كشاورز الير ارديليم 750هزار و  2از  شيتاكنون ب

 شده است. نهيهز هياروم اچهيدر ياياح

 نهيهز يو باغبان جيمقدار اعتبار در چهار حوزه آب و خاك، زراعت، ترو نيا نكهيا انيسرخوش با ب فرهاد

است و هنوز  يانيدر مراحل پا هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها است، اظهار داشت: هرچند طرح شده

 اچهيوضوح در جان گرفتن در بهامروز  توان ياقدامات را م ريسا ريتاث يول  دهيكامل نرس يبه بهره بردار

 مشاهده كرد. هياروم

درصد كاهش  40 هياروم اچهيدر زيدر حوضه آبر يمصرف آب كشاورز زانيطبق آمار م نكهيا انيبا ب يو

 جانبه است. همه يو همدل يهمكار ازمندين هياروم اچهيدر ياياست، گفت: اح افتهي

 نيكرد: ا انيب ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يكشاورز يها از طرح تيدر حما انيياز روستا يدانبا قدر يو

 است. زيكشاورزان ن شتيمع تيوضع يارتقا يدر تالش برا جانيآذربا يآب نينگ يايستاد در كنار اح

 هيبا لوله، ته انتقال آب ،ياريآب نينو يها توسعه روش ه،ياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

 دانست. يايستاد اح يها طرح نيرا از مهمتر يو زهكش ياريآب يشبكه فرع يو مطالعه و اجرا يكاداستر اراض
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 به كمتر از نصف برسد ديبا يآب بخش كشاورز مصرف

 يمتر مكعب از منابع آب ارديليگفت: هفت م رنايباره به خبرنگار ا نيدر ا زين يغرب جانيآذربا استاندار

به سه  زانيم نيا ديكه با شود يمصرف م يسنت يكشاورز يبرا هياروم اچهيدر رحوضهين ساالنه در زاستا

 متر مكعب برسد. ارديليم

به  ياهتمام خاص رياخ يها درسال يغرب جانياظهار داشت:كشاورزان آذربا ياريشهر يمهد محمد

از آب  نهيبا استفاده به ديتول شيافزاموجب  نينو يها وهيش نياز ا يريگ مدرن داشتند كه بهره يها ياريآب

 خواهد شد.

هم  رانياستان پرآب كشور كه از آن به عنوان انبار آب ا نيبه عنوان دوم يغرب جانيكرد:  آذربا انيب يو

 را دارد. هياروم اچهيو آب در يآب كشاورز نيتوان تام شود يم ادي

هد بود و هرچند در سال گذشته كاهش را شا يخوب يبارندگ 1397استان در سال  نيگفت: ا ياريشهر

 نيدر تام ياما با مشكل ديرس متريليم 360آن به  يبارش ها را تجربه كرد و متوسط بارندگ يدرصد 25

 آب روبرو نشد.

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

 است. ميد هيو بق يت آبهزار هكتار آن تحت كش 400كه 

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

 شد. هياروم اچهيخشك شدن در

كه  شود يمصرف م يمترمكعب آب در بخش كشاورز ارديلياظهار داشت: اكنون حدود هفت م ياريشهر

 د.مترمكعب باش ارديليم 2تا  1 نيب ديرقم با نيا

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

 است. ديمف اريبرسد، بس كياكولوژ
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آن،  يايستاد اح ليو تشك هياروم اچهياظهار داشت: پس از خشك شدن در يغرب جانيآذربا استاندار

متوقف شد و  هياروم اچهيدر در يسدساز يه هااعمال و پروژ يحقابه كشاورز يبرا ييها تيمحدود

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

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

رها شدند كه  مانكارانيرو پ نينشود و از ا زيوار اچهيه دركه حقاب شوند يمعتقد بود سدها سبب م ياياح

 هم به بار آورد. يمشكالت حقوق

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

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

انجام داده است  يغرب جانيدر 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 60و تاكنون 

حقابه  زيو ن مياستفاده كن يش كشاورزبخ ياز آب برا ميتوان يهم م ميكن يزيافزود:  اگر برنامه ر يو

 .ميكن نيرا تام هياروم اچهيدر

هزار  9و با صرف  لومتريك 36به طول  بيس يگفت: تونل سد كان نيهمچن يغرب جانيآذربا استاندار

 اچهيمترمكعبآب به در ونيليم 600است كه با افتتاح آن ساالنه  يانيتومان اعتبار در مراحل پا ارديليم

 شود يم زيوار هياروم

 ،»پارهيچا«، »آباد كرم«چهار سد  يو اصل يفرع يگذار شبكه يدرصد 90 يكيزيف شرفتيبا اشاره به پ يو

 يها نيبه زم يآبرسان يها اعتبار، طرح نيدر صورت تام ميگفت: برنامه دار»  تكاب«و  »رانشهريپ«

 برسند. يدست سدها امسال به بهره بردار نييپا يكشاورز

 يوفرع ياصل يكه شبكه گذار ديرس يسال گذشته به بهره بردار زيآباد ن داشت: سد كرماظهار  ياريشهر

 دست در حال انجام است نييپا يها نيهزار هكتار از زم 20حدود 



   

 

 

130 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

هزار  12 پاره،يسد چا يدر چهار هزار هكتار از اراض يآبرسان يشبكه گذار يها طرح يگفت:  اجرا يو

 .شود يانجام م زيد تكاب ندست س نييو پا رانشهريهكتار در پ

 

 آب  يبهره ور شيافزا يبرا ينوآورانه شگرد يها وهيش

ستاد  يها طرح نكهيا انيبا ب رنايدر گفت و گو با ا زين يغرب جانيآذربا يسازمان جهادكشاورز سيير

 ونيليم 230مترمكعب آب شده است، افزود:  ونيليم 558از  شيدر مصرف ب ييمنجر به صرفه جو ياياح

از  افتيدر كاهشمتر مكعب از محل  ونيليم 328و   يو فن ياستفاده از فنون علم قير مكعب آب از طرمت

 است. بوده هياروم اچهيدر زياستان در حوضه آبر يمحل سدها

هزار هكتار  830استان  نيگفت: ا يغرب جانيدر آذربا يديتول يدرباره محصوالت كشاورز يليرسول جل 

هزار هكتار  120و  يآب يهزار هكتار اراض 310و  ميد يهزار هكتار اراض 400 قابل كشت دارد كه ياراض

 .شود يم ديتول ياراض نينوع محصول در ا 46باغات است كه 

 نينو ياريآب وهيخود به ش يكشاورز يهكتار از اراض كهزاري زيبا تجه يغرب جانيادامه داد: آذربا يليجل

 300و  هزار كي زيعرصه شد و تاكنون ن نيكشور در ا شتازيپ ،  استان1399سال  بهشتيو ارد نيدر فرورد

 است. شده زيهنوآورانه تج يها وهيش نيبه ا يمنطقه در سال جار يكشاورز يهكتار از اراض

 ياريآب يطرح ها ياجرا يهزار هكتار برا 265استان  يكشاورز ياز مجموع اراض نكهيبا اشاره به ا يو

 زيتجه يدر كشاورز ياريآب نينو يها وهيهزار هكتار آن به ش 66 مستعد هستند، اظهار داشت: نينو

 است شده

 

 كاهش مصرف آب يدر راستا يآب و خاك گام يها طرح

هكتار  300و  هزار كيگفت: امسال حدود  يغرب جانيآذربا يآب و خاك سازمان جهادكشاورز معاون
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 است. مجهز شده  نينو يارياستان به آب يكشاورز ياز اراض

 يصورت گرفت كه ط يدر حال يدر سه ماه اول سالجار ياراض زانيم نيا زيصغرزاده افزود: تجها يعل

 بود. شده  مجهز نينو يارياستان به آب يسال گذشته در مجموع چهار هزار هكتار از اراض

 نينو ياريآب يها طرح ياجرا ياستان برا نيا يكشاورز يهزار هكتار از اراض 265 نكهيا انيبا ب يو

هزار  22كه  اجرا شده  ياريآب نينو يها وهيهزار هكتار ش 66در سطح  زانيم نيكرد: از ا انيعد است، بمست

 است. رقم خورده  ديو ام ريهكتار آن در دولت تدب 221و 

 265ادامه داد: از مجموع  يغرب جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز يآب و خاك و امور مهندس معاون

هكتار از محل  571هزار و  61حدود  ن،ينو يها ياريآب وهيش يساز ادهيپ يبرا مستعد يهزار هكتار اراض

در استان  ديامو  ريبه اهتمام دولت تدب يكيزيف شرفتيدرصد پ 95استان با  يمرز يها آب يسامانده

 شده و در حال اجراست. يطراح

 400و  هزار كيكه تا كنون بوده  يمل زين يو بخش يطرح ها استان نياز اعتبارات ا يگفت: بخش اصغرزاده

 است. ازين زيتومان ن ارديليم 300اتمام آن به  يشده و برا نهيآن هز يتومان برا ارديليم

راستا پرداخت  نيدر ا انيبه متقاض يالتيراستا ادامه داد: تسه نيدولت در ا يها تيبا اشاره به حما يو

 ونيليم 17,5 يقطره ا ياريبه روش آب نيهر هكتار زم يكه براساس استاندارد اعالم شده برا شود يم

 .رديگ يتعلق م يدولت ارانهيتومان 

كم  ياريآب يارائه و برا يتومان كمك بالعوض دولت ونيليم 10,5 زين يباران ياريآب نهيافزود: در زم يو

 .شود يپرداخت م يبالعوض دولت التيتومان تسه ونيليم 7,5هر هكتار  يبه ازا زيفشار ن

 

 يغرب جانيها در آذربا مصرف آب با رونق گلخانه يبربرا 10 كاهش

گفت:  رنايباره به خبرنگار ا نيدر ا يغرب جانيآذربا يسازمان جهاد كشاورز يكشاورز يشهرك ها ريمد
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 مطرح است. يغرب جانيتوسعه در اقتصاد آذربا يها شرانياز پ يكيبه عنوان  يا كشت گلخانه

 شيمصرف آب و افزا يبرابر 10توام با كاهش  يبخش كشاورزسهم آن در  شيافزود: افزا ييجفا ديسع

رونق و  يبرا ديو ام ريدولت تدب ياز سو يموارد، ارمغان نيا ياست كه هر دو ديتول يبرابر نيچند

 .رود يكشور به شمار م يكشاورز تختيپا يراندمان باال

جات  يفيو ص ير كشت سبزكرد: د انياستان ب يآب در گلخانه ها يباال ييبا اشاره به صرفه جو يو

 است. دياز منابع تول يبهره ور يدر راستا يكه جهش ميآب هست يبرابر 12تا  10شاهد كاهش مصرف 

در  جات يفيو ص يكشت سبز نكهيبا اشاره به ا يغرب جانيآذربا يجهادكشاورز يشهركها ريمد

 10 يا هكتار كشت گلخانه در هر يديمحصول تول زانياضافه كرد: م شود، ياستان انجام م يها گلخانه

 گام موفق است. كي ديتول يها نهياست كه در كاهش هز يبرابر كشت معمول

هر هكتار  يفعال هستند، افزود: به ازا نهيزم نيدر ا يغرب جانيگذار در آذربا هيسرما 34 نكهيا انيبا ب يو

 است. ريغگلخانه ها اشتغال دارند كه با توجه به نوع سازه مت نينفر در ا 12تا  10

از  يكيآن باعث شده  يياست كه تنوع آب و هوا تينفر جمع ونيلياز سه م شيب يدارا يغرب جانيآذربا

 است. يكشاورز يهزار هكتار اراض 850 ياستان دارا نيباشد؛  ا يموفق در حوزه كشاورز ياستان ها

 6,2جامعه ساالنه حدود  نيهزار نفر است كه ا 235 يغرب جانياستان آذربا يبهره بردار كشاورز تيجمع

 .كنند يم ديتول يتن محصوالت كشاورز ونيليم

 شيپ نكهيآغاز شد و با وجود ا 1393از سال  ديو ام ريدولت تدب ريبا تدب هياروم اچهيدر ياياح يها طرح

به سه  كينزد نكيمترمكعب آب داشت، هم ا ونيليم 500تنها  اچهيگانه، در 29 يها طرح نيا ياز اجرا

 ونيليم 500و  ارديليم پنج كيمواقع به نزد يرقم در برخ نيمترمكعب آب دارد كه ا ونيليم 500و  ارديليم

 است. دهيمترمكعب هم رس



   

 

 

133 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

سال 10؛ تومان اعتبار است ارديليم700تا  600 ازمندين اريسد شهر يبردار و بهره ليتكم

 17/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – اريسد شهر يريآبگ يانتظار برا

 

 يها نيزم يبرا يآب زراع نيدر تأم يغرب كشور نقش مهم در شمال انهيم »اريشهر«سد  كه نيوجود ا با

 يدوقوس يسد بتن نياست. ا دهيكامل نرس يبردار سال به بهره 10ه دارد، اما همچنان بعد از گذشت منطق

بود كه  80سالاست.  يرياست، همچنان منتظر آبگ افتهي انيپا 1389 ساخت آن در سال اتيكه عمل

سال پس  9كشور آغاز شد و  يبتن يسدها نيتر از بزرگ يكيعنوان  به انهيم ارياحداث سد شهر اتيعمل

پس از  تيافتاد و در نها قيبه تعو گريسد دو سال د نيتمام شد. هر چند افتتاح ا اش يياجرا اتياز آن عمل

آن  يريسد افتتاح و اعالم شد كه آبگ نياوقت، به استان  جمهور سيرئ نژاد، يسال با سفر محمود احمد10

شد، اما اكنون  تياوزن به پشت سد هدا از آب قزل يبخش زين نيصورت نماد . در آن مقطع بهشود يآغاز م

 يمحقق نشده است. ط انهيم يلومتريك40سد در  نيا يريآبگ اتيسال همچنان عمل بعد از گذشت هشت

بزرگ  يو مرداب دهياوزن به مقابل سد رس رودخانه قزل آباز  يها بخش بارش ليدل هم به رياخ يروزها

و استهالك  ينگهدار ياضاف يها نهيد موجب هزاستفاده از س عدم گريد يشكل گرفته است. از سو

مجلس از  يها ندهينما نيهمچن يو شهرستان ياست كه مسئوالن استان يدرحال نيآن شده و ا يجيتدر

 .نديگو يم خنسد س نياز ا يبردار بهره يتالش برا

شده و  يشرق جانيدر آذربا انهيشهرستان م اريشهر يدوقوس يسد بتون يرينواقص مانع آبگ يبرخ وجود

 يرياست كه با آبگ يدرحال ني. ادهينرس جهيامر به نت نيشهرستان ا نيمسئوالن ا يريگيتاكنون با وجود پ

شهرستان به  ساتيو تأس هيابن يبرخ نيآن و همچن يواقع در حومه سد، بند انحراف يروستاها يسد برخ نيا

 شده است.سد انجام ن يريآبگ يبرا يتاكنون اقدام رو نياز ا رود، يم رآبيز
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 يارديليم700 يا پروژه ليتكم يبرا يارديليم50اعتبار  وعده

 يبردار و بهره ليتكم كه ياظهار داشت: درحال باره نيدر ا ياسالم يدر مجلس شورا انهيمردم م ندهينما

 صيتنها وعده تخص رويتومان اعتبار است، مسئوالن وزارت ن ارديليم700تا  600 ازمندين اريسد شهر

 .رسد يم ظربه ن ديبع زيكه تحقق آن ن يا وعده دهند، يپروژه م نيتومان را به ا داريليم50

 يبزرگ سدساز يها از پروژه يكيعنوان  به انهيم اريبه فارس گفت: سد شهر باره نيدر ا يلياسماع يمهد

 يريسال آبگ18حل مشكل آب مردم شهرستان است كه هنوز پس از  ديغرب و كل كشور در منطقه شمال

 .است دهيرس انيداشته و ساخت آن به پا يدرصد100 شرفتيپ باًيخود سد تقر يده. سازه اصلنش

 ريمانع در مس نيتر آن را مهم ابيپا زيپشت سد و ن اچهيدر بخش در يمشكل تملك اراض يو

افراد و  يصورت گرفته از سو يها يكار قصور و كم ليدل كرد: به حيپروژه عنوان و تصر نيا يبردار بهره

تملك  يبرا نتوما ارديليم700تا  600 نيب يقبل، اكنون اعتبار يها در سال نهيزم نيمسئول در ا رانيدم

 است. ازيمورد ن يدسترس يها احداث راه زيو ن رويخطوط انتقال ن جاديمحدوده سد، ا ياراض

تنها  رو،يرت نمكرر از وزا يها يريگيادامه داد: با وجود پ ياسالم يدر مجلس شورا انهيمردم م ندهينما

مطرح شده كه  يمسئوالن وزارت ياز سو اريپروژه سد شهر ليتكم يتومان برا ارديليم50 صيوعده تخص

دور از انتظار است و  يتا ابالغ اعتبارات دولت صيتخص يطوالن ريبا توجه به مس زيوعده ن نيتحقق ا يحت

 .كند يباز نم ارياز كالف سردرگم سد شهر يا گره

عنوان كرد و گفت: در جلسات متعدد  انهيمردم م يرا مطالبه جد اريسد شهر يريو آبگ ليتكم يلياسماع

سد را در حل مشكل آب  نياز ا يبردار بهره تياهم يو دولت يبا مسئوالن استان يحضور يها و نشست

فانه اما متأس م؛يا مردم منطقه را متذكر شده شتيو مع يآن بر كشاورز ريمانند كاغذكنان و تأث ييها بخش

 .شود ينم دهيد يپروژه استان نياعتبارات ا نيتأم يو دولت برا رويوزارت ن ياز سو يعزم جد

 اينامطلوب آب شرب منطقه مبتال  تيفيك ليدل به انهياز مردم شهرستان م ياريخاطرنشان كرد: بس يو

استه و و خو ينيچن نيحل مشكالت ا ديكل اريسد شهر يريهستند و آبگ يويكل يها يماريمستعد ب



   

 

 

135 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

دولت در استان  ندهيعنوان نما به م،يانتظار دار يشرق جانياست. از استاندار آذربا يو عموم يجد يا مطالبه

 انجام دهند. خصوص نيدر ا يتر يجد يها يريگيپ

 

 اريسد شهر يبرداشتن موانع اعتبار ضرورت

مهم  يسدها ليتكم ،يچا در مراسم افتتاح سد كلقان ،يشرق جانياستاندار آذربا ،يپورمحمد محمدرضا

درخواست كرد دستورات الزم  جمهور سيمردم دانست و از رئ يمطالبات عموم نيتر استان را از مهم

 را صادر كند. انيو گرد يمدن ديشه ار،يسه سد مهم شهر لياعتبار و تكم صيتخص يبرا

 شرفتيدرصد پ97تا  95 يرا دارا يشرق جانيدر آذربا انيو گرد يمدن ار،يشهر يسدها يپورمحمد

محترم جمهور  استير دوارميدارد كه ام يسه سد موانع و كمبود اعتبارات نيعنوان كرد و افزود: ا يكيزيف

 مورد توجه قرار دهند. يشرق جانيآذربا يها را برا طرح نيا

 ريو وز يزير و برنامه تيريسازمان مد سيرئ يو همراه جمهور سيكرد با دستور رئ يدواريابراز ام يو

 برسد. يبردار دولت به بهره نيا انيسه سد تا پا نيا و،رين

 ايگفت: آ روين ريبه وز يشرق جانيدر واكنش نسبت به درخواست استاندار آذربا زين جمهور، سيرئ ،يروحان حسن

 است. ريپذ نوبخت بخواهند، بله امكان يپاسخ داد، اگر آقا زين روين رياست كه وز ريپذ خواسته استاندار امكان نيا

 

 اريسد شهر ابيبه پا انهيكشاورزان م چشم 

آب  ازين نيبر تأم اوزن، عالوه رودخانه قزل يو بر رو انهيشهرستان م يلومتريك35در  اريشهر سد

شده  احداث  روين ديبا هدف تول النيو گ يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يها استان يو صنعت يكشاورز

 ،يچا يآج رود، اناوزن، زنج رودخانه قزل يها نام  به رحوضهيزاز هفت  اريسد شهر زياست. حوضه آبر

 شده است.  ليتشك دوغموشيقرنقو و آ ،يشهرچا ،يچا يگرم

 ،ينيرزميز يها آن كاهش سطح آب هيو در سا يمتماد يها در سال يكاهش نزوالت جو انيم نيا در
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 شتيو مع يكشاورز كرهيبه پ و برنامه مدون موجب وارد شدن ضربه مهلك تيريمد كيتوأمان با نبود 

امكان  ايشدن در ارتفاع بلند از سطح در  واقع ليدل شده است. در بخش كاغذكنان به انهيمردم شهرستان م

هم با   هاست كه آن و چشمه يسطح يها وجود ندارد و آب مورد استفاده مردم از آب قيحفر چاه عم

طرح ساخت سد  كه ي. زمانشود يم يسال خشكو  يآب دچار كم ينزوالت آسمان زانيكاهش در م ياندك

 يآب پمپاژ شود، ول اغذكنانك يها نيهزار هكتار از زم20بود، قرار بود به  دهيرس بيبه تصو انهيم اريشهر

 انهيشهرستان م اريشهر يدو قوس ينشده. سد بتن ييطرح تاكنون عمالً اجرا نينكردن مسئوالن، ا يريگيبا پ

 است. يرياست، همچنان منتظر آبگ افتهي انيپا 1389ساخت آن در سال اتيكه عمل

 

 يطرح مهم سدساز نيا ياجرا نهيدالر هز ونيليم112

 الير ارديليم 560دوهزار و  نيهمچن يارز نهيدالر هز ونيليم112(استور)،  ارينشدن سد شهر يريآبگ با

شدن  يينده و نهاهمچنان بالاستفاده ما يطرح مهم سدساز نيا ياجرا يصرف شده برا يالير نهيهز

 شود. جوعرفع و ر ها يزود نيبه ا رسد ينظر نم است كه به ييمنوط به اما و اگرها زين يريآبگ

 27 ديمترمكعب آب و تول ونيليم700 رهيمترمكعب، ذخ ارديليم1/1 ميتنظ تيبا قابل اريچند سد شهر هر

از آن  يبردار ساخته شده، اما با بهرهاوزن  رودخانه قزل يبر رو دروديسد سف بانيعنوان پشت مگاوات برق به

رودخانه  ياصل زيآبر حوضهعنوان  به انهيبخش كاغذكنان شهرستان م يكشاورز يهزار هكتار از اراض12

 سال شده است.10تحقق آن  يكه انتظار كشاورزان منطقه برا يحسرت شود، يم رابيس زياوزن ن قزل

 يازهاياقدام ن نيبلكه با ا ست،ين انهيمحدود به شهرستان م راياز سد شهر يبردار و بهره يريمنافع آبگ البته

سد در  ابيدر پا يرفع و كشاورز زين ليخلخال و كوثر استان اردب يها و شهرستان النياستان گ يآب

طرح  نيكور ا جاست كه گره ني. اما سوال اشود يشكوفا م ليو اردب النيگ ،يشرق جانيآذربا يها استان

 ،يدسترس راه جاديواقع در محدوده سد، ا ي. هر چند تملك اراضشود يباز نم يحترا نيكجاست كه به ا
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 اريسد شهر يريماندن آبگ معطل ياصل ليعنوان دل به هيو ابن ساتياز روستاها، تأس يآب رفتن تعداد ريز

ود انتظار حد ليدل تواند ياست و نم جيرا زين گريد يموارد در ساخت سدها نياما همه ا شود؛ ياعالم م

 اند. انتظار تحقق آن نشسته ها چشم باشد كه سال يطرح ياياز مزا يبرخوردار يمردم منطقه برا يا دهه كي

 ستياز لطف ن يخال زينكته ن نيذكر ا انه،يمنطقه كاغذكنان شهرستان م يبرا اريسد شهر تياهم نييتب در

ساكنان آن به  ديشوار و چشم امد اريبس قيواقع شدن در ارتفاع، حفر چاه عم ليدل كه در كاغذكنان به

 است. يبه بخش كشاورز يبخش رونق يبرا اريشدن آب سد شهر يجار

 

 اريسد شهر خچهيتار

 1389آغاز و در سال  1380در سال  انهيشرق شهر م شمال يلومتريك39در  اريساخت سد شهر اتيعمل

مترمكعب  ونيليم700خزن آن متر و حجم م135 يمتر، ارتفاع آن از پ207سد  ني. طول تاج اافتي انيپا

هزار هكتار 12 الن،ياستان گ يو صنعت يكشاورز يآب ازين نيتأم يبر كاربر سد عالوه نياست. قرار است ا

 يبرا يمصنوع يها البيس جاديو ا البيكند و با كنترل س ياريرا آب انهيشهرستان م يكشاورز ياز اراض

 كند. ديتول يانرژ زيمگاوات ن 27 دروديمخزن سد سف ييزدا رسوب

 يالياعتبار ر زين الير ارديليم560دالر اعتبار ارزش و دوهزار و  ونيليم112سد  نيساخت ا يبرا تاكنون

است. از  ييباال اريحساب امروز رقم بس شده كه به نهي) هزيتومان تا نرخ فعل700دالر از  متي(با احتساب ق

 زيدر حوضه آبر روين وزارتامع منابع آب ج تيريمد يها سد، طرح نيقرار بود با ساخت ا گريد يسو

كشور در  1390 سال يعنوان طرح برتر بتن به اريشهر روگاهيطرح سد و ن نيشود. همچن لياوزن تكم قزل

در روز  يبهشت ديدانشگاه شه يالملل نيب يها شيبتن در محل مركز هما شيهما نيدر نهم يرشته سدساز

 و ساخت آن دارد. يرفته در طراح كار به يباال يدسدهنده مهن بتن انتخاب شد كه نشان يجهان

 



   

 

 

138 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – آزاد است يها باالتر از آب متر يسانت 31متر و  1271 هياروم اچهيتراز در

 17/06/1399ايرنا مورخ 

 

در  اچهيآب در يباال ريبا اشاره به تبخ هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير -رنايا -هياروم

 ه،ياروم اچهيدر حال حاضر تراز در ر،يتبخ شيها و افزا فصل گرما، گفت: با توجه به كاهش بارش

آن با آغاز  يكاهش روندثبت شده كه البته  آزاد يها باالتر از آب متر يسانت 31متر و  271و  هزار كي

 .شود يانتقال آب، متوقف م يبرنامه ها يو اجرا زهييپا يبارش ها

 جانيآذربا يآب نيوسعت نگ نكهيبا اعالم ا رنايوگو با خبرنگار ا سرخوش روز دوشنبه در گفت فرهاد

 يآب نينگ ياياح يها برا است، اظهار داشت: تالش دهيمربع رس لومتريك 835هزار و  2اكنون به  هم

 طبق برنامه ادامه دارد. جانيآذربا

 ونيليم 460و  ارديليدارد و به سه م يمناسب تيهم اكنون وضع هياروم اچهيحجم آب در نكهيبا اعالم ا يو

نشده و كاهش آب  هياروم اچهيوارد در يآب چيه ياست، افزود: از خردادماه سال جار دهيمترمكعب رس

 است. يعيفصل طب نيآن در ا

هوا در منطقه، گفت:  يدما يبا اشاره به آغاز كاهش نسب هياروم اچهيدر يايستاد اح يها دفتر استان سيير

 بود. ميشدن حق آبه آن خواه ريبا سراز هياروم اچهيدوباره تراز در شيماه شاهد افزا از آبان

به  جيو به تدر يجار لسا يط هياروم اچهيمهم انتقال آب به در يها طرح نكهيبا اعالم ا سرخوش

ماه امسال  يد زين اچهيبه در يغرب جانيافزود:  طرح انتقال آب از جنوب آذربا رسد، يم يبردار بهره

 .شود يبه استان افتتاح م يجمهور سييهمزمان با سفر ر

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

 نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يهنوز با روزها اچهيدر نيكه ا دهد يم
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تراز آب  شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيبر اساس س ياز منابع آب

 .انجامديكامل آن ب يايبه اح اچه،يدر نيا

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

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

شد.
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 18/06/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – هياروم اچهيدر ياياح ياقدامات دولت برا

 

 92سال ناگوار، در سال  نيآغاز شد و پس از چند هياروم اچهيشدن در اواسط دهه هشتاد، روند خشك از

آغاز شد و اكنون  اچهيدر نيا يايروند اح ،يجمهور سييبا دستور ر هياروم اچهيدر يايستاد اح ليبا تشك

خود  كياكولوژ رازبه ت اچهيدر 1406تا سال  شود يم ينيب شيكرده است. پ داينجات پ ياز مرگ قطع

 برسد.
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آب   متر مكعب ونيليم 500و  ارديليم كي ساالنه ه؛ياروم اچهيدر يايطرح اح ليبا تكم

 18/06/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  - خواهد شد هياروم اچهيوارد در

 

 هياروم اچهيدر يايطرح اح لي(ص) گفت: با تكماءياالنب خاتم يفرمانده قرارگاه سازندگ -رنايا-تهران

 .شود يوارد م هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم 500و  ارديليم كيساالنه حدود 

 اچهيدر» محمد ديسع«(ص)، اءياالنب خاتم يقرارگاه سازندگ ياز روابط عموم رنايشنبه ا ارش روز سهگز به

و جهان عنوان كرد و گفت: طرح  رانيا يآب يها ستمياكوس نيتر و باارزش نيتر از مهم يكيرا  هياروم

 500و  ارديليم كيد حدو هآن ساالن ليشده است كه با تكم يزير در سه فاز برنامه هياروم اچهيدر ياياح

 .شود يوارد م هياروم اچهيمترمكعب آب به در ونيليم

 
مجموعه در خصوص مسائل  ني(ص) با اشاره به دغدغه ااءياالنب خاتم يقرارگاه سازندگ فرمانده

را  يمؤثر و فعال اريقرارگاه نقش بس ه،ياروم اچهيدر تيشدن وضع يكشور گفت: با بحران يطيمح ستيز
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 كرد. فايا اچهيدر نيا يايدر طرح اح

قرارگاه در حوزه  نيمنحصر به فرد ا يآب با استفاده از توانمند زانيم نياز ا يافزود: بخش مهم يو

 .شود يم نيتأم لومتريك 36به طول  بيس يتونل كان ي) و با اجرازهي(مكان يساز تونل

 هياروم اچهيدر يايح احطر يدر اجرا ستيز طيو سازمان مح رويوزارت ن ياز همكار يبا قدردان محمد

خواهد  يريناگوار كاهش سطح آب آن، جلوگ يامدهاياز پ هياروم اچهيدر يايگفت: سرعت عمل در اح

و  زاره كي كيتا تراز اكولوژ اچهيسطح آب در يجيتدر شيدر افزا يطرح نقش مهم نيا ليكرد و تكم

 دارد. 274

منابع آب  تيريمد يها رساختياحداث ز در يو مؤثر يديكل اريخاطرنشان كرد: قرارگاه نقش بس يو

 23 زانيكشور به م يمخازن سدها تيدرصد ظرف 50در حال حاضر در حدود  يا كشور دارد به گونه

 در حال ساخت است. ايو  ليمجموعه تكم نيسد، توسط ا 62مترمكعب كه شامل  ارديليم

و  زهيتونل انتقال آب مكان لومتريك 390خطوط انتقال آب با لوله،  لومتريك 6400اظهار داشت: احداث  يو

 است. كيحوزه استراتژ نيقرارگاه در ا يها تيفعال گريكانال انتقال آب از د لومتريك 731



   

 

 

143 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 افت؛ استان سمنان يها به خطر فرونشست در دشت يتوجه يب ريناپذ عواقب جبران

رخ روزنامه سبزينه مو – است متر يسانت 66سمنان ساالنه  ينيرزميز يها سطح آب

18/06/1399 

 

 وندي: نرگس آذرپ سندهينو

استان سمنان را در معرض  يها منابع دشت نياهش سطح او ك ينيرزميز يها از سفره هيرو يب يها برداشت

عنوان  به ينيرزميز يها سطح آب ديفرونشست قرار داده است. متوسط كاهش شد ديخطرات شد

رقم در استان سمنان  نياست كه متأسفانه ا متر يسانت50زلزله خاموش در كشور ساالنه  ليدل نيتر مهم

 يخطه نسبت به متوسط كشور نيدر ا يسال بودن اثر خشك تر قيعم انگرياست و ب تر شيب متر يسانت16

 است.

 نيسطح زم يرفتن ناگهان نييپا اي يجينشست تدر يمعن  به ،يطيمح ستيز دهيپد كي نيزم فرونشست

نشأت  ،ينيرزميز  آب يها از حد از سفره شياست. برداشت ب يرسطحيشدن تراكم مواد ز كم ليدل  به

كه  يا دهي. پدشود يمحسوب م دهيپد نيرخداد ا ياصل لياز دال يكي ،يآب ه منابعروزافزون ب ازيگرفته از ن

 يها دهيدر اثر پد يجيتدر يا حادثه شود، ينام برده م رياخ يها عنوان زلزله خاموش در سال از آن به

را در  يريناپذ جبران يها به آن خسارت يتوجه ياست كه ب يانسان يها تيفعال اي يشناس نيزم يعيطب

 است. يريشگيو پ كنترل قابل دهيپد نياوصاف روند ا نيهمراه دارد؛ اما با ا سطوح مختلف به

 نياز ا هيرو يدر اثر برداشت ب ينيرزميز يها سطح آب ديمعتقدند كاهش شد نيعلوم زم نظران صاحب

 يها يالس و خشك يمياقل راتييگذشته تغ يها است. سال رانيدر ا نيفرونشست زم ليدل نيتر منابع، مهم

 ازو صنعت و استفاده  يمختلف شهر يها مصرف آب در بخش تيريو بلندمدت، نبود مد ياپيپ

كشور شد و  ياز منابع آب يتوجه بخش قابل يباعث خشك يدر بخش كشاورز ياريآب يسنت يها روش
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 همراه داشت. از مناطق به ياريرا در بس ينيرزميز يها تنزل سطح سفره

 

 ز حالت تعادل خارج شده استكشور ا يها درصد دشت90

و  يشناس نيسازمان زم سياست. بنابر گفته رئ رانيكشور جهان ازجمله ا150بر  افزون ريبانگيگر فرونشست

دشت 150 نياست. همچن اديز اريها بس دشت كشور ممنوعه و درصد فرونشست آن420 ياكتشافات معدن

 زيو ن تاز حالت تعادل خارج شده اس كشور يها درصد دشت90 يطور كل حوزه آبخوان ندارند و به

 مترمكعب درحال عبور است. ارديليم130از  زين ينيرزميز يها مخازن آب يكسر

 ديدر استان سمنان تول يو سطح ينيرزميمترمكعب آب در سال از منابع ز ونيليم184و  ارديليم كي حدود

خدمات و حدود  حدود چهار درصد در بخش صنعت و ،يدرصد در بخش كشاورز87كه  شود يم

آب در استان سمنان  نياز تأم ينيرزميز يها . سهم آبشود يمصرف م يدنيدرصد در بخش آب آشام9

 .شود يدرصد باشد، بحران محسوب م40 زانيم نيكه اگر ا يطيدرصد است، در شرا75حدود 

 

 فرونشست دارند متر يليم كي يروز رانيا يها دشت 

 نيو ا شود يفرونشست داشته باشد، مخاطره محسوب م متر يليهار مچ ياگر دشت يتوجه به اعالم جهان با

 فرونشست دارند. متر يليم كي يروز رانيا يها دشت تر شياست كه ب يدرحال

زلزله خاموش در كشور ساالنه  ليدل نيتر عنوان مهم به ينيرزميز يها سطح آب ديكاهش شد متوسط

بودن اثر  تر قيعم انگرياست كه ب تر شيب متر يسانت16منان رقم در استان س نياست. متأسفانه ا متر يسانت50

 ونيليم150 ستانآب در ا رهيمخازن ذخ نياست. همچن يخطه نسبت به متوسط كشور نيدر ا يسال خشك

 دارد. يمترمكعب كسر
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 سمنان مستعد فرونشست است يرس يها دشت

  دهيسمنان گفت: پد يا ب منطقهمنابع آب شركت آ هيدفتر مطالعات پا النيو ب قيگروه تلف سيرئ

 .افتد ياتفاق م تر شيب يجنس خاك رس يفرونشست در مناطق دارا

آب  يها از حد از سفره شيواسطه استفاده ب شدن رطوبت خاك به كرد: كم انيب يذاكر ميابراه محمد

از  ي. بخش بزرگشود يم نيبروز فرونشست زم ساز نهيخاك و زم يرفتن شناور نيسبب از ب ينيرزميز

مناطق با  نيكشور از جنس رس است و بروز فرونشست در ا يها دشت گرياستان سمنان و د يها دشت

مناطق بروز  نيدر ا يدور از انتظار نبود و حت ينيزم ريز يها و افت سطح سفره آب يسال توجه به خشك

 فرونشست شدت دارد. دهيپد

كرد: كاهش  حيسمنان تصر يا شركت آب منطقه منابع آب هيدفتر مطالعات پا النيو ب قيگروه تلف سيرئ

كاهش رطوبت و  ليدل فشرده شدن خاك به امديو پ شود يرطوبت خاك موجب فشرده شدن آن م

 فرونشست است. ،ينيرزمياز آب ز هيرو يبرداشت ب

 

 نرخ فرونشست يشيآب و روند افزا هيرو يب برداشت 

رشد  رياخ يها گفت: در دهه رنايمنان به ااستان س يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ

منظور مصرف در  به ينيرزميز يها از منابع آب هيرو ياستان همراه با گسترش برداشت ب تيروزافزون جمع

 يامدهايپ نده،يفزا يها يسال و خشك يمياقل راتييدر كنار تغ يدنيصنعت و آشام ،يكشاورز يها بخش

 نيفرونشست زم امدهايپ نياز ا يكيهمراه داشت كه  منابع آب به يفيو ك يكم يها را در جنبه ينامطلوب

 استان سمنان است. يها در دشت

 يها يژگيبا توجه به و ينيرزميز يها از منابع آب يبردار روزافزون بهره شيافزود: افزا زاده ليوك اسري

 طيگرفتن شرا را توسعه داد كه با در نظر نيسطح زم زشيفرو ر دهياستان پد يها دشت يشناس نيزم
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 .رديگ يبه خود م يشيافزا ينرخ فرونشست روند ها ينيب شيموجود و پ

و سپس با در  يريگ اندازه شيپا يها ها با استفاده از سامانه نرخ فرونشست دشت زانيادامه داد: م زاده ليوك

تر،  ستردهگ يها يبر انجام بررس رخداد در منطقه مطالعه و عالوه نيا يرينظرگرفتن آن، درجه خطرپذ

اتخاذ  نيفرونشست زم ياه ها و حوضه هر كدام از دشت طيو شرا تيمناسب با توجه به وضع يراهكار

 .شود يم

 

 نينشست زم نيتر شيب يو دامغان دارا ياميسمنان، م يها دشت

نرخ  راتييتغ نيتر شيب هياول يها ياستان سمنان گفت: بررس يو اكتشاف معدن يشناس نيسازمان زم سيرئ

، اداره كل 98استان وجود دارد. سال  نيو دامغان در ا ياميسمنان، م يها در دشت نينشست زمفرو

آن  شرفتيپ از يرينرخ فرونشست و جلوگ نييمنظور تع استان سمنان به يو اكتشافات معدن يشناس نيزم

 مسأله را در دشت سمنان آغاز كرد. نيخطر ا يها يمطالعات و بررس

قرار گرفت  يطور كامل در دست بررس نرخ فرونشست در دشت سمنان به يبررسكرد: مطالعه و  انيب يو

 نرخ فرونشست در منطقه اعال در دشت سمنان است. نيتر شيب انگريب ها يو تاكنون بررس

 

 مشاركت مردم در مقابله با فرونشست ضرورت

 ينيرزميز يها آب يبستايواحد سمنان افزود: سطح ا يدانشگاه آزاد اسالم يشناس ميحوزه اقل اريدانش

 يستابياز حد باشد، تراز سطح ا شيب ينيرزميز يها برداشت آب زانيم كه يثابت بود، اما زمان يسطح

 .شود يم نيوجود آمده باعث نشست زم به يو فضا افتهي كاهش

آب  هيرو ياز برداشت ب يريرا جلوگ نيفرونشست زم ديعامل بازدارنده تشد نيتر مهم يابيكام ديسع

 ياقدامات الزم برا د،يجد يها از حفر چاه يريحفر شده، جلوگ يها كرد: كنترل چاه حيد و تصربرشمر
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ن موضوع يبر ا يتوجه اثر قابل رياخ يها سال يها يسال است، خشك يسال خشك نديفرآ ريكاهش تأث

 را كند كرد. دهيپد نيروند بروز ا تواند يگذاشته و م

 يمصنوع هيتغذ يبحران يها در دشت نياز نشست زم يريجلوگ يراهكار برا نيتر ادامه داد: عمده يو

 .هاست البيو س يسطح يها آب تيبا احداث بندها و كنترل و هدا ينيرزميز يها منابع آب

 يها منابع آب تيريواحد سمنان مشاركت مردم در مد يدانشگاه آزاد اسالم يشناس ميحوزه اقل اريدانش

مصرف به  زانيو كنترل م ييجو مهم برشمرد و گفت: صرفه ييرااج يها را در كنار دستگاه ينيرزميز

 .شود يمنابع آب منجر م يساز رهيو ذخ ها يكاهش كاست

 يمنف يامدهايبازتاب پ ،ينيرزميز يها آب نهيدر مصرف به يساز كرد: با فرهنگ ديتأك يابيكام

 ،ياجتماع يامدهايپ نتوا يامر و مشاركت مردم م انياقدامات مستمر و موثر متول ن،يفرونشست زم

 مسأله را كاهش داد. نيا يطيمح ستيو ز ياقتصاد

 

 مصرف آب اصالح شود سرانه 

روز  در شبانه تريل 155سمنان گفت: سرانه مصرف آب كشور  يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد

 تريل 163و در حدود  ياز شاخص كشور تر شيسرانه مصرف ب ،يآب در سمنان با توجه به كم ياست، ول

 روز است. در شبانه

مصرف سرانه به شاخص  ديافزود: استان سمنان با كمبود آب مواجه است و حداقل با انيسيرئ رجيا

 شود. كينزد يكشور

استان سمنان  يآب از منابع نهيكاهش سرانه مصرف و استفاده درست و به يبرا يساز بر لزوم فرهنگ يو

اظهار داشت: آب  يسال و خشك يمياقل راتييبودن كشور با تغ ريبا اشاره به درگ انيسيكرد. رئ ديتأك

مهم در  ينقش زمدتدر درا بخش اتيح عيما نيا نهيندارد و مصرف به نيگزياست كه جا ييمنزله كاال به
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 فرونشست دارد. شياز افزا يريجلوگ

استان سمنان در  يمصرف منابع آب يسمنان با اشاره به درصد باال يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد

باشد.  يكارشناس ها تيريبرود و مد شيپ شدن يسمت علم به ديبخش در استان با نيكرد: ا انيب يكشاورز

كشت ازجمله  يگوال رييو تغ يزداريآبخ يها طرح ياجرا ،ينيرزميبرداشت منابع آب ز يمحدودساز

 كاهش نرخ فرونشست در استان سمنان است. يراهكارها

 

 سمنان گزارش نشده است يفرونشست در شهرهااز  يناش خسارت

از فرونشست  ياز خسارت ناش يسمنان هم گفت: شواهد يبحران استاندار تيريدفتر مد ركليمد معاون

استان  نيا ييو روستا يشهر يبرق در سكونتگاها يها دكل يواژگون اي ييربنايز ساتيتأس بيمانند تخر

 ها، لشدن پ مانند شكسته يشست در شهرها مخاطراتفرون دهيخداداد افزود: پد يگزارش نشد. عل

و بافت  يميها قد رفتن خانه نيفرسوده، از ب يها خصوص لوله گاز و آب به يانتقال يها لوله يشكستگ

 همراه دارد. فرسوده را به

كانال انتقال آب و  ،يكشاورز يآهن، جاده، فرودگاه شهر سمنان، اراض راه ساتيخاطرنشان كرد: تأس يو

فرونشست در استان سمنان است كه احتمال خسارت به  دهياز پد ريرپذيها ازجمله مناطق مستعد و تأث تقنا

 ها وجود دارد. آن

مهم  يلياز خطوط ر يكيعنوان  ـ مشهد از استان سمنان به آهن تهران با اشاره به عبور خط راه خداداد

از  ياريو نفت، باند فرودگاه و بسمهم مانند خطوط گاز  ياتيح يها انيكشور اضافه كرد: گذر شر

استان عوامل موثر  نيادر  نينقشه نرخ فروشست زم هيبر ته كه عالوه كند يم جابيا گريد يانتقال يها سازه

 .رديقرار گ يآن مورد بررس جاديدر ا

 يتوجه ياست كه ب يجد يخطر ينيرزميآب ز يها از سفره هيرو يدر اثر استفاده ب نيفرونشست زم خطر
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طور  به كينزد ندهيروند در آ نيهمراه خواهد داشت، درصورت ادامه ا به يريناپذ ن عواقب جبرانبه آ

 شيو افزا ينيرزميز يها سفره  آب ي. جبران كسرديرا خواهد بلع اش يو اهال ديگشا يدهان م ريقطع كو

 شيآور افزا امالز يها طرح ،يندار آبخوا يها طرح يرطوبت خاك تنها راه مهار فرونشست است كه اجرا

برداشت  يها چاه يو مسدودساز يدر كشاورز ياريآب نينو يها تاغ، سامانه ژهيو به ياهيپوشش گ

 كند. يريجلوگ منانزلزله خاموش در استان س شرفتياز پ تواند يبخش م نيآب، در ا رمجازيغ
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خبرگزاري فارس مورخ  – رسد يم كيبه تراز اكولوژ 1406تا سال  هياروم اچهيدر

19/06/1399 

 

 1406سال  انيگفت: تاپا هياروم اچهيدر يايستاد اح يزيدفتر برنامه ر ريو مد ستيز طيسازمان مح معاون

 .رسد يم كيوژشده و به تراز اكول ايبه صورت كامل اح هياروم اچهيدر

 

 رسد يم كيبه تراز اكولوژ 1406تا سال  هياروم اچهيدر

 اچهيدر يايستاد اح يها از طرح ديبازد انيدر جر يشيمسعود تجر ه،يفارس از اروم يگزارش خبرگرار به

و   ايستاد اح يا سازه يها ماه امسال طرح يد نكهيا انيبا ب يغرب جانيآذربا يدر حوزه كشاورز هياروم

 زيو ن يو با ادامه روند فعل شود يم يو آماده بهره بردار دهيبه اتمام رس بيس يتقال آب از سد كانطرح ان

 .شود يم ايبه صورت كامل اح 1406تا سال  اچهيمناسب در يخداوند و بارش ها تيعنا

 ييها طرح تيوضع نياستان را اطالع از آخر يامروز از حوزه بخش كشاورز ديهدف از سفر و بازد يو

 ييها به صورت بسته ييها اعتبار شده است عنوان كرد و افزود: پروژه نيبخش تأم نيه سال گذشته در اك

مورد  وزشده امر فيتعر ايستاد اح ياز سو يمصرف آب در حوزه كشاورز يدرصد 40با هدف كاهش 

 .ميده يقرار م ديبازد

به اقتصاد  ميدر نظر دار يآب در بخش كشاورز يدرصد 40با كاهش  نكهيبر ا ديبا تاك يشيتجر

و  هياروم اچهيدر يايافزود: اح م،يكشور كمك كن يها استان ريسا ياستان، منطقه و حت يكشاورز

 نتقلبه كل كشور منعكس و م زيآن ن يدستاوردها دياست و با يطرح مل اياح يانجام شده برا يندهايفرآ

 زه بهره مند شوند.دستاوردها در حو نيبتوانند از ا زيها ن استان ريشود تا سا

ضمن مطالعه و  دهايبازد نيدر ا نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد
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مشكالت  نيرفع ا يبرا ييها نشست يرو آشنا شده و ط شيپ يها ها با چالش طرح شرفتيروند پ يبررس

 يروبيبه ال جهانجام شده با تو يبخو ارياقدامات بس يگفت: در حوزه كشاورز شود، يم يهمفكر

متحمل نشدند كه نشان  يخسارت چيسه سال گذشته كشاورزان ه يط ديشد يرغم بارش ها يرودخانه عل

 چهار سال گذشته است. يستاد از سه ال يها طرح دنيدهنده به ثمر رس

داد و اضافه كرد: امسال خبر  ماهيد هياروم اچهيدر يايستاد اح يسخت افزار يها از اتمام طرح يشيتجر

نكرده و با  دايكاهش پ هياروم اچهيتراز در يسال جار يط ينزوالت آسمان يدرصد 27با وجود كاهش 

شده حاصل  ييدرصد اعتبارات را به خود اختصاص دادند آب صرفه جو 75كه  يا سازه يها اتمام طرح

 .شود يوارد م هياروم اچهيامسال به سمت در ياز بخش كشاورز

كشاورزان را از  شتيبخش، كمك به مع نيا ياز ضررده يريجلوگ ،ياقتصاد كشاورز كمك به يو

 زيبرشمرد و گفت: تمام دغدغه ما در ستاد و ن هياروم اچهيدر يايدولت و ستاد اح يها دغدغه نيمهمتر

 نينرساند كه در ا بيكشاورزان آس شتيبه مع يآب در بخش كشاورز يياست كه صرفه جو نيدولت ا

 شيافزا يدر بخش كشاورز دينه تنها تول ميشاهد هست يبخش كشاورز يها طرح شرفتيتوجه به پ با نهيزم

 كرده است. دايارتقا پ زيمحصوالت ن تيفيبلكه ك افتهي

 نيعنوان كرد: در قالب ا هياروم اچهيدر يايستاد اح يبخش كشاورز يها با اشاره به بسته پروژه يشيتجر

و  افتهي شيدرصد افزا 100تا  50 ديتول زانيآب م يدرصد 30 ييرفه جوبا وجود ص ميها شاهد هست پروژه

 است. افتهي شيافزا زيمحصوالت ن تيفيك ديتول يها نهيضمن كاهش هز

به سمت استفاده از  ديبا نكهيبر ا ديبا تاك هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتر برنامه ر ريمد

روز نه تنها  يگفت: با استفاده از تكنولوژ م،يحركت كن يدر بخش كشاورز نينو ياريو آب يتكنولوژ

 .شود يم نيتضم زيكشاورزان ن شتيبلكه درآمد و مع ابدي يم شيافزا تيفيكاهش و ك ديتول يها نهيهز

 زيو ن يو نوآور تيخالق اچهيدر كنار بهبود آب در هياروم اچهيدر ياياح نكهيبا اشاره به ا يشيتجر
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كرد: با  انيدر كشور را موجب شد، ب يمختلف به خصوص كشاورز يها وزهدر ح ياستفاده از فناور

فراهم شد و با  زيصنعتگران ن يبروز و ظهور توانمند نهيو زم اياح يمل يها تيظرف هياروم اچهيدر ياياح

 ليالملل تبد نيب يحوزه در كشور و حت نيدر ا يبه مدل موفق 1406در سال  هياروم اچهيكامل در ياياح

 .ميشو يم
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – كشند يم نيكه آب از جان زم ييها مكنده رمجاز؛يغ يها چاه

19/06/1399 

 

تعلل در باور  اند، دهيمك نياز جان زم هريش يطوالن يها سال يمجاز كشاورز ريغ يها چاه -رنايا-لياردب

است، هر چند كه   و قرمز قرار داده يبحران تيرا در وضع ليگذشته، دشت اردب انيخطر و مهار آن در سال

به صورت  ديها برداشته شده اما همچنان تهد در مقابله با بحران چاه يموفق يها گام رياخ يها در سال

 نرفته است. نيكامل از ب

 يها ساالنه سطح سفره شيچند سال پ نيآن موجب شده تا هم تيو فعال رمجازيغ يها چاه هيرو يب شيافزا

دشت ممنوعه  شيها پ دشت سال نيرود، ا تر نييپا متريسانت 15 ليدر دشت اردب ژهياستان بو ينيرزميز

 يممنوعه بحران  تبه دش ليو دشت در معرض خطر تبد افتهياز سفره ها ادامه  هيرو ياعالم شد اما استفاده ب

 قرار گرفت.

را به خود اختصاص  ليدرصد مصرف آب استان اردب 93تا  يو حت اديحجم ز ليدر استان اردب يكشاورز

 يها قرار داده و در سال دياستان را مورد تهد شيها پ از مدت ياست كه خشكسال يدر حال نيداده و  ا

 ممكن ساخته است. رياكنون غرا ت تيوضع نياز ا ييها امكان رها كاهش بارش  رياخ

كشاورزان  يمجاز از سو يها نامناسب مصرف در چاه تيريو  مد رمجازيغ يها استفاده از چاه تداوم

در  ياقدام اساس يياجرا يها است كه دستگاه يتر كند و ضرور از گذشته بغرنج شيرا ب تيوضع تواند يم

 صورت دهند. نهيزم نيا

 ريغ يآمارها يدر استان متناقض است، برخ رمجازيغ يها چاه تيفعال در مورد وجود و ياعالم يآمارها

 يرسم يدارد  و در مقابل آمارها تيحلقه در استان  حكا 509تا   يحت رمجازيغ يها از وجود چاه يرسم

 .كند يتعداد ذكر م نيكمتر از ا اريها را بس چاه نيتعداد ا
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است  يرانياز جمله مد لياردب يا شركت آب منطقه ياربرد معاون حفاظت و بهره لو يسيپاسبان ع اهللا ينب

حلقه چاه  60گرفته شده و در حال حاضر فقط  ليدر اردب رمجازيغ يها حفر چاه يجلو ديگو يكه م

 اقدام خواهد شد. نهابعمل آمده نسبت به انسداد آ يزير استان وجود دارد كه طبق برنامه نيدر ا رمجازيغ

 رمجازيغ يها انسداد چاه نهيدر سطح كشور است كه در زم ييها دود استانجزو مع لياردب ، يگفته و به

 موفق عمل كرده است.

 
 

گذشته آب چند  انيدر سال ينيرزميز يها از منابع آب هيرو يبا برداشت ب نكهيبا اشاره به ا لويسيع پاسبان

از بروز مشكل  ديبا ينيرزميبه تعادل رساندن مصرف آب ز يافزود: برا م،يا مصرف كرده زيرا ن ندهيسال آ

 كرد. يريفرزندانمان جلوگ ندهيآ يبرا
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  ليمترمكعب آب در اردب ها ونيليم ييجو مجاز و صرفه ريغ يها چاه انسداد

 رياز سال گذشته تاكنون دهها چاه غ ياقدامات نظارت ديكه با تشد نديگو يامور آب در استان م مسووالن

در  ينيرزميمكعب آب ز تريل ها ونيلياقدام از هدر رفت م نيو با ا مسدود شده ليدر دشت اردب ژهيمجاز بو

 شده است. يرياستان جلوگ

حلقه  21امسال با انسداد  ل،ياردب يا شركت آب منطقه يو تعادل بخش ايطرح اح يگفته داور بستام مجر به

 شد. ييجو متر مكعب آب صرفه ونيليم ميچاه در مصرف ن

هم  از  لياردب يا شركت آب منطقه يمصنوع هيو تغذ يبخش تعادلطرح  يمجر ندهينما يمصر محبت

 استان در سال گذشته خبر داد. نيا يها در دشت رمجازيحلقه چاه غ 106انسداد 

 يها در دشت ينيرزميمترمكعب آب ز ونيليم 3,38 رمجازيها از برداشت غ چاه نيافزود: با پر شدن ا يو

 شده است. يرياستان جلوگ

 نيمنابع آب در استان اشاره كرد و افزود: حضور مستمر ا يگشت و بازرس پياك 19 تيبه فعال يمصر

و  يياز منابع آب، بروز كردن آمار و اطالعات آنها و شناسا ديبازد ياستان برا يها در دشت ها پياك

 .شود يانجام م يو سطح ينيرزميگزارش تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع آب ز

از  نيشده، گفت: همچن يريجلوگ ديجد رمجازيحلقه چاه غ 23مدت از حفر  نير اد نكهيا انيبا ب يو

 مجاز ممانعت شده است. يها چاه يرقانونيغ ييو جابجا يشكن هفت مورد كف

 

  لياستان اردب ياز منابع آب  ياقدامات حفاظت ديمصرف و تشد تيريمد ضرورت

مجاز در استان  ريغ يچاهها تياز حفر و فعال يريگجلو نهيدر زم ياقدامات خوب رياخ يها در سال نكهيا با

و استفاده از ابزارها و  شتريتوجه ب ازمندين ينيرزميز يها سفره ژهيبو يصورت گرفته اما حفاظت از منابع آب

 دارد. يو اقدامات فرهنگ يتيريمد ،يمختلف حفاظت يها روش
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 يبرا شيپ سال نياز چند يا ردهگست يها باره گفت: تالش نيدر ا ينگهدار كارشناس كشاورز قادر

ها به صورت كامل مهار و  چاه نيهنوز  ا يدر استان صورت گرفته ول رمجازيغ يها از حفر چاه يريجلوگ

 مسدود نشده است.

كشاورزان استان را به حفر  يبرخ يو نبود منابع آب كاف يها، تداوم خشكسال كاهش بارش ،ياعتقاد و به

 .كند يم بيترغ ازرمجيغ يها و استفاده از چاه

 ازيآب مورد ن ديدر مرحله اول با رمجازيغ يها كامل در انسداد چاه تيموفق يكرد:برا انيب نگهدار

 خواهد بود. يها موقت انسداد چاه صورت نيا ريشود و  در غ نيكشاورزان  تام

تحت  ستيبا يم هم  رديگ يها هم كه بصورت مجاز مورد استفاده قرار م از چاه يكارشناس افزود:برخ نيا

 برداشت آب وجود داشته باشد. زانيدر م يمصرف قرار گرفته و حساب و كتاب تيريمد

كمبود منابع  ،يشهروندان، هدر رفت آب در بخش كشاورز يآب از سو هيرو يافزود: مصرف ب يو 

و  رمجازيغ يها نشدن چاه يكشاورزان، سامانده هيرو ياز كمبود بارش و استفاده ب يناش ينيرزميز يها آب

و  يآب يها نشت ديهستند كه موجب بروز و تشد يكشت از جمله عوامل يالگو رييبرنامه تغ افتنيتحقق ن

 . رديصورت گ يو اقدامات اساس يزيبرنامه ر نهيزم نيدر ا ستيبا يكه م شود يم ليدر استان اردب يخشكسال

 ديهم گفت: با توجه به افت شد لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد يمرن يحال عباس جنگ نيا در

 توجه است.  ازمندين ياز هر زمان شيارزشمند ب ريذخا نياستان حفاظت از ا ينيرزميآب ز ريذخا

از  شيب ينيرزميز يها حفاظت از آب تياهم ليدر استان اردب يشناس نيزم ختير ليافزود: به دال يو

و  يياجرا يها دستگاه يتمام يبا همكار دياز حاد شدن مسئله، با يريجلوگ ياست و برا يسطح يها آب

 منابع تالش كرد. نياز ا انتينسبت به حفاظت و ص ييقضا

آب  ادي: با مصرف زكرد حيبا مرور زمان تشر ينيرزميز يها با اشاره به باال رفتن مصرف آب از آب يو

ها روز به روز  سفره نيآب شده و فشار به ا ديدچار كمبود شد ينيرزميز يها سفره رياخ يها در سال
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 شده است. ديتشد

 نهيدر زم يمعضل اقدامات مهم نيمقابله با  ا يبرا نكهيا انيبا ب لياردب يا عامل شركت آب منطقه ريمد

 كي زينسبت به  تجه ن،يا نيمجاز صورت گرفته است افزود: در كنار ا ريغ يچاه ها تياز فعال يريجلوگ

 اقدام شده است. مصرف تيريمد يبه كنتور هوشمند برا مجاز يو صنعت يحلقه چاه كشاورز 215هزار و 

و  ليدر دشت اردب يو برق يزليد يها بر چاه يدستگاه كنتور هوشمند حجم 250از نصب   يمرن يجنگ

دستگاه  29حدود  يخبر داد و گفت: تاكنون از آغاز سال جار ليدر استان اردب يسه محدوده مطالعات

 نصب شده است. يكنتور هوشمند حجم

با  يسي) و الكترومغانطwi( يكيآب و برق از نوع مكان يهوشمند حجم ياظهار كرد: نصب كنتورها  او

شهر، مغان، خلخال و كوثر با قوت تمام و  نيمشك يو سه محدوده مطالعات ليدشت ممنوعه اردب تياولو

برق در  يسگشت و بازر يها پيبهره برداران توسط اك يها و همكار شهرستان رانيمد يها تيبا حما

طرح  يكار تيدستگاه و اولو 250 يآغاز شده و با هدف گذار 99در سال  لياردب يا شركت آب منطقه

 و ادامه خواهد داشت. يراهبر يو تعادل بخش اءياح

 ينيرزميز يها آب يو تعادل بخش اءيدار طرح اح تياولو  پروژه 11از  يكياقدام  نياظهار داشت: ا يمرن يجنگ

آب  كيها در جهت حفظ منابع ارزشمند و استراتژ چاه نگونهيكشاورزان و بهره برداران از ا رود يمبوده و انتظار 

 بعمل آورند. لياردب يا آب منطقه تو شرك رويوزارت ن يها استيرا با س يهمكار تينها ينيرزميز

د سال چن يط ليمخزن دشت ممنوعه اردب يهوشمند نسبت به بهبود كسر يافزود: با نصب كنتورها او

موجود در دشت ممنوعه  يها يگذار هيحفظ سرما يبرداشته خواهد شد و از طرف ياساس يها قدم يآت

الخصوص در دشت ممنوعه  يعل ينيرزميو نظارت بر منابع آب ز يمنوط به حفاظت جد زين لياردب

 مقدور خواهد شد. ليردبا

 يبا اجرا ليمتر مكعب آب در دشت اردب ونيليم كيهم گفت: امسال  ليفرماندار اردب گانهي يامام مسعود
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 شده است. ييجو صرفه يطرح تعادل بخش

 يو نصب كنتورها ينيرزميز يها آب هيرو يو برداشت ب رمجازيغ يها از حفر چاه يريافزود: جلوگ يو

 كند. ايرا اح ليدشت اردب تواند يو صنعت م يهوشمند آب و برق در بخش كشاورز

مورد آن  541نصب شده كه  لياردب يها چاه ينتور هوشمند برروك 753كرد:  انيب گانهي يامام

مربوط به كنتور هوشمند  گريمورد د 148و  يمورد كنتور هوشمند حجم 64كنتورهوشمند آب و برق ،

 است. يمعمول

از  يكي ينيرزميدشت ممنوعه محسوب شده و از لحاظ منابع آب ز نياظهار داشت:ا لياردب فرماندار

 .رديمورد حفاظت و حراست قرار بگ شتريب ديست كه بامستعد ا يها دشت

 يو سامانده يروبيحال ال نيدر ع لياردب يا شركت آب منطقه يبردار لو معاون حفاظت و بهره يسيع پاسبان

 يها از اضافه برداشت از چاه يريجلوگ ،يكشاورز يها استان، نصب كنتور هوشمند بر چاه يها رودخانه

از حفر  يريو جلوگ رمجازيغ يها از منابع آب ، انسداد چاه يگروه گشت و بازرس نيچند تيفعال ،يكشاورز

 استان ذكر كرد. ياز منابع آب انتيحفاظت و ص يشركت در راستا نيآنها  را از جمله اقدامات ا

حفظ  نهيدر زم زين ياقدامات فرهنگ ستيبا يم يحال كارشناسان معتقدند كه در كنار اقدامات سلب نيا در

استان صورت گرفته و كشاورزان و بهره برداران آب نه بواسطه زور بلكه با  ياست از منابع آبو حر

 مشاركت كنند. ينيزم ريز يها سفره ژهيبو يدر حفاظت از منابع آب ليو تما يآگاه

گسترش  يسدها،  تالش برا ابيپا يها طرح ياجرا قيكشاورزان از طر ازيآب مورد ن نيگفته آنها ، تام به

 يها از جمله اقدامات اساس رسانه قياز طر يساز مدرن و فرهنگ ياريتوسعه آب ن،يگزيكشت جا يها طرح

 كند. كينزد تيموفق زاستان را به مر يصورت گرفته در حراست از منابع آب يتوان تالش ها ياست كه م

 شاددل عقوبي:  گزارش
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 19/06/1399ايرنا مورخ  خبرگزاري – ندارد هياروم اچهيتراز در رييدر تغ ينقش زيخاكر

 

 اچهيدر زيو خاكر انگذرينقش پل م نكهيا انيبا ب شيمشاور طرح نواند نيپروژه مهندس ريمد -رنايا -هياروم

به صورت  1381بار در سال  نياول يبرا هياروم اچهيشمال دردر اختالل چرخش آب از جنوب به  هياروم

 يطيمح ستيمورد ز كي اچهيدر نينكردن آب از جنوب به شمال ا مطرح شد، گفت: چرخش يرسم

 به تراز آن ندارد. يربط ياست ول

 
 

 هاچيدرصد آب در 80 نكهيبا اشاره به ا رنايروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يمختار احسان

راستا  نيدر ا زين يمطالعات 1381اظهار داشت: در همان سال  شود، يم نيآن تام ياز قسمت جنوب هياروم

نداشت و  هياروم اچهيرتراز د رييدر تغ يعدم تعادل در چرخش آب نقش نيا نكهيا ليبه دل يانجام شد ول
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 اثر گذار بود، مورد توجه قرار نگرفت. يشور زانيصرفا در م

 زيكرد: دانشگاه تبر اني، ب1395در سال  هياروم اچهيمشكل در نياز ا زيا گزارش دانشگاه تبردر رابطه ب يو

 اچهيآب در شمال و جنوب در يشور زانيبه مختل شدن م يقاتيمطالعه تحق كي يط شيچهار سال پ

 اشاره كرده بود. هياروم

 يط رانيا كيدروليانجمن ه زين 1396در سال  نكهيا انيبا ب شيمشاور طرح نواند نيپروژه مهندس ريمد

 جاديكرد، گفت: ا فيتعر ويسنار نيچند هياروم اچهيدر يشور زانيگردش آب و م ميتنظ يبرا يا هيانيب

از جمله  هياروم اچهيگردش آب از جنوب به شمال در يبرا يمتر 500 چهيدر 2 اي يلومتريك كيپل  كي

 بود. وهايسنار نيا نيمهمتر

و وزارت راه و  هياروم اچهيدر يايعنوان كرد كه ستاد اح يليرا دل يطيحم ستيز يها تيحساس يمختار

 وارد عمل شوند. هياروم اچهيرا برآن داشت تا نسبت به تعادل در چرخش آب در يشهرساز

 

 شود يبدون اتالف وقت انجام م هياروم اچهيآبگذر در احداث

طرح در حال اجراست، گفت:  نيا يطيمح  ستيو ز يدرولوژيمطالعات ه نكيهم ا نكهيبا اعالم ا يو

در  زيطرح ن نيا ازين شيپ كيطرح، همزمان مطالعات ژئوتكن نيا ياز اتالف وقت در اجرا يريجلوگ يبرا

 حال انجام است.

آبگذر با فاصله پنج  2 يلحظه، مطالعات بر رو نيافزود: تا به ا شيمشاور طرح نواند نيپروژه مهندس ريمد

 .شود يآغاز م يبه زود زيآن ن يدر حال انجام است كه طراح هياروم اچهيدر رانگذياز م يلومتريك 2,5و 

و دو  يزيبر خاكر يمبتن ريمس شتريساخت پل در ب ةنحو ،ييباالتر احداث پل هوا ةنيعلت هز گذشته به  در

 است. اجرا شده يطيمح ستيز قيدق يابيبوده كه بدون ارز هياروم اچهيدر يساز مين

 ميبه مردم منطقه تقد هياروم اچهيدر ياياز اح يدولت كارنامه موفق انياست تا پامصمم  يروحان دولت
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 بگذارد. يبر جا جانيمردم آذربا ياز خود برا يكند و همواره خاطره خوب

 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 ديترمكعب آب به ثبت رسم ونيليم 500با  هياروم اچهيدر

داشته  شيافزا بربه هشت برا كيكه نزد دهيمترمكعب رس ارديلياز چهار م شيبه ب اچهيدر نيآب ا زانيم

 است.

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

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

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

 .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 274و  هزار كيتراز  هرچند

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

 رفع خواهد شد.

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

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

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

 شد.
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  حلقه چاه509؛ ليآب در استان اردب ينيرزميز يها جان سفره يبال رمجازيغ يها چاه

 22/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – فعال است ليدر اردب رمجازيغ

 

تعلل در باور خطر و مهار آن  اند، دهيمك نياز جان زم رهيش يطوالن يها سال يكشاورز رمجازيغ يها چاه

 رياخ يها است، هر چند كه در سال  و قرمز قرارداده يبحران تيرا در وضع لياردبگذشته دشت  انيدر سال

نرفته  نيصورت كامل از ب د بهيها برداشته شده، اما همچنان تهد در مقابله با بحران چاه يموفق يها گام

 يرهاآما يدر استان متناقض است، برخ رمجازيغ يها چاه تيدرمورد وجود و فعال ياعالم ياست. آمارها

 يرسم يدارد و در مقابل آمارها تيحلقه در استان حكا509تا  يحت رمجازيغ يها از وجود چاه يررسميغ

آن  تيو فعال رمجازيغ يها چاه هيرو يب شي. افزاكند يم كرتعداد ذ نيتر از ا كم اريها را بس چاه نيتعداد ا

 ليدر دشت اردب ژهيو ستان بها ينيرزميز يها ساالنه سطح سفره شيچند سال پ نيموجب شده، تا هم

ها  از سفره هيرو يدشت ممنوعه اعالم شد؛ اما استفاده ب شيها پ دشت سال نيرود، ا تر نييپا متر يسانت15

 قرار گرفت. يبحران ممنوعه  به دشت ليمعرض خطر تبد درو دشت  افتهيادامه 

را به خود اختصاص داده و درصد مصرف آب استان 93تا  يو حت اديحجم ز ليدر استان اردب يكشاورز

 رياخ يها قرار داده و در سال دياستان را مورد تهد شيها پ از مدت يسال است كه خشك يدرحال نيا

 ساخته است. رممكنيرا تاكنون غ تيوضع نياز ا ييها امكان رها كاهش بارش

كشاورزان  يمجاز از سو يها نامناسب مصرف در چاه تيريو مد رمجازيغ يها استفاده از چاه تداوم

در  ياقدام اساس يياجرا يها است كه دستگاه ياز گذشته بغرنج كند و ضرور شيرا ب تيوضع تواند يم

متناقض  ندر استا رمجازيغ يها چاه تيدرمورد وجود و فعال ياعالم يصورت دهند. آمارها نهيزم نيا

دارد و در  تياستان حكا حلقه در509تا  يحت رمجازيغ يها از وجود چاه يررسميغ يآمارها ياست، برخ

 .كند يتعداد ذكر م نيتر از ا كم اريها را بس چاه نيتعداد ا يرسم يمقابل آمارها
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است  يرانيازجمله مد ل،ياردب يا شركت آب منطقه يبردار معاون حفاظت و بهره لو، يسيع پاسبان اهللا ينب

حلقه چاه 60حاضر فقط  لگرفته شده و درحا ليدر اردب رمجازيغ يها حفر چاه يجلو ديگو يكه م

عمل آمده، نسبت به انسداد آن ها اقدام خواهد  به يزير استان وجود دارد كه طبق برنامه نيدر ا رمجازيغ

 شد.

 رمجازيغ يها انسداد چاه نهيدر سطح كشور است كه در زم ييها جزو معدود استان لياردب ، يگفته و به

 موفق عمل كرده است.

گذشته آب چند  انيدر سال ينيرزميز يها از منابع آب هيرو يبا برداشت ب كه نيبه ا با اشاره لو يسيع پاسبان

از بروز  ديبا ينيرزميرساندن مصرف آب ز به تعادل يگفت: برا رنايبه ا م،يا مصرف كرده زيرا ن ندهيسال آ

 كرد. يريفرزندانمان جلوگ ندهيآ يمشكل برا

 

 ليمترمكعب آب در اردب ها ونيليم ييجو و صرفه رمجازيغ يها چاه انسداد

 رمجازيها چاه غ از سال گذشته تاكنون ده ياقدامات نظارت ديبا تشد نديگو يامور آب در استان م مسئوالن

در  ينيرزميمكعب آب ز تريل ها ونيلياقدام از هدر رفت م نيمسدود شده و با ا ليدر دشت اردب ژهيو به

 شده است. يرياستان جلوگ

امسال با انسداد  ل،ياردب يا شركت آب منطقه يبخش و تعادل اءيطرح اح يمجر گفته داور بستام، به

 شد. ييجو مترمكعب آب صرفه ونيليم ميحلقه چاه در مصرف ن21

هم از  ل،ياردب يا شركت آب منطقه يمصنوع هيو تغذ يبخش طرح تعادل يمجر ندهينما ،يمصر محبت

 نين در سال گذشته خبر داد و افزود: با پر شدن ااستا نيا يها در دشت رمجازيحلقه چاه غ106انسداد 

 شده است. يرياستان جلوگ يها در دشت ينيرزميمترمكعب آب ز ونيليم38/3 رمجازيها از برداشت غ چاه

 نيمنابع آب در استان اشاره كرد و افزود: حضور مستمر ا يگشت و بازرس پياك 19 تيبه فعال يمصر
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و  ييها و شناسا روز كردن آمار و اطالعات آن از منابع آب، به ديزدبا ياستان برا يها در دشت ها پياك

 .شود يانجام م يو سطح ينيرزميگزارش تخلفات صورت گرفته در حوزه منابع آب ز

 نيشده است، گفت: همچن يريجلوگ ديجد رمجازيحلقه چاه غ23مدت از حفر  نيدر ا كه نيا انيبا ب يو

 مجاز ممانعت شده است. يها چاه يرقانونيغ ييجا و جابه يشكن از هفت مورد كف

 

 لياردب ياز منابع آب ياقدامات حفاظت ديمصرف و تشد تيريمد ضرورت 

در استان  رمجازيغ يها چاه تياز حفر و فعال يريجلوگ نهيدر زم ياقدامات خوب رياخ يها در سال كه نيا با

و استفاده از ابزارها و  تر شيبه توجه ب ينيرزميز يها سفره ژهيو به يگرفته، اما حفاظت از منابع آب  صورت

 دارد. ازين يو اقدامات فرهنگ يتيريمد ،يمختلف حفاظت يها روش

 يبرا شيپ سال  نياز چند يا گسترده يها گفت: تالش باره نيدر ا ،ينگهدار، كارشناس كشاورز قادر

صورت كامل مهار و  ها به هچا نيهنوز ا يدر استان صورت گرفته، ول رمجازيغ يها از حفر چاه يريجلوگ

 يبرخ يكافو نبود منابع آب  يسال ها، تداوم خشك كاهش بارش ،يمسدود نشده است. به اعتقاد و

 .كند يم بيترغ رمجازيغ يها كشاورزان استان را به حفر و استفاده از چاه

 ازيآب مورد ن ديدر مرحله اول با رمجازيغ يها كامل در انسداد چاه تيموفق يكرد: برا انيب نگهدار

 خواهد بود. يها موقت انسداد چاه صورت نيا ريشود و در غ نيكشاورزان تأم

تحت  ستيبا يم رد،يگ يصورت مجاز مورد استفاده قرار م ها هم كه به از چاه يكارشناس افزود: برخ نيا

 هيرو يبرداشت آب وجود داشته باشد. مصرف ب زانيدر م يمصرف قرار گرفته و حساب و كتاب تيريمد

از  يشنا ينيرزميز يها كمبود منابع آب ،يشهروندان، هدررفت آب در بخش كشاورز يآب از سو

 رييبرنامه تغ افتنين و تحقق رمجازيغ يها نشدن چاه  يكشاورزان، سامانده هيرو يكمبود بارش و استفاده ب

در استان  يسال و خشك يآب يها تنش دياست كه موجب بروز و تشد يكشت ازجمله عوامل يالگو
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 .رديصورت گ يو اقدامات اساس يزير برنامه نهيزم نيدر ا ديبا يكه م شود يم لياردب

 

 ليدشت اردب يها بر چاه يدستگاه كنتور هوشمند حجم250 نصب

 ديهم گفت: با توجه به افت شد ل،ياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد ،يمرن يعباس جنگ حال نيا در

 ليدال توجه است. به ازمندين ياز هر زمان شيارزشمند ب ريذخا نياظت از ااستان حف ينيرزميآب ز ريذخا

است  يسطح يها از آب شيب ينيرزميز يها حفاظت از آب تياهم ليدر استان اردب يشناس نيزم ختير

نسبت به  ييو قضا يياجرا يها دستگاه يتمام يبا همكار دياز حاد شدن مسأله، با يريجلوگ يو برا

 منابع تالش كرد. نياز ا انتيحفاظت و ص

آب  ادي: با مصرف زكرد حيمرور زمان تشر به ينيرزميز يها با اشاره به باال رفتن مصرف آب از آب يو

 ديروز تشد ها روزبه سفره نيآب شده و فشار به ا ديدچار كمبود شد ينيرزميز يها سفره رياخ يها در سال

 شده است.

 نهيدر زم يمعضل اقدامات مهم نيمقابله با ا يبرا كه نيا انيبا ب لياردب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 زياقدام، نسبت به تجه نيصورت گرفته است، افزود: در كنار ا رمجازيغ يها چاه تياز فعال يريجلوگ

اقدام شده  صرفم تيريمد يمجاز به كنتور هوشمند برا يو صنعت يحلقه چاه كشاورز215و  هزار كي

 است.

و سه  ليدر دشت اردب يو برق يزليد يها بر چاه يدستگاه كنتور هوشمند حجم250از نصب  يمرن يجنگ

دستگاه كنتور 29حدود  يجار خبر داد و گفت: تاكنون از آغاز سال ليدر استان اردب يمحدوده مطالعات

 نصب شده است. يهوشمند حجم

با  يسيالكترومغناط) و wi( يكيآب و برق از نوع مكان يهوشمند حجم ياظهار كرد: نصب كنتورها او

مغان، خلخال و كوثر با قوت تمام و با  شهر، نيمشگ يو سه محدوده مطالعات ليدشت ممنوعه اردب تياولو



   

 

 

166 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

برق در  يگشت و بازرس يها پيبرداران توسط اك بهره يها و همكار شهرستان رانيمد يها تيحما

طرح  يكار تيدستگاه و اولو250 يگذار آغاز شده و با هدف 99 در سال لياردب يا شركت آب منطقه

 و ادامه خواهد داشت. يراهبر يبخش و تعادل اءياح

 يها آب يبخش و تعادل اءيطرح اح دار تياولو  پروژه11از  يكياقدام  نياظهار داشت: ا يمرن يجنگ

ها درجهت حفظ منابع ارزشمند  چاه گونه نيبرداران از ا كشاورزان و بهره رود ياست و انتظار م ينيرزميز

 لياردب يا منطقه آبو شركت  رويوزارت ن يها استيرا با س يهمكار تينها ينيرزميآب ز كيو استراتژ

 عمل آورند. به

چند سال  يط ليمخزن دشت ممنوعه اردب يهوشمند نسبت به بهبود كسر يافزود: با نصب كنتورها او

موجود در دشت ممنوعه  يها يگذار هيحفظ سرما يبرداشته خواهد شد و از طرف ياساس يها قدم يآت

مقدور  ليدر دشت ممنوعه اردب ژهيو به ينيرزميبر منابع آب ز و نظارت يمنوط به حفاظت جد زين لياردب

 خواهد شد.

 يبا اجرا ليمترمكعب آب در دشت اردب ونيليم كيهم گفت: امسال  ل،يفرماندار اردب گانه،ي يامام مسعود

 يها آب هيرو يبرداشت ب رمجاز،يغ يها از حفر چاه يريشده است. جلوگ ييجو صرفه يبخش طرح تعادل

را  ليدشت اردب تواند يو صنعت م يهوشمند آب و برق در بخش كشاورز يو نصب كنتورها ينيرزميز

 كند. اءياح

مورد آن كنتور 541نصب شده كه  لياردب يها چاه يكنتور هوشمند بر رو753كرد:  انيب گانهي يامام

 يمربوط به كنتور هوشمند معمول گريمورد د148و  يكنتور هوشمند حجم مورد64هوشمند آب و برق، 

 است.

از  يكي ينيرزميدشت ممنوعه محسوب شده و از لحاظ منابع آب ز نياظهار داشت: ا لياردب فرماندار

 .رديمورد حفاظت و حراست قرار بگ تر شيب ديمستعد است كه با يها دشت
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و  يروبيحال ال نيدر ع ل،ياردب يا شركت آب منطقه يردارب معاون حفاظت و بهره لو، يسيع پاسبان

از اضافه برداشت  يريجلوگ ،يكشاورز يها استان، نصب كنتور هوشمند بر چاه يها رودخانه يسامانده

و  رمجازيغ يها از منابع آب، انسداد چاه يگروه گشت و بازرس نيچند تيفعال ،يكشاورز يها از چاه

استان  ياز منابع آب انتيحفاظت و ص يشركت در راستا نيجمله اقدامات اها را از از حفر آن يريجلوگ

 ذكر كرد.

حفظ و  نهيدر زم زين ياقدامات فرهنگ ديبا يم يحال كارشناسان معتقدند در كنار اقدامات سلب نيا با

 يگاهواسطه زور بلكه با آ برداران آب نه به استان صورت گرفته و كشاورزان و بهره يحراست از منابع آب

آب  نيها، تأم گفته آن بهمشاركت كنند.  ينيرزميز يها سفره ژهيو به يدر حفاظت از منابع آب ليو تما

كشت  يها گسترش طرح يسدها، تالش برا ابيپا يها طرح ياجرا قيكشاورزان از طر ازيمورد ن

است كه  يها ازجمله اقدامات اساس رسانه قياز طر يساز مدرن و فرهنگ ياريتوسعه آب ن،يگزيجا

 كند. كينزد تيموفقمرز  استان را به يگرفته در حراست از منابع آب صورت يها تالش توان يم
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خبرگزاري فارس مورخ  – هياروم اچهيدر زياحداث سد در حوضه آبر تيممنوع

26/06/1399 

 

 زيمصوبات دولت ساخت سد در حوضه آبر طبقگفت: هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

 و كردستان ممنوع است. يشرق ،يغرب جانيدر سه استان آذربا هياروم اچهيدر

 

 هياروم اچهيدر زياحداث سد در حوضه آبر تيممنوع

 اچهيدر يايستاد اح ياستان ير نشست اعضافرهاد سرخوش د هيفارس از اروم يگزارش خبرگزار به

عبور و  يبرا هياروم اچهيشده در در جاديا زياشاره كرد و اظهار داشت: خاكر ايبه اقدامات ستاد اح هياروم

 شده است. ليتبد اچهيدر نيا يايدر اح يطيمح ستيبحران ز كيمرور خودروها هم اكنون به 

 حيتصر شود، يبه سمت شمال آن م اچهيآب از جنب در مانع از چرخش زيخاكر نيا نكهيا انيبا ب يو

 شاتيكه تاكنون آزما شود يم ياتيعمل يوزارت راه قرار گرفته و به زود تيمشكل در اولو نيكرد: رفع ا

 شده است. زآغا هياروم اچهيدر در يستمياكوس يچرخش ستميس يايآغاز اح يبرا رهيو غ يالزم حفار

مانده  يدرصد باق 50و  يايآب گذر توسط ستاد اح نيا يعتبارات اجرااز ا يمين نكهيا انيبا ب سرخوش

طرح، ستاد  نيا عتريآغاز هرچه سر يراستا و برا نيشود، ادامه داد: در هم يم نيتوسط وزارت راه تام

 داده است. اختصاص هياروم اچهياعتبار به احداث آبگذر در الير ارديليم 500در مرحله نخست  ياياح

 يسخت افزار يطرح ها نكهيا انيبا ب يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يتاندفتر اس ريمد

 يو به بهره بردار افتهيكشورمان خاتمه  يجمهور سيماه امسال توسط رئ يتا د هياروم اچهيدر يايستاد اح

 شود. يم ايل احو كام دهيرس كيبه تراز اكولوژ اچهيدر 1406طرح ها تا سال  نيرسد، گفت: با اتمام ا يم

از بروز بحران خشك  يريجلوگ يخاطرنشان كرد: برا هياروم اچهيدر يايبر تداوم اح ديبا تاك سرخوش
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در حوزه  يطرح تعادل بخش ،يرودخانه ها يروبيشامل ال ينرم افزار يطرح ها ديبا هياروم اچهيشدن در

 .شدتداوم داشته با شهيهم يكم آب بر و... برا اهانيكشت، كشت گ ياصالح الگو ،يكشاورز

نازلو و  يجهت شروع مجدد ساخت سدها روين رياستان و موافقت وز ندگانينما يريگيدر خصوص پ يو

در سه استان  هياروم اچهيدر زيباراندوز گفت: طبق مصوبات دولت ساخت سد در حوضه آبر

 و كردستان ممنوع است. يشرق ،يغرب جانيآذربا

ستاد  نيا تيخاطرنشان كرد: از آغاز فعال يغرب جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريمد

مصرف آب و كمك به  تيريمد يبرا يدر حوزه كشاورز الير ارديليم 750هزار و  2از  شيتاكنون ب

 شده است. نهيهز هياروم اچهيدر ياياح
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 در كشور البيو پخش س يآبخواندار تيسا 380از  يبردار بهره پور عنوان كرد: نيحس

 26/06/1399خبرگزاري ايانا مورخ  –

 

ر ب ديكشور با تاك يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 يبرا نيدر درون زم رهيو ذخ البينفوذ باران و س يدر راستا يآبخواندار يضرورت توسعه طرح ها

 تيسا 382از  ياز بهره بردار ،يعيطب يعرصه ها يايآبخوان ها و اح هيتغذ ،يزيخ ليكاهش س

 كشور خبر داد. زيآبخ يهزار هكتار در سطح حوزه ها 206به وسعت  البيو پخش س يآبخواندار

 

 در كشور البيو پخش س يآبخواندار تيسا 380از  يبردار هبهر

 يشدت بارندگ شيروند افزا حيبا تشر يآبخواندار تياهم نييپور در تب نيابوالقاسم حس انا،يگزارش ا به

آبخوان  هيتخل گريد يو از سو يميو نوسانات اقل راتيياز تغ يها در كشور ناش البيوقوع س ديها و تشد

نفوذ باران و  ،ياندارآبخو يگفت: رسالت ذات يعيطب يها ستميخوردن توازن اكوس بهم يها و چالش جد

است كه منجر به كاهش  عتيطب ستميآب در چرخه اكوس يداريو حفظ و پا نيبه درون زم البيس

در آبخوان چاه ها، چشمه ها و قنوات، بهبود  يآب سبز در خاك و آب آب رهيذخ تيتقو ل،يخسارات س

 كياكولوژ عادلو حفظ ت ياهيپوشش گ ياياح ،يو باد يآب شياك، كاهش فرساخ يرطوبت تيوضع

 گردد. يم يعيطب يعرصه ها

 يتوسعه آبخواندار يها تيسازمان جنگل ها با اشاره به ظرف يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

هكتار  ونيليم 22 كشور مشتمل بر رينفوذپذ "كامال يهكتار اراض ونيليم 63در كشور افزود: از مجموع 

مستعد  يعرصه ها ارهكت ونيليم 14از  شيافكنه، ب يهكتار مخروط ها ونيليم 9و  يكواترنر ينهشته ها

در  البيو پخش س يآبخواندار يهكتار آن به منظور توسعه طرح ها ونيليم 11و  ييشناسا البيپخش س
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 يهدف گذار ز،يخ ليمناطق سدر  يبحران يمشرف به دشت ها زيآبخ يحوزه ها تيسطح كشور با اولو

 شده است.

در كشور،  ييربنايز يطرح ها نگونهيا يفن ياستانداردها يارتقا يكرد: در راستا حيپور تصر نيحس

و پخش  يآبخواندار ياز طرح ها ياجرا و بهره بردار ،يطراح ،يابيمكان  يفن يارهايضوابط و مع

قالب  درر تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه كشو يزداريتوسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ البيس

 شده است. نيكشور تدو يياجرا - ينظام فن

 يها برنامه فيدر كشور در رد البيمستعد پخش س يعرصه ها يبند تيو اولو ياز پهنه بند نيهمچن يو

در جهت  يزداريسازمان جنگل ها با مشاركت پژوهشكده آبخ يو آبخواندار البيمصوب دفتر كنترل س

 خبر داد. يشده در سال جار ادي يمستعد موصوف و توسعه طرح ها ياراض يفظ كاربرح

به وسعت  البيپخش س يياجرا تيسا 345شامل  البيو پخش س يآبخواندار تيسا 382است،  يگفتن

هزار هكتار در  63به مساحت  يپژوهش يها تيدر زمره سا يآبخواندار ستگاهيا 37هزار هكتار و  143

 است. دهيرس يبه بهره برداركشور اجرا و 
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در  كارون؛ شده است ليبزرگ فاضالب كشور تبد يخوزستان به مجرا ياتياهرگ حش

 26/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – محاصره فاضالب

 

است كه با فاضالب  ياديز يها فرد كالنشهر اهواز است، سال منحصر به ييبايكارون كه نماد ز رودخانه

فاضالب  ميمستق هيوتخل سو كياز  يصنعت يها يو آلودگ يكشاورز يها . ورود زهكششود يم رابيس

خوزستان را  ياتيحال شاهرگ ح گر،يد يز سوبه رودخانه كارون در استان ا مارستانيچند ب  نشده هيتصف

 كرده است. ميوخ

 تاًيو نها ستيز طيمح تواند يم قيدفع استاندارد به هر طر انسان درصورت عدم يحاصل از زندگ گنداب

شوشتر، دفع فاضالب  يخيشهر تار يشهر بيمواجه سازد. در گذشته و در ترك يانسان را با خطرات جد

 تيوسعت و جمع اشهر ب نيحاضر فاضالب ا اما متأسفانه درحال شد، يانجام م يكامالً اصول يها به روش

 .زدير يدر رودخانه كارون م ادينسبتاً ز

 

 با آب آغشته به فاضالب يمحصوالت كشاورز ياريآب 

انسان و  يها برا فاضالب در رودخانه زشيشوشتر با اشاره به خطرات ر ستيز طياداره مح سيرئ

و هم به لحاظ سالمت و  يطيمح ستيفارس گفت: بحث فاضالب هم به لحاظ ز به يمحصوالت كشاورز

شهرستان از رودخانه گرگر و  ياز محصوالت كشاورز ياريآب بس نيبهداشت جامعه مهم است. منبع تأم

 است. طيطش

است كه  ينيعناصر مضر و فلزات سنگ يها حاو افزود: فاضالب وارد شده به رودخانه ينجات بهروز

شده و وارد  جذب اهانيتوسط گ زا، يماريوجود عوامل ب ني. همچنكند يرا آلوده م يكشاورز محصوالت

كه باعث  اشدب ينيسموم و عناصر سنگ ،يماريعامل انتقال، تجمع ب كي تواند يخود م نيو ا شوند يبدن م



   

 

 

173 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .شود يم گريوبا و اتفاقات د ،يا روده يها يماريها، ب انواع سرطان

 

 مواجه است يطر جدبا خ انيآبز يزندگ

آب  ييايميو ش يكيزيف رييموجب تغ يطيمح ستيها را به لحاظ ز فاضالب در رودخانه زشير ينجات

از  ياريشده و بس انيآبز يكرد: باال رفتن غلظت و كدورت آب باعث به خطر افتادن زندگ انيدانست و ب

محلول در آب كم شده و  ژنيكسا ني. همچنشود يمشكل م شانيبرا ستيز طيرفته و شرا نيها از ب گونه

 مضر خواهد شد. زين ستيز طيمح اتيح يبرا

ها  مسأله گفت: بحث ورود فاضالب به رودخانه نيحل ا يبرا ستيز طيدرخصوص اقدامات اداره مح يو

 .ميهست بانيبا آن دست به گر زيبزرگ، مانند اهواز ن ياست و در شهرها يمسأله كشور كي

 يفيكارگروه حفاظت ك يها نشست يراهكار برگزار نيتر افزود: اولشوش ستيز طياداره مح سيرئ

ها و واحدها در نظر گرفته  شركت ،يصنعت ،يانسان يها پساب يبرا يرودخانه كارون است كه مصوبات

و  يفاضالب صنعت خانه هيشهرستان مجهز به تصف يو كشاورز يديتول ،يصنعت يشده و همه واحدها

 يفاضالب شهر هيو فعال هستند، فقط تصف خانه هيتصف يدارا زيشوشتر ن ستانماريهستند. هر سه ب ينسانا

 اعتبارات كالن است. صيتخص ازمندياست و ن بر نهيپروژه بزرگ و هز كيمانده كه   يباق

مجزا در نظر گرفته شده و در سطح كالن در  ياعتبار صيتخص ديبحث با نياضافه كرد: در ا ينجات

فاضالب  هيتصف يها پروژه يقادر به اجرا ي؛ چراكه با اعتبارات استانشود يريگ ميتصم خصوص نيا

 بود. مينخواه

  

 با خطر مواجه ساخته است زيشوشتر را ن يآثار ثبت جهان فاضالب

در حوزه آثار ثبت  رساند، يم بيفاضالب در رودخانه به شوشتر آس زشيواسطه ر كه به يگريد بحث
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 يجهان يآب يها سازه گاهيپا سيرابطه رئ نيشهرستان است. در هم نيا يخيارزشمند تار راثيو م يجهان

قرار بوده سازمان آب و برق خوزستان  ونسكو،يطبق تعهدات به  2012تا  2008شوشتر اظهار كرد: از سال

باره صورت  نيدر ا ياقدام نيتر فاضالب به رودخانه را مرتفع كند، اما تاكنون كوچك زشيمشكل ر

 آغاز هم نشده است. يركا چيه ينگرفته و حت

 يآب يها وجود فاضالب در آب رودخانه به سازه ليدل كه به ييها بيدرخصوص آس يبهادر محمدرضا

فاضالب  يو آلودگ زارهايرشد ن ،يطيو مح يمنظر يفضا يباياذعان كرد: نداشتن وجه ز شود، يوارد م

 يبررس كيكه با  يا ونهگ به شود، يها م سازه يسنگ يها قسمت يشدن آب و خوردگ يديباعث اس

 .ديموارد را د يبرخ توان يم يصورت چشم به

 

 فاضالب در رودخانه زشيوبرق خوزستان به ر سازمان آب يتوجه يب 

 ونسكويدرباره تعهدات ما به  رويافزود: مكاتبات با سازمان آب و برق خوزستان و وزارت ن يو

پاسخ  گاه چينداشته است و ه يصخا جهينت چيها ه فاضالب از رودخانه يآور درخصوص جمع

 نآ يآور جمع فاضالب و عدم زشير ليدل به زين يياخطارها ونسكو،ي. ميا نكرده افتيهم در يا كننده قانع

 داده بود.

 

 است ازيشوشتر ن خانه هيتصف ليتكم يتومان اعتبار برا ارديليم 170

حاضر متأسفانه  ار كرد: درحالشهرستان اظه نيآبفا شوشتر درخصوص دفع فاضالب در ا ريمد نيهمچن

 .زدير يبه رودخانه م هيتصف و بدون ماًيمستق يتمام فاضالب شهر

پمپاژ  ستگاهيا 13بزرگ،  خانه هيتصف كي جاديبر ا مشكل عالوه نيحل ا يپور افزود: برا عبداهللا رستم

 درحال احداث است. ايفاضالب احداث شده 
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است، ادامه داد: حدود  يا بزرگ شوشتر در چه مرحله انهخ هيسوال كه احداث تصف نيدر پاسخ به ا يو

شماره هشت) اگر  ستگاهي(ا خانه هيتصف ياصل ستگاهيانجام شده است. ا ميپروژه عظ نيدرصد از كار ا85

 خواهد شد. هياز فاضالب در شوشتر تصف يمياحداث شود، بخش عظ

هستند،  يواردات ها خانه هيد استفاده در تصفقطعات مور تر شيموضوع كه ب نيگفت: با توجه به ا پور عبداهللا

 خانه هيتصف ليتكم يتومان برا ارديليم170از  شيب يبه اعتبار يكنون تيبرآوردها در وضع نيطبق آخر

 .شود يمحسوب م  كالن  است كه جز اعتبارات ازين

 

 اند نشده ييطور كامل اجرا به مصوبات

 هيموضوع تخل يبرا ها يريگيدرخصوص پ ياسالم يشوشتر و گتوند در مجلس شورا ندهينما نيهمچن

و  طيفاضالب به رودخانه كارون هم در شوشتر و  هم گتوند اظهار كرد: مشكل ورود فاضالب به شط

 نهيزم نيهم در ا يام و مصوبات خوب كرده يريگيپ يو كشور يها از مراجع مختلف استان گرگر را بار

 نشده است. ييامل اجراطور ك صادر شده، اما متأسفانه تاكنون به

 96وفاضالب سال گانه آب18كرد: در مصوبات  انيمسئوالن ب يبرخ يكار با اشاره به كم يالنيگ سهراب

 خانه هيپمپاژ و تصف يها ستگاهيخوزستان، مقرر شد ا يآبفا ركليدرخصوص شوشتر و گتوند با مد

 شوند. هيو وارد چرخه تصف ليفاضالب شوشتر تكم

 

 كرده است ديموجود بازد تيعاز وض روين ريوز 

كرد: حضور  انيب  فاضالب تياز وضع يدانيم ديبازد يبرا يو كشور ياستان رانيبا اشاره به دعوت مد يو

 نهيزم نيدر ا يموضوعات آبفا باعث شد تا مصوبات خوب تيحساس دنيو د هيدر حوزه انتخاب روين ريوز

از رودخانه جهت  البفاض يآور جمع بر يمبن ونسكويبه  رانيتعهدات ا يها اجرا اتخاذ شود، ازجمله آن
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 بوده است. يآثار ثبت شده جهان يحفظ و نگهدار

كردم كه  ديبا حضور استاندار برگزار شد، تأك 96كه آذرماه  يا در ادامه گفت: در جلسه يالنيگ

جبران است كه  رقابليغ شود، يوارد م قيطر نيشوشتر از ا يراثيكه به آثار م يبيفاضالب و آس هيتصف عدم

 موضوع را داد. يريگيقول پ زياستاندار خوزستان ن

 يراحت مسأله به نيبه مصوبات خاطرنشان كرد: ما از ا يتوجه يمردم شوشتر و گتوند با انتقاد از ب ندهينما

مشكالت  ريگياز مراجع مختلف كشور پ هيانتخاب  كرد و تا حل كامل معضل فاضالب حوزه ميعبور نخواه

 يدر اجرا عيخواهان تسر ومنتقل كرده  يموضوع را به و زيمجلس به استان ن سيرئ رير سفر اخ. دميهست

پمپاژ و  يها ستگاهياز مصوبات كه شامل ساخت ا يحاضر بخش . درحالميكامل مصوبات حوزه آبفا شد

همچنان و وارد مدار نشده و  ليفاضالب بود، انجام شده؛ اما با توجه به كمبود اعتبارات، تكم هيتصف

 است. يبه قوت خود باق يمشكل اصل

 

 ميكن يطرح سوال م ريوز از

شوشتر و گتوند  يفاضالب شهرها تمام مهين يها پروژه ياجرا گريد ماه كيگفت: اگر تا  انيدر پا يو

طرح سوال خواهد شد و  روين ريمطلوب منجر نشود، از وز جهيبه نت ها يريگيو پ ردينگ يتر شيسرعت ب

 بود. دهمطرح ش زيمجلس ن سيموضوع در سفر رئ نيبه مجلس خواهم آورد. ا ييسخگورا جهت پا يو

 

 است مانده يباق ييو نها ياصل گام

 ياضطرار اريمسائل از موارد واجب و بس ياما برخ م،يو آگاه ميدان يكشور را همه م ياقتصاد طيشرا

اضالب به رودخانه در شوشتر، ف زشيو با جان و سالمت مردم مرتبط هستند. موضوع ر شوند يمحسوب م

هزار  چندآثار  نيسالمت مردم و همچن ،يطيمح ستيبر خطرات ز دست موضوعات است كه عالوه نياز ا
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مشكل صورت گرفته و  نيحل ا يبرا ياقدامات كه نيا گري. نكته دكند يم ديرا هم تهد يساله و ثبت جهان

مانده  يتنها باق ياند و گام اصل آماده و ساخته شده زين ها خانه هيپمپاژ و تصف يها ستگاهيمانند ا يمقدمات

موضوع، توجه كنند و رودخانه كارون را  نيمسئوالن مربوطه در كشور و استان نسبت به ا ميدوارياست. ام

 كم در محدوده شوشتر از گندآب فاضالب نجات دهند. دست
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خبرگزاري  – آب تيريبا سوءمد يدرصد از كشت محصوالت كشاورز 30 يريرپذيتأث

 28/06/1399فارس مورخ 

 

آب پشت سد به  رهياستان اصفهان گفت: با توجه به ذخ يامور زراعت سازمان جهاد كشاورز ريمد

درصد از سطح  30مسأله  نيو ا ستيممكن ن زهييكشت پا يه براآب از رودخان نيتأم ادياحتمال ز

 قرار خواهد داد. رياستان را تحت تأث ركشتيز

 

 آب تيريبا سوءمد يدرصد از كشت محصوالت كشاورز 30 يريرپذيتأث

اقالم  نيا نيمانند گندم و جو و تأم زهييفارس از اصفهان، كشت محصوالت پا يگزارش خبرگزار به

محصوالت  نيا ديدر تول ييكه خودكفا ييدارد تا جا ياديز تيدر طول سال اهم ييغذا يبرا يكشاورز

 شده است. ليتبد يكشاورز تيسنجش وضع يارهاياز مع يكيبه 

 ديدر تول تيمنبع محدود نيدر ا تياست و محدود يتوسعه بخش كشاورز يازهاياز ن يكي آب

 يو كشاورز يتوسعه كشاورز ديفت آب كلگ توان يم گريمحصوالت را به دنبال دارد، به عبارت د

 موتور محركه اقتصاد است.

و اقتصاد  شود يمحسوب م يآب شرب و كشاورز نيتأم يرود منبع اصل ندهياستان اصفهان رودخانه زا در

 يجانيه يسو و رفتارها كياز  رانيمد يها يريتدب يرودخانه وابسته است اما ب نيبه ا يادياستان تا حد ز

 يها ماه يكه در برخ ودش ليتبد يرودخانه فصل كيرود به  ندهيباعث شده تا زا گريد يسو كشاورزان از

 .شود يآب در آن متوقف م انيسال جر

 رهيشدن ذخ كيدرباره نزد ها يكشت تابستانه نگران يآب به كشاورزان برا صيپس از تخص زين امسال

 يحجم آب رهاساز يبه بررس يارشفارس در گز يو خبرگزار افتي شيآب سد به خط قرمز شرب افزا
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 رودخانه پرداخت.  نيشده و احتمال خشكاندن دوباره ا

دارد و اقتصاد استان را تحت  يكشاورز داتيبر حجم تول مياثر مستق رود ندهيشدن رودخانه زا خشك

استان اصفهان در  يامور زراعت سازمان جهاد كشاورز ريمد ا،يروزنيف مانيقرار خواهد داد، پ ريتأث

كشت گندم،  كتارهزار ه 60استان اصفهان  زهييوگو با خبرنگار فارس عنوان كرد: در برنامه كشت پا گفت

 2هزار هكتار كلزا،  2 زه،ييهكتار چغندر پا 300 ،يا هزار هكتار جو علوفه 6هزار هكتار كشت جو،  57

 .ميا كرده يزير گلرنگ را برنامه ميهكتار كشت د 100هزار هكتار گلرنگ و 

آب پشت سد به  رهيكرد: با توجه به ذخ حياستان اصفهان تصر يامور زراعت سازمان جهاد كشاورز ريمد

مانند چاه، قنات و  يگريد ياما منابع آب ستيممكن ن زهييكشت پا يآب از رودخانه برا نيتأم ادياحتمال ز

درصد از سطح  30 هانآب از رودخ نيعدم تأم نياما ا رند،يگ يچشمه در استان مورد استفاده قرار م

 قرار خواهد داد. رياستان را تحت تأث ركشتيز

 ليو اوا زييآب رودخانه در اواخر پا انيباشد كه جر يا ها به گونه بارش تيوضع ميدواريگفت: ام يو

 نيا ريدر غ ميا اساس انجام داده نيبذر و نهاده را بر هم نيتأم يبرا ها يزير زمستان برقرار شود و برنامه

 .ديخواهند د انيو كشاورزان ز ابدي يطوح كشت كاهش مصورت س

الزم  يها يهماهنگ يها ابالغ شده و ادارات جهاد كشاورز عنوان كرد: برنامه كشت به شهرستان ايروزنيف

كه منجر  ييها برنامه از انجام كشت نيا تيكشاورزان با رعا مياند و انتظار دار با كشاورزان را انجام داده

 كنند.  يخوددار شدخود كشاورزان خواهد  انيز جهيمحصول و در نت كيدر  ديبه مازاد تول
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خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود يدر حوزه آب صاحب چراغ راه م ياستان مركز

29/06/1399 

 

 كيكه در طول  ينظارت بر آب است، آب يروز جهان ورماهيشهر 28سپتامبر مقارن با  18 ي/مركزسنايا

را  ينيرزميز يها به آب يبودن، دست انداز  تشنه نيرا تشنه نگهداشت و هم نيكمبود آن زم ريدهه اخ

 داد. شيافزا

در  يشد و حت افتيو كنار كشور در  كه در گوشه يمطلوب يها يبارندگ ليبه دل ريدو سه سال اخ يط

 يشگيهم يرفع تشنگ يبرا ينشان يرابيس نيشد، اما ا رابيتشنه س نيزم م،يرا تجربه كرد ليس يا برهه

 يها يبگذرد و بارندگ ديسال با يها بوده است كه سال يبه قدر ينيرزميز يها ها از آب برداشت ست،ين

 برطرف شود. نيزم يشود تا بلكه تشنگ افتيخوب در

 يباال بوده است كه ط يدر كشور به حد ينيرزميآب ز يها برداشت از سفره زانيم گذشته يها سال در

سند  ينيرزميز آب يها ها و سفره كاهش فشار مضاعف به دشت يبرا رويوزارت ن ريسال اخ كي

 بتواند قيطر نيكشور در دستور كار قرار داده است تا بلكه از ا يها را در استان يبا كم آب يسازگار

 را تحت كنترل درآورد. ها برداشت

ها مانند  از دشت يبرخ تيبودن وضع يو با توجه به بحران ستين يقاعده مسثتن نياز ا زين يمركز استان

سند در دستور  نيهنوز ممنوعه هستند، تدو ريدو سال اخ يها يدشت اراك و ساوه كه با وجود بارندگ

 تواند يسند م نيا قطعاآب را هدفمند كرد و  تيريسند برداشت و مد نيا قيكار قرار دارد تا بتوان از طر

 نظارت بر منابع آب باشد. يبرا يا دروازه

استان،  يبا كم آب يسند سازگار بياز تصو ياستان مركز يا شركت آب منطقه رعامليراستا مد نيهم در

 خبر داد. يدر سطح مل
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اظهار  ،يدر استان مركز ينيرزميز يها مخازن آب يبا اشاره به كسر سنا،يوگو با ا آمره در گفت اهللا عزت

برداشت شده  ينيرزميآب ز يها مترمكعب از مخازن سفره ارديليم 5حدود  ر،يسال اخ 40كرد: در طول 

 .ميهست يحجم كسر نيا رياست كه در واقع درگ

در كل كشور سند  روياستان، وزارت ن يمنابع آب تيوضع تيريكرد: به جهت كنترل و مد حيتصر يو

شده و فردا در سطح  هيسند ته نيا زين يرا مدنظر قرار داده است كه در استان مركز يبا كم آب يسازگار

 .دمنابع آب استان خواهد بو تيريسند در واقع چراغ راه مد نيخواهد شد كه ا بيتصو يمل

ب منابع آ تيريسند را مد نيا يسند اشاره كرد و هدف اصل نيشده در ا دهيمفصل د يها به برنامه آمره

 برنامه به تعادل برسد. كي يرا نداشته باشند و ط يو بحران يكسر تيها وضع دانست كه دشت يبه شكل

 فيصنعت و خدمات تعر ها، يسبز شهردار يشرب، فضا ،يكشاورز يها سند در بخش نيافزود: ا يو

داشت از سطح مترمكعب بر ونيليم 700حدود  ديبرنامه هفتم توسعه، با انيشده است و براساس آن و تا پا

 اناست يكاهش برداشت به حوزه كشاورز نيكه عمده ا ابديدر استان كاهش  ينيرزميمنابع آب ز

 .گردد يبازم

 يها برداشت برنامه زانيم نيكاهش ا يبرا نكهيا انيبا ب ياستان مركز يا شركت آب منطقه رعامليمد

 رمجاز،يغ يها كنترل چاه رمجاز،يغ يها چاه يدر نظر گرفته شده است، گفت: نصب كنتور بر رو يمختلف

از  استفادهآب در صنعت و استفاده از پساب،  يدر بخش شرب، بازچرخان يآبرسان يها اصالح شبكه

از كشت  يريسبز، جلوگ يفضا ياريآب يها وهيسبز، اصالح ش يفضا ياريآب شرب در آب يپساب به جا

 دهيسند د نيا لياست كه ذ ييها در واقع برنامهآب مانند چمن و ...  ازمندين يها بر و گونه محصوالت آب

 را كاهش داد. ينيرزميز يها برداشت از سطح آب توان يآن م يشده است كه با اجرا

 يها سند و كاهش برداشت از سطح آب نيا يدر راستا يجهاد كشاورز يها در خصوص تالش آمره

را مدنظر  ينيگزيحوزه پروژه جا نيدر ا يبخش اظهار كرد: سازمان جهاد كشاورز نيتوسط ا ينيرزميز
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 اام شود، يحذف م ياز آب حوزه كشاورز يسند در واقع بخش نيا يو اجرا بيقرار داده است، با تصو

 فيتعر ينيگزيجا يها اساس برنامه نيكشت شود بر هم ريو سطح ز ديمنجر به كاهش تول ديحذف نبا نيا

و  شود يكشت، احداث گلخانه و ... م يصالح الگوا ،يارياب نينو يها ستميس يشده است كه شامل اجرا

 مكمل سند خواهد بود. يجهاد كشاورز يها در واقع برنامه
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سابقه هم نتوانست  يب يها بارش :ستيز طيسازمان مح يها تاالب يايدفتر اح ركليمد

 29/06/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – را زنده كند »يگاوخون«

 

با وجود  نكهيضمن اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

حجم  ليگفت: به دل ست،ين يخوب تين در وضعهمچنا يتاالب گاو خون ريخوب دو سال اخ يها بارش

باز هم آب به  ميداشته باش يبارش ساالنه، بارندگ نيانگيدر باالدست تاالب اگر سه برابر م ها يبارگذار

 .رسد ينم يتاالب گاوخون

 نيكارشناس تاالب بر ا كيبه عنوان  نكهيضمن اشاره به ا سنايدر گفت و گو با ا يميباقرزاده كر مسعود

ما در كشور  يها تاالب شترياست، اظهار كرد: ب رانيتاالب ا نيتر مظلوم يم كه تاالب گاو خونباور

رود است.  ندهيدارد كه آن هم زا ياتيرگ ح كيتنها  يدارند اما تاالب گاوخون ياتيرگ ح نيچند

ه و... صورت گرفته است ك يتيجمع ،يكشاورز ،يصنعت يها يآنقدر بارگذار ياتيرگ ح نيباالدست ا

 10 يحت مينتوانست م،يها را داشت استان يرا در برخ ريسال اخ 50 يط يبارندگ نيشتريسال گذشته كه ب

 .ميكن نيرا تام يگاوخون يآب ازيدرصد ن

 ها يمتر مكعب است، گفت: آنقدر حجم بارگذار ونيليم 176ساالنه  يآبه گاوخون حق نكهيا انيبا ب يو

باز هم آب به  ميداشته باش يبارش ساالنه، بارندگ نيانگيه برابر ماست كه اگر س اديدر باالدست تاالب ز

 .رسد ينم يتاالب گاوخون

درحال  نكهيضمن اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

ضر كرد: درحال حا حياست، تصر رفتهيآن را پذ رويشده و وزارت ن دييتا يآبه تاالب گاوخون حاضر حق

 كند يم يرود رهاساز ندهيتاالب را از سمت سد زا نيآبه ا حق ديگو يم روياست كه وزارت ن نيمشكل ا

 نيهزاران هكتار زم نيب نيراه است و در ا لومتريك 300تا تاالب  يكه از محل رهاساز ستيدرحال نيا
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به  يآب تيو در نها شود يبرداشت م ريمس نيدر ا يآبه تاالب گاوخون حق رو نيوجود دارد. از ا يكشاورز

 .رسد يتاالب نم

داده شود، گفت: درحال حاضر  ليتاالب به ما تحو يدر ورود ديآب با نكهيبر ا ديبا تاك يميكر باقرزاده

مختلف از جمله  يها دستگاه دگانيشورا نمان نيداده شده است. در ا ليتشك رود ندهيزا يهماهنگ يشورا

و درمورد  دو... حضور دارن ستيز طيسازمان مح ،ياورزوزارت صنعت، وزارت كش رو،يوزارت ن

. سال گذشته با تالش همكارانم در استان شود يم يريگ ميها و تاالب تصم از دستگاه كيهر  يآب يازهاين

اتخاذ  ازمنديها ن شد اما زنده نگه داشتن تاالب يمترمكعب آب به سمت تاالب رهاساز ونيليم 20اصفهان 

 در بلند مدت انجام شوند. ديه باكالن است ك يماتيتصم

 يكشور دارد. متاسفانه ط داريبا توسعه پا يميها ارتباط مستق كرد: موضوع تاالب حيدر ادامه تصر يو

خشك  يها درصد صنعت و اقتصاد كشور در قسمت 80از  شيو ب تيدرصد جمع 70دهه حدود  نيچند

اتفاق خشك  نيا يجيكرده اند. اثرات تدر دايع پدارند، تجم متريليم 100 ريز يها كه بارش رانيو مرتفع ا

 بختگان، هامون و... است. ،يمانند گاوخون ييها شدن تاالب

دولت كارگروه  نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد 

 تيريدر مد تواند يكارگروه م نيداده است، اظهار كرد: ا ليرا در كشور تشك يبا كم آب يسازگار

 مختلف كشور اثرگذار عمل كند. يها مصرف آب در بخش

 م،يمنطبق كن يو كم آب يخود را با خشكسال ميبتوان ديما با نكهيبر ا ديبا تاك انيدر پا يميكر باقرزاده

مجاز، برخورد با  ريغ يها رود، بستن چاه ندهيزا زيمناسب آب در حوضه آبر عيمانند توز يگفت: اقدامات

آنقدر  يو انجام است اما مشكالت در بخش تاالب گاوخون يرودخانه و... در حال بررس مياوز به حرتج

 .ميكن دايها چاره پ آن يتمام يبرا مياست كه هنوز نتوانست اديز
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 خروج خبر داد: يوگو با همشهر تهران در گفت يآبفا رعامليمد ياريمحمدرضا بخت

 30/06/1399مشهري آنالين مورخ خبرگزاري ه –ي تهران از كابوس تنش آب

 

 يآب برا نيكه تأم تخت،يآب در افق بلندمدت مواجه است و نه فقط پا نيتأم يبرا يتهران با چالش جد 

را رقم  يانداز سخت چشم رانيا ينفر ونيليم85 تيدرصد كل جمع17به  كينزد رشيكل استان با پذ

 .زند يم

 

 راهكارهاي مقابله با گرمازدگي |آبي شديد بدن خطرناك است كم

 زانياز م اند كه با هم تفاهم كرده رويتهران و وزارت ن يشهردار يتازگ به ن،يآنال يگزارش همشهر به

ساله كم كنند و قرار است 10برنامه  كيسبز در  يمصرف فضا ازين نيجهت تأم ينيرزميبرداشت آب ز

مردم  ترسسبز در دس يفضا نيو همچن رشربيمصارف غ يبرا ينيرزميهرگونه برداشت آب از منابع ز

استان  يرو شيپ گريمعضل د گر،يد يمسدود شود. از سو ينيرزميآب ز  برداشت يها قطع شود و چاه

شهروندان را به همراه  يهاست كه نگران تهران و فروچاله يها در دشت نيتهران مسئله فرونشست زم

 داشته است.

به  يليتفص يوگو گفت كيشركت آب و فاضالب استان تهران در  رعامليمد ،ياريبخت محمدرضا

در  ياستان تهران از تنش آب خروج يدر دست اجرا برا يها برنامه نيو همچن ها بيها و آس چالش حيتشر

و روند  فمتوق ديبا ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يكه برداشت ب دهد يپرداخته است و هشدار م 1410 افق

 :ديوگو را بخوان گفت نيمعكوس شود. ا يا هيحاش يمهاجرت به تهران و شهرها

 يرخ داد كه فشار يه اتفاقچ م،يكرونا در تهران با تنش آب شرب مواجه شو وعيكه با ش رفت يم انتظار

 به مردم وارد نشد؟



   

 

 

186 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ميكرونا، شاهد رشد مصرف آب در كشور و ازجمله استان و شهر تهران بود روسيو وعيش ليدل به امسال

و  ونيليم3 يعنيكننده  مصرف آب شرب شهر تهران به مرحله نگران زانيروزه م20 يبازه زمان كيو در 

مصرف  التفاوت ! و مابهتگريچ اچهيآب در تيبرابر كل ظرف1,3 يعني د؛يهزار مترمكعب در روز رس900

 يعنيبود؛  شتريهزار مترمكعب ب500مدت نسبت به زمان مشابه پارسال حدود  نيآب شرب شهر تهران در ا

 .ميبا رشد مصرف مواجه شد ينفر ونيليم2,5 تيمصرف كل شهر اصفهان با جمع زانيمعادل م

 يساعت قطع كي يكه در شهر تهران حت ينحو به ميپشت سرگذاشت يآبتابستان امسال را بدون تنش  اما

 شتريب يجار چون نگاه مردم به آب در سال م،يمناطق كم نكرد يو فشار آب را در برخ ميآب نداشت

به جز در  ميداشتن يسالمت و بهداشت آنها بود. البته در استان تهران هم چالش جد كننده نيتضم يمعنا به

آب از  نيتام ليدل آن هم  به ار،يقدس، مالرد و شهر  مله غرب استان تهران مثل شهركمناطق ازج يبرخ

 .ميآب مواجه شو يها با قطع ساعت يبرق كه باعث شد در برخ يو قطع ينيرزميز يها چاه

  

 م؟يآب مواجه نباش نيدر تام يجد يباعث شد كه با وجود رشد مصرف، با تنگنا يعامل چه

كه در همان  ميكرونا مواجه شد وعينسبتا خوب، از اسفندماه با مشكل ش يبارندگ نزايم شيبر افزا عالوه

 اريما رقم زد و تابستان بس يرا برا يديدرصد رشد كرد و تنش شد25مصرف آب در تهران  زانيمقطع م

همكاران بود كه  يزرو و تالش شبانه ميآب را وارد شبكه كرد تيو با تمام ظرف ميرا تجربه كرد يسخت

و حدود  ميكن نيرا تام يشهروندان تهران ازيآب مورد ن ت،يفيو هم ك تيعث شد هم به لحاظ كمبا

مدت  كه نسبت به دهيمترمكعب رس ونيليم3,5 يمصرف كمتر شده و به روز زانياست كه م يروز10

 ود.بهتر ش تيوضع زييپا رد ميدواريو ام ميمواجه هست يهزار مترمكعب500مشابه سال قبل بازهم با رشد 

 

 تختيسبز پا يفضا ازيآب مورد ن نيتهران در ارتباط با تام يو شهردار رويوزارت ن نيب يتازگ به
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 را به همراه دارد؟ يتفاهمنامه چه اثرات نيا يامضا شده است. اجرا يا تفاهمنامه

 نيمتا يحفر شده برا يها در قالب چاه ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز ونيليم140شهر تهران حدود  در

 يمترمكعب هم از قنوات آب برا ونيليم40تا  30به  كيو نزد رديگ يسبز برداشت صورت م يآب فضا

 ونيليم180 ينيرزميسبز شهر تهران از منابع آب ز يآب فضا ازيكه كل ن شود يكار برداشت م نيا

 يف فضامصار يبرا 1410تهران در افق سال يشهردار يزير . براساس برنامهشود يمترمكعب برآورد م

از زمان حاضر. در  شتريمترمكعب ب ونيليم70 يعنياست؛  ازيمترمكعب آب ن ونيليم250سبز تهران به 

رو انجام شد كه يتهران و وزارت ن يبا مجموعه شهردار يها و مذاكرات جد بحث رياخ ميون سال كي

 .ستينقابل برداشت  ينيرزميمنابع آب ز قيمصرف آب از طر زانيم نيبود كه ا نيا جهينت

  

 مواجه است؟ هيتهران با خطر كاهش تغذ ينيرزميآب ز يها مگر سفره چرا؟

 يها سفره هيشاهد تغذ گريآن د لياز شبكه فاضالب در شهر تهران اجرا شده و با تكم يبخش اكنون هم

ها  سفره نيبود و آب ا ميشده با شبكه فاضالب نخواه يآور جمع يها از محل آب ينيرزميآب ز

تهران با  عاخود ادامه دهد، قط يتهران به روند كنون يو اگر شهردار كند يم دايكاهش پ داريصورت پا به

 نيآن نشست زم يبعد امديمواجه خواهد شد كه پ ينيرزميز يها كاهش آب ليدل چالش بزرگ به كي

 .ديآ يحساب م به يزنگ خطر جد كيدر شهر تهران در بلندمدت خواهد بود و 

 يا شركت آب و فاضالب استان تهران و آب منطقه نيب ريسال اخ2كه در طول  يجلسات ليدل نيهم به

 رايبه ثمر نشست و اخ م،يداشت يسبز و خدمات شهر يحوزه معاونت فضا ژهيو تهران به يتهران با شهردار

 يزن عنوان كلنگ آن به از توان يم يريتعب كه به ديو شهردار تهران رس روين ريوز يبه امضا ييتفاهمنامه نها

مترمكعب  ونيليم145كه  ينحو است؛ به يگام بزرگ و مل كيكرد،  اديدر شهر تهران  يسد مجاز كي

 نيو قنوات جهت تام ينيرزميبرداشت آب از منابع ز نيگزيفاضالب شهر تهران جا يها از پساب شبكه
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 .شود يسبز تهران م يفضا ازين

  

 سبز است؟ يفضا ازين نيتام يبرا ينيرزميز يها شدن برداشت آب بسته يمعنا تفاهمنامه به نيا

مصرف  نيا يتهران برا ينيرزميز يها مترمكعب از آب ونيليم218 گريتنها د نه 1410در افق يانيب به

و به  كند يم دايمترمكعب كاهش پ ونيليم53برداشت در آن سال به  زانيبرداشت نخواهد شد، بلكه م

كه در  شدهطور شفاف مشخص  تفاهمنامه به نيد. در اخواهد ش رهيذخ ريدناپذيسد آب تجد كياندازه 

ها بسته خواهد شد و  و چه تعداد از چاه رديگ يتهران قرار م يشهردار اريپساب در اخت زانيهر سال چه م

 تفاهمنامه مشخص شده و كامال قابل رصد است. نيا اتيهمه جزئ

 شود يسبز شهر تهران استفاده م يضاف يكه از آب آن برا ميحلقه چاه دار400كه حدود  شود يم برآورد

 زانيآب به م يمنف النياستان تهران با ب نكهيتفاهمنامه بسته خواهد شد. نكته مهم ا نيكامل ا يكه با اجرا

 تهران است. هرمترمكعب آب مربوط به ش ونيليم40مترمكعب مواجه است كه حدود  ونيليم150

 دياست، اما با يطيمح ستيبرجسته ز يازهايمهم با امتكار بزرگ و  كي ريهرچند تفاهمنامه اخ نيبنابرا

 يآور فاضالب در كل شهر تهران، هرچند فاضالب را جمع يها طرح يحواسمان باشد كه با اجرا

 يبخش اكهآب خواهند شد؛ چر هيتغذ نهيدر زم يدچار مشكالت جد ينيرزميآب ز يها اما سفره ميا كرده

ساالنه  گر،يد ي. از سورديگ يصورت م يجذب يها چاه قيطر از ينيرزميآب ز يها آب سفره نياز تام

 ونيليم800كه  رديگ يصورت م ينيرزميمترمكعب در شهر تهران برداشت آب از منابع آب ز ونيليم840

كه با  شود ي. برآورد مميحوزه دار نيدر ا يمنف النيمترمكعب ب ونيليم40و  شود يم هيمترمكعب آن تغذ

 ينيرزميآب منابع ز رهيمترمكعب از ذخ ونيليم400به  كيشهر تهران، نزدكامل طرح فاضالب  ياجرا

برداشت از منابع آب  نهيدر زم دينخواهد داشت و از هم  اكنون با يوجود خارج 1410عمال در افق

 .رديصورت گ ياساس دنظرياستان و شهر تهران تجد ينيرزميز
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 يرا در شهر تهران داشته، شهردار ينيرزميابع زبرداشت آب از من زانيم نيشتريكه ب ييها از دستگاه يكي

 يكار، گام نيدرصد مشكل حل شود. ا50از  شيتفاهمنامه ب يبا اجرا رود يتهران است و انتظار م

تهران و  يشهردار نيبو شهردار تهران برداشته شده است و تضاد  روين ريساز است كه با اراده وز سرنوشت

 .برد يم نياز ب يصورت منطق به بار نينخست يرا برا رويمجموعه وزارت ن

  

 شده است؟ ميتفاهمنامه چگونه ترس نيدر ا ينيرزميبرداشت آب ز انداز چشم

مترمكعب  ونيليم80به  ينيرزميتهران از منابع آب ز يبرداشت شهردار زانيكامل تفاهمنامه م ياجرا با

ها  ها خواهد بود و جنگل پارك ريسبز در دسترس مصرف شهروندان نظ يفضا يكه فقط برا ديخواهد رس

 ندهياز سال آ نكامل آ يياجرا اتيآب خواهد شد و عمل نيها تام سبز از پساب يفضا يها طيمح گريو د

 .شود يشروع م

  

 دي. چه باشود يم تر يجد ينيرزميز يها آب سفره هيو تغذ قيفاضالب، خطر تزر يها كامل طرح ياجرا با

 كرد؟

جا 2تنها  1410. در افقميكن نهيو به تيريرا مد ينيرزميها از منابع آب ز شتبردا نكهيجز ا ميندار يراه

 ونيليم80 يگريآب شرب و د يكسر يبرا يكيمجاز خواهد بود؛  ينيرزميبرداشت آب از منابع ز يبرا

و  يشاورزازجمله ك گريمصارف د يسبز در دسترس شهروندان و برداشت برا يفضا يمترمكعب برا

ها تفاهم امضا شده كه مصارف خود را از پساب  ها و وزارتخانه د شد و با دستگاهممنوع خواه عيصنا

 ونيليم50 ميكر طور مثال، در رباط نخواهند داشت. به ينيرزميكنند و حق برداشت از آب ز نيفاضالب تام

و  شود يبرداشت متوقف م نيامسال ا اني. از پاشود يبرداشت م ينيرزميز يها مترمكعب آب از سفره

 آن خواهد شد. نيگزيپساب جا
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 ست؟ياز چ يچالش ناش نياست، ا نيفرونشست زم ،ينيرزميها برداشت از منابع ز از چالش يكي 

فروچاله است. البته در جنوب  اي يآن يها بلكه نشست ست،يفرونشست ن دهد يدر شهر تهران رخ م آنچه

فرونشست مواجه  دهيبا پد ينيرزمياز منابع ز اندازه يبرداشت ب ليدل به 18تهران و منطقه يها تهران و دشت

قنوات صورت  قيشتر از طريآب ب نيتام مي. در تهران قدستين نياما در شهر تهران فرونشست زم م،يهست

 ياريآنها عوض شده و بس ريمس ايقنوات كور شده  نيوسازها، ا تهران و ساخت يو با رشد كم گرفت يم

 شده است. يخال نيزم ريز يفضا رفته و نياز ب يميقد يانبارها از آب

شده  هيانبارها تخل آب يهستند و وقت يتهران رس يها نيزم ن،ييانقالب به پا ابانياز خط خ گر،يد يسو از

. ازجمله با ميهست نيزم ريز ييجا شاهد جابه نيتنش در سطح زم نيتر و قنوات هم بسته شده با كوچك

و  شود يم كيحرت يرس يها ب و فاضالب و... خاكآ يها طرح ايگسترش خطوط مترو  ياقدامات برا

اشتباه گرفت. البته در  نيآن را با فرونشست زم ديكه نبا شود ياطراف آن دچار فروچاله م يخال يفضا

 است. يجد نيكه فرونشست زم ميقبول دار اريو شهر نيو دشت ورام 18منطقه

  

 تهران به چه صورت خواهد بود؟ يو شهردار رويتفاهمنامه مشترك وزارت ن يمنابع مال نيتام

هم  يمنابع مال نيتام يو الگو رديتهران قرار گ يشهردار اريدر اخت ها خانه هيقرار است پساب تصف اوال

 بيخواهد شد و به تصو هيتهران ته يصورت مشترك توسط شركت آب و فاضالب تهران و شهردار به

 .رسد يشهر تهران م يشورا

تهران در دست اجرا قرار دارد و  22دره در منطقه خرگوش خانه هيقالب تصفاقدام در  نينخست اكنون هم

تهران است و پساب آن  يمشترك با شهردار يزده خواهد شد كه كار ندهيماه آ 3كلنگ آن ظرف 

تا  اند هآن متعهد شد يمنابع مال نيتام يو دو طرف برا شود يتهران م يشهردار ليسال تحو25مدت  به

 شود. نيتام يصورت مجان به 22سبز منطقه يفضا ازيآب مورد ن مترمكعب ونيليم10
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 برداشت دارند؟ ينيرزميهم از منابع آب ز يگريد يها تهران، ارگان ياز شهردار گذشته 

تونل به سمت  كي قيشده از طر كه آب برداشت ميحلقه چاه دار117حدود  هيمحمد دانيم نيدر هم بله،

 نيا يمترمكعب آب كشاورز ونيليم50كه ساالنه  شود يقل ممنت يمصارف كشاورز يبرا ميكر رباط

 .شود يم نيها تام چاه نيا قيمنطقه از طر

 يافتتاح خواهد شد كه با اجرا جمهور سيتهران توسط رئ يطرح فاضالب شهر نيتر سال بزرگ انيپا در

 يو تمام نيتوسط پساب تام ميكر و رباط نيدشت ورام يآب كشاورز ازيمترمكعب از ن ونيليم50آن 

 ريسبز غ يفضا يتهران برا يشهردار ازياست كه كل ن نيا يحلقه چاه مسدود خواهد شد. برنامه قطع117

 شود. نياز محل پساب تام ،يو چه بخش كشاورز ييرغذايغ عيصنا ازيچه ن ميدر دسترس مستق

  

نگران هستند.  يورزدر بخش كشا ژهيو ها به از پساب يناش يآب مصرف تيفيمردم همچنان نسبت به ك اما

 ست؟يچ ها ينگران نيپاسخ شما به ا

 چيه يطور قطع مناسب است و جا به يمصارف كشاورز يپساب در شهر تهران و البته كشور برا تيفيك

 يبرا كه ياست درحال 20تهران همه كمتر از  يها خانه هيتصف يخروج BOCو  BODو  ستين ينگران

در  انمترمكعب از پساب تهر ونيليم230اكنون ساالنه  ست و همهم اجازه داده شد ه ا 50تا  يكشاورز

 ستميو س كند ينم ديرا تهد ستيز طيسالمت شهروندان و مح يو خطر شود ياستفاده م يبخش كشاورز

بر مضربودن پساب  يمبن يگزارش چيآن حذف همزمان فسفر و ازت است و تاكنون ه هيفاضالب و تصف

 .ميا دهنكر افتيدر يمصارف كشاورز يبرا

 شيهم پ يشرب و بهداشت كيمصارف نزد يتا مرحله استفاده از پساب برا اينقاط دن يدر برخ البته

باالتر از استاندارد  ها تيحساس نيا ،يو مالحظات شرع ينيد يها دغدغه ليدل اند اما در كشور ما به رفته

از  نكهيبر ا ونشد. افز استفاده نخواهد يمصارف شرب و بهداشت ياست و هرگز از پساب برا يجهان
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 .شود يگران تمام م اريهم بس يلحاظ اقتصاد

با  يو حت ستين ينگران يها هم جا پساب نياز ا يبد ناش يو احتمال انتشار بو يطيمح ستيمنظر ز از

منطقه و  نيدر ا يبد يبو چيو ه ديدر شمال تهران سر بزن هيطريق خانه هيهم به تصف شيسال پ40 يتكنولوژ

 كرد. دياستشمام نخواه هيزرگنده و زعفران يها محله

  

كه نگاه و تمركز شركت آب و فاضالب استان تهران معطوف به  شود يها انتقاد م وقت يبرخ

انتقاد  ني. استياستان تهران ن يها به فكر شهرستان ادياست و ز يبه شهر و شهروندان تهران يرسان خدمات

 د؟يرا قبول دار

شهر  يباال ژهيو و به ها يتهران ير شكل گرفته كه هرچه امكانات هست، برادر سطح كشو يا انگاره كي

 تينها 1330تهران تا سال تيجمع ست؟يچ تيوجود دارد. اما واقع تيذهن نيتهران است و ا

مردم  هها و قنوات بوده است و عمد چاه قيآب شهر تهران از طر نيهزار نفر بوده و تام300و ونيليم كي

سبز  يآباد فضا عباس يها و نقاط باالتر مثل تپه كردند يم يانقالب زندگ ابانياز خط خ رت نييتهران در پا

 بود. يو كشاورز

 كيآب به  نيشد و تام دهيانقالب كش ابانيخط خ يگسترش شهر تهران، مهاجرت و سكونت به باال با

حفر چاه وجود نداشت و  اما در باالشهر امكان ميشد؛ چراكه ما در جنوب تهران، آبرفت دار ليمسئله تبد

 يكلنگ سدها دنبا ز 40احداث سدها از دهه ليدل نينبود. به ا اديآن ز يهم حفر شود، دب ياگر چاه

قرار گرفت،  رويوزارت ن يها تهران در برنامه شيرو به افزا تيآب جمع نيجهت تام انيو لت ريركبيام

تصور در  نيو ا افتي صيالشهر تخصبا يسدها برا نيو آب ا ميچون در جنوب تهران، چاه آب داشت

 .هاست يبا باالشهر  تيشد كه اولو جاديمردم ا

ها از فاضالب مطرح  چاه هيآب جنوب تهران بهتر از باالشهر بود؛ چراكه مشكل تغذ تيفيآن زمان ك البته
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 آب تيفيزد و ك بيجنوب تهران آس يها ها به چاه فاضالب ن،يزم بيو ش تيشدن جمع نبود و با اضافه

 شيسال پ40 كه يدرحال ميجنوب تهران مواجه شد يها چاه يقرار داد و با آلودگ ريتأث مناطق را تحت نيا

شكل  تر يجد تيذهن نيدهه قبل ا2از اعراب نداشت و از حدود  يدر آب جنوب شهر محل تراتيوجود ن

 .كنند يمصرف م تيفيك آب كم ها يشهر نييو پا هاست يباالشهر يبرا تيفيگرفت كه آب باك

  

 ندارد؟ يآب در جنوب تهران مشكل تيفيچالش برطرف شده است و ك نيا ايآ

در كل شهر و استان  يانجام داد، برقراركردن عدالت آب ريسال اخ10در  ژهيو به رويكه وزارت ن يكار

ماملو در  خانه هيو تصف ميكن يوصل م يسطح يها جنوب تهران را به آب يتهران بوده و هست و منابع آب

جنوب استان  ژهيو جنوب و به يبرا شده هيسد ماملو احداث شده، تمام آب تصف يمنطقه پاكدشت كه رو

تهران به هم وصل خواهند  يها خانه هيتصف يجامع تهران، تمام نگير يو با اجرا ابدي يتهران اختصاص م

و ما در تهران آب كرد  دايطور محسوس ارتقا پ نفر در جنوب تهران به ونيليم2 يآب مصرف تيفيشد و ك

و پاكدشت هم مردم به  نيورام شوا،يپ يشهرها يو كامال آب سالم است و حت ميندار 5 يباال تراتيبا ن

 دارند. يدسترس يآب سالم و بهداشت

  

 استان تهران چطور؟ يشهرها و روستاها هيبق در

ل آب و برق از فشار تقاضا رسان مث خدمات يها باال بوده و دستگاه اريبس  يتياطراف تهران فشار جمع در

تعداد  50نشده بود. مثال در شهرستان بهارستان در سال ينيب شيالزم پ يها رساختيعقب هستند و ز

به اندازه شهر  يعني دهزار نفر سكونت دارن650روستا بوده است اما االن  كيخانوار سكونت داشته و 550

 نيتر شهرستان بهارستان در استان تهران متراكم ،ياشغال نيكه بعد از شهر غزه در فلسط ينحو رشت؛ به

آن  يدرصد فاضالب اجرا شده است، مردم تهران بها70اگر در شهر تهران  گر،ي. از طرف داستيشهر دن
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كار  نيكه عمده ا ستين يشوخ البطرح فاض لومتريهزار ك7 كينزد يو اجرا كنند يرا پرداخت م

فاضالب شهر  يها طرح يگذار هياست و ارزش سرما و دوازدهم صورت گرفته ازدهميبزرگ در دولت 

 .شود يتومان برآورد م ارديليهزار م22روز االن  متيتهران به ق

توجه  ريسال اخ2و در  مياستان تهران عقب هست يها است كه در بحث فاضالب در شهرستان تيواقع نيا

هم  يكشور نيانگيبوده و م درصد12تهران  يها از فاضالب در شهرستان يمند شده و متوسط بهره ژهيو

تهران  هردرصد در ش70استان تهران و  يها درصد در شهرستان25امسال به  شود، يدرصد برآورد م48

درصد خواهد 38استان تهران به  يها در شهرستان يمند سال درصد بهره انيو تا پا ميا كرده دايدست پ

به  ينابرابر ندهيسال آ5تا  ميت و انتظار داراستان محروم اس كياست كه استان تهران  نيا تي. واقعديرس

 .ديحداقل ممكن خواهد رس

 

 آب و فاضالب تهران چقدر است؟ تيظرف

 تيدرصد جمع17دارد، اما  تينفر ظرف ونيليم4,5 يتهران برا د،يريرا درنظر بگ ايدن ياستانداردها اگر

 يتيجمع ياستان تهران بارگذاردر  تياز ظرف شيب يليخ يعني م؛يا كرده يكشور استان تهران بارگذار

 روزكوهيتا ف كستانمحور تا يعني يشده بود كه در البرز جنوب ينيب شيپ شيسال پ60صورت گرفته است. 

 .1405نفر تا  ونيليم25سكونت  يعنياتفاق رخ داده است؛  نيمستقر خواهد شد و ا ياديز تيجمع

از  يلياست و خ اديز اريتهران بس يها استان مهاجرت به م،يندار نيسرزم شيكه ما طرح آما ليدل نيا به

 نينشود، ا جاديا گريد يها كه بازار كار در استان يو تا زمان نديآ يكار به سمت تهران م يافراد برا

 يها از شهرستان يكي لطور مثال، پارسا مهاجرت معكوس شود. به نكهيمگر ا ابد،ي يمهاجرت ادامه م

شهرستان اضافه  نيا تيهزار نفر به جمع45ماه،  4د؛ چراكه در فاصله مواجه ش تيغرب تهران با فشار جمع

 شيهزار نفر افزا500از  شيبه ب ندهيسال آ3در  يهزارنفر110 تيجمع سيشهرستان پرد ايشده بود! 
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سخت خواهد بود و  تيجمع ندهيفزا جمح نيا يآب و برق برا رينظ ييربنايارائه خدمات ز ابد،ي يم

است كه اگر  نيا تي. واقعستيآن آماده ن يها رساختيمردم عقب هستند و ز ازيز نا يخدمات يها دستگاه

و  انيكه سد لت ميسال گذشته هست60فكر بلند  ونيمد م،يآب مشكل دار يدر شهر تهران كمتر برا

 .ميتهران با مهاجرت ناخواسته مواجه هست يها كرده بودند اما در شهرستان ينيب شيرا پ ريركبيام

  

 فاصله دارد؟ نهيصرف آب در شهر تهران تا چه اندازه با مصرف بهم يالگو

درصد مردم تهران 60است و  يجهان نيانگيدرصد باالتر از م30مصرف آب شرب  نيانگيشهر تهران م در

 يكه عمدتا در مناطق شمال كنند ينم تيدرصد مردم شهر تهران اصال رعا5و  كنند يالگو مصرف م ريز

جز  ياما راه ددارن ياديز تيحساس ها يو تهران مصرف تهران بهتر شده  يته الگوشهر سكونت دارند. الب

آب با چه  نياست مردم بدانند ا ي. كافشود يحل نم متيو مشكل با ق ميندار مردم  هيكردن و توج آگاه

 .رسد يدست آنها م به يسخت

و صالح مسئوالن  يمالحظات ليدل به رانيسازد و در ا نهيمصرف آب را به تواند يم متيو ق يفرهنگساز

است، رشد  اديز ها نهيرشد هز كه يو درحال ابدين شيفشار بر مردم افزا ليدل به متياست كه ق نيمسئله ا

و آب  پردازند يشده آب شرب را م تمام متيق چهارم كيدرصد است و مردم تهران تنها 7آب تنها  متيق

 .ميفروش يهزار تومان م700را  يتومان ونيليم3 يمتر

  

 شود؟ گانيها مثل برق را مصرف آب كم ستيقرار ن ايآ

 نهيكه در زم يو كار كند ياقتصاد آب با اقتصاد برق فرق م تيدر حال انجام است اما ماه يمطالعات البته

 است اما در ارتباط با آب ماجرا متفاوت است. يبرق صورت گرفته، گام خوب

 تيدرصد جمع17دارد، اما  تينفر ظرف ونيليم4,5 يران براته د،يريرا درنظر بگ ايدن ياستانداردها اگر
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 يتيجمع يدر استان تهران بارگذار تياز ظرف شيب يليخ يعني م؛يا كرده يكشور استان تهران بارگذار

 روزكوهيتا ف كستانمحور تا يعني يشده بود كه در البرز جنوب ينيب شيپ شيسال پ60صورت گرفته است. 

 .1405نفر تا  ونيليم25سكونت  يعنياتفاق رخ داده است؛  نيشد و ا مستقر خواهد ياديز تيجمع

از  يلياست و خ اديز اريتهران بس يها مهاجرت به استان م،يندار نيسرزم شيكه ما طرح آما ليدل نيا به

 نينشود، ا جاديا گريد يها كه بازار كار در استان يو تا زمان نديآ يكار به سمت تهران م يافراد برا

 يها از شهرستان يكي لطور مثال، پارسا مهاجرت معكوس شود. به نكهيمگر ا ابد،ي يادامه م مهاجرت

شهرستان اضافه  نيا تيهزار نفر به جمع45ماه،  4مواجه شد؛ چراكه در فاصله  تيغرب تهران با فشار جمع

 شيافزا هزار نفر500از  شيبه ب ندهيسال آ3در  يهزارنفر110 تيجمع سيشهرستان پرد ايشده بود! 

سخت خواهد بود و  تيجمع ندهيفزا جمح نيا يآب و برق برا رينظ ييربنايارائه خدمات ز ابد،ي يم

 .ستيآن آماده ن يها رساختيمردم عقب هستند و ز ازياز ن يخدمات يها دستگاه

سال گذشته 60فكر بلند  ونيمد م،يآب مشكل دار ياست كه اگر در شهر تهران كمتر برا نيا تيواقع

تهران با مهاجرت ناخواسته  يها كرده بودند اما در شهرستان ينيب شيرا پ ريركبيو ام انيكه سد لت ميهست

 .ميمواجه هست

 

 فاصله دارد؟ نهيمصرف آب در شهر تهران تا چه اندازه با مصرف به يالگو

ران درصد مردم ته60است و  يجهان نيانگيدرصد باالتر از م30مصرف آب شرب  نيانگيشهر تهران م در

 يكه عمدتا در مناطق شمال كنند ينم تيدرصد مردم شهر تهران اصال رعا5و  كنند يالگو مصرف م ريز

جز  ياما راه ددارن ياديز تيحساس ها يو تهران مصرف تهران بهتر شده  يشهر سكونت دارند. البته الگو

آب با چه  نيم بدانند ااست مرد ي. كافشود يحل نم متيو مشكل با ق ميندار مردم  هيكردن و توج آگاه

 .رسد يدست آنها م به يسخت
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و صالح مسئوالن  يمالحظات ليدل به رانيسازد و در ا نهيمصرف آب را به تواند يم متيو ق يفرهنگساز

است، رشد  اديز ها نهيرشد هز كه يو درحال ابدين شيفشار بر مردم افزا ليدل به متياست كه ق نيمسئله ا

و آب  پردازند يشده آب شرب را م تمام متيق چهارم كيو مردم تهران تنها درصد است 7آب تنها  متيق

 .ميفروش يهزار تومان م700را  يتومان ونيليم3 يمتر

 

 شود؟ گانيها مثل برق را مصرف آب كم ستيقرار ن ايآ

 نهيكه در زم يو كار كند ياقتصاد آب با اقتصاد برق فرق م تيدر حال انجام است اما ماه يمطالعات البته

 است اما در ارتباط با آب ماجرا متفاوت است. يبرق صورت گرفته، گام خوب
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خبرگزاري فارس مورخ  – ميزان بارندگي در تهران ركورد نيم قرن اخير را شكست

31/06/1399 

 
 461/7اي تهران گفت: از ابتداي مهرماه سال گذشته تا انتهاي شهريور امسال،  مديرعامل آب منطقه

 .ايم كه بيشترين ميزان بارندگي استان تهران در نيم قرن اخير بوده است متر بارندگي داشته ميلي

 
اي تهران صبح امروز در  به گزارش خبرگزاري فارس از تهران، سيد حسن رضوي مديرعامل آب منطقه

ها در استان در سال آبي  با بيان اينكه وضع بارندگي 99-98نشست خبري به مناسبت پايان سال آبي 

ت، اظهار كرد: از ابتداي مهرماه سال گذشته تا انتهاي شهريور سال جاري، گذشته بسيار مطلوب بوده اس

ايم كه بيشترين ميزان بارندگي استان تهران در نيم قرن اخير بوده است و  متر بارندگي داشته ميلي 461/7

 .ايم درصد افزايش ميزان بارندگي داشته 20نسبت به سال گذشته 

هاي ما به شكل باران بوده و ميزان بارش  ر ادامه داد: البته اغلب بارشوي با اشاره به تغيير اقليم در كشو

 .برف در استان كاهش يافته است كه سبب كاهش ورودي برخي سدها شده است

جويي آب توسط شهروندان تهراني در خصوص  اي تهران با تأكيد بر لزوم صرفه مديرعامل آب منطقه

 8در سال آبي گذشته مصرف آب شرب در استان تهران  آمار مصرف آب در استان تهران تشريح كرد:
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هاي صنعت و كشاوري نيز به  درصد افزايش داشته كه ميزان قابل توجهي است؛ همچنين ما در بخش

 .ايم درصد افزايش مصرف آب داشته 14و  15ترتيب 

ي سازمان هواشناسي بين رغم پيش رضوي با بيان اشاره به كاهش ميانگين دما در تابستان گذشته، افزود: علي

 3تا  2در ابتداي سال مبني بر اينكه تابستان گرمي را پيش رو خواهيم داشت، لكن كاهش متوسط 

اي را نسبت به ميانگين دما در تابستان گذشته داشتيم كه به كاهش مصرف برق و آب تا حدودي  درجه

 . كمك كرد

در خصوص علل اين كاهش عنوان كرد:  وي در ادامه با اشاره به كاهش حجم ذخيره آب سدهاي تهران

كاهش حجم ذخيره سدها عالوه بر كاهش بارش برف به دليل تصميم خودخواسته ما براي آزادسازي 

ها بوده است، لكن در حال حاضر  هاي سدها به منظور جلوگيري از سيالب ميليون متر مكعب از آب 100

 .تهران نداريم هيچ مشكلي براي تأمين آب شرب، صنعت و كشاورزي استان

هاي  هاي آبي استان تهران گفت: ما طرح اي استان تهران با اشاره به وضعيت طرح مديرعامل آب منطقه

درصدي به علت كمبود اعتبار  80ها نيز با پيشرفت  اند و بسياري از طرح بسياري داريم كه آغاز نشده

 .برداري كنيم تكميل و بهره ها را اند كه اميد است با تأمين اعتبار بتوانيم آن متوقف شده

اي استان تهران، گفت: اهم  رضوي در ادامه با اشاره به برخي مشكالت اساسي سازمان آب منطقه

اي استان تهران از قانوني كه در انتهاي دولت اصالحات تصويب شد ناشي  مشكالت سازمان آب منطقه

اي تهران به استان تهران محدود شد  قهشود؛ قانوني كه به موجب آن حوزه تحت نفوذ سازمان آب منط مي

 .اي به وجود آمد هاي آب منطقه ها سازمان و در ساير استان

اي شده است،  هاي آب منطقه ها و سازمان وي با بيان اينكه اين قانون سبب بروز تضادهايي در ميان استان

ا در خصوص مديريت ه تشريح كرد: استاني شدن مديريت آب سبب شده است كه اختالفاتي ميان استان

ها را با بن بست مواجه كرده است و ما از نمايندگان مجلس  آب رخ دهد و اين قانون بسياري از طرح
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هاي كارشناسي در خصوص اين قانون تجديد نظر كنند و اصالحات الزم را  فعلي تقاضا داريم با بررسي

 .اعمال كنند

اره به آماري در خصوص وضعيت جمعيتي و توزيع اي استان تهران در ادامه با اش مديرعامل آب منطقه

كيلومتر مربع  250هزار و 13شهرستان مساحتي بالغ بر 16آب استان تهران گفت: استان تهران با داشتن 

گيرد، لكن جمعيت تهران با احتساب جمعيت شناور آن  دارد كه يك درصد مساحت كشور را در برمي

شان از تراكم بسيار باال جمعيت در اين استان دارد كه بيش درصد جمعيت كشور است كه اين ن20بيش از 

 .برابر متوسط تراكم جمعيت در كشور است 20از 

رضوي افزود: سرانه آب در استان تهران برخالف تصور عمومي مقدار بسيار پاييني است و استان تهران با 

و بلوچستان قرار دارد لكن نگاه مترمكعب براي هر نفر در سال تنها باالتر از استان سيستان 186سرانه 

 !گير غالبا اينگونه بوده كه تهران استاني برخوردار است مسؤوالن تصميم

وي با بيان اينكه جمعيت تهران همواره درحال افزايش است، خاطرنشان كرد: ميزان افزايش جمعيت در 

برساني نيز ما در شرايط هاي استان توازني ندارد و در حوزه توزيع آب و آ تهران با پيشرفت زيرساخت

ها و تراكم جمعيت در  ها، آلودگي آب مطلوبي قرار نداريم. ما در حال حاضر با پديده فرونشست زمين

ها در آينده با مشكالت  ريزي بلند مدت براي حل آن تهران مواجه هستيم كه در صورت عدم برنامه

 .بسياري براي تأمين آب مردم مواجه خواهيم بود

با گاليه از نمايندگان ادوار مختلف استان تهران، اظهار كرد:  اي استان تهران منطقه مديرعامل آب

متأسفانه نمايندگان مردم تهران تنها از مردم تهران به دنبال گرفتن رأي هستند و به مشكالت عديده مردم 

هران ابعاد توجهند لكن بايد همه مسؤوالن توجه داشته باشند كه هر حادثه و اتفاقي در ت تهران بي

اي را در پي خواهد داشت و اگر امروز دنبال حل مشكالت تهران نباشيم در آينده نزديك گرفتار  گسترده

 .هاي بزرگي در پايتخت خواهيم بود بحران
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اي براي جلوگيري از  رضوي در ادامه با تشكر از قوه قضائيه براي همكاري با سازمان آب منطقه

كيلومتر رودخانه وجود دارد كه بسياري از  880هزار و 3در استان تهران  ها، اعالم كرد: خواري رودخانه

هاي اخير با  اند؛ لكن در سال هاي اخير مورد تعدي افراد سودجو مورد تعدي قرار گرفته ها در طي دهه آن

هكتار از حريم  754هزار و  قضائيه براي جلوگيري از اينگونه تخلفات، براي بيش از يك همت قوه

 .ها وجود نداشته باشد ها سند صادر شده است تا ديگر امكان تعدي به آن هرودخان

هاي غيرمجاز در سطح شهر است،  وي در ادامه با بيان اينكه يكي ديگر از مشكالت استان تهران چاه

كنيم به همين ميزان يا بيش از آن  حلقه چاه مجاز وجود دارد و گمان مي50يادآور شد: در تهران بيش از 

كنم  هاي مسكوني قرار دارند. من به مردم توصيه مي غيرمجاز نيز وجود داشته باشد كه برخي در خانهچاه 

اي مراجعه كنند و فرآيند قانوني كردن آن را با  كه اگر چاهي در خانه خود دارند به سازمان آب منطقه

هاي غيرمجاز سازمان  هميليون تومان انجام دهند وگرنه در صورت كشف چا 4اي بين يك و نيم تا  هزينه

 .نسبت به پلمب آن اقدام خواهد كرد
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 شيفرسا؛ رسد يتن در هكتار م 25به  ياريوبخت خاك در چهارمحال شيفرسا زانيم

 31/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  –ي برابر متوسط جهان 3 رانيخاك ا

 

است  يدرحال نيدارد و ا ازيسال زمان ن هزار كيخاك حداقل به  متر يسانت5/2 لياعتقاد محققان، تشك به

تن در هكتار 15ور ما رقم در كش نيتن در هكتار است كه ا  سه تا پنج نيب ايخاك در دن شيكه روند فرسا

 زيتن در هكتار ن25 دمناطق حدو يدر برخ ياريوبخت خاك در چهارمحال شيفرسا زانيمحاسبه شده و م

 يامر موجب شده كه در برخ نيبوده و ا شيتحمل فرسا  از حد قابل شيب شينرخ فرسا ني. ارسد يم

است و  افتهيبت خاك كاهش جذب رطو زانيم طيشرا نيخاك از دست برود كه در ا يطور كل مناطق به

 شود. ليبه رواناب تبد نيجذب در زم يجا به البيس ل،يدر زمان وقوع س

است كه آب  يدرحال نينشده، ا يا ژهيبه مسأله حفظ خاك توجه و ديچنان كه با كشور ما متأسفانه آن در

ند آرام و بدون رو كي تواند يخاك م شيو رونق ندارد. فرسا ديتول شيدر افزا يريتأث چيبدون خاك ه

طبق  رياخ ياه به خاك بزند. در سال يجد بيداشته باشد كه آس عيروند سر كي اياثرمشخص باشد 

به  يروند صعود ياريوبخت در استان چهارمحال ژهيو خاك در كشور، به شيگفته كارشناسان روند فرسا

نادرست دفن زباله سبب  يها هويو سموم و ش ييايميش ياز اندازه از كودها شيخود گرفته است. استفاده ب

 دارد. ييغذا تيامن اب يميموضوع ارتباط مستق نيكشور آلوده شود و ا يها كه خاك شود يم

 تيفيو كاهش ك يزهكش يها شبكه بيآس ،يكشاورز داتيتول ليمسأله ممكن است در كاهش پتانس نيا

 نمود خود را نشان دهد. يسطح يها آب

 

 ن در هكتار محاسبه شده استت15 رانيخاك در ا شيفرسا روند

 شيدرخصوص روند فرسا ياريوبخت چهارمحال يزداريو آبخ يعيطب كل منابع اداره  يزداريآبخ معاون
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 نيتن در هكتار است كه ا  سه تا پنج نيب ايخاك در دن شياظهار كرد: روند فرسا سنايخاك در جهان به ا

 تن در هكتار محاسبه شده.15رقم در كشور ما 

مناطق  يدر برخ ياريوبخت خاك در چهارمحال شينرخ فرسا كه نيا انيدر ادامه با ب يمحمد محمد يعل

استان  نيخاك در ا شيعمده باال بودن نرخ فرسا لياز دال يكيتن در هكتار است، عنوان كرد: 25حدود 

 است. رگذاريتأث زين ياهيرفتن پوشش گ نياز ب نيبلند بوده، همچن بيو ش يتوپوگراف

و  ياهيپوشش گ جاديخاك ا شياز فرسا يريجلوگ يبرا ياصل ياز راهكارها يكيزود: اف يمحمد

 رهيذخ ،يمرتعدار ،يكار جنگل رينظ ياست؛ اقدمات يو آبخواندار يزداريآبخ يها اتيعمل ياجرا

 اريارتفاعات و... در حفظ خاك بس يبند بيش ،يمالت يسنگ ،يخاك ياحداث بندها ،ينزوالت آسمان

 مؤثر است.

در استان با  كه نيا انيبا ب ياريوبخت چهارمحال يزداريو آبخ يعيطب كل منابع اداره  يزداريآبخ اونمع

و  كردن نيريمانند ش ييها ها را از راه بتوان كمبود بارش ديگفت: شا م،يمشكل تنش آب و خاك مواجه

سال  هزار كيا ت 200 نيخاك بنا بر جنس سنگ ب متر يسانت كي ليانتقال آب جبران كرد، اما تشك

 .انجامد يطول م به

علت  ها به در مراتع و جنگل ياهيكاهش پوشش گ م،ياقل رييتغ ر،ياخ يها يسال كرد: خشك ديتأك يو

 .شود يخاك م شيو قطع درختان موجب فرسا اريدام، شخم و ش هيرو يب يچرا

 

 وجود ندارد ياريخاك در چهارمحال و بخت نقشه 

خاك در چهارمحال با  شيدانشگاه شهركرد درخصوص مسأله فرسا يزدانشكده كشاور ارياستاد  كي

در كشور است، اظهار كرد:  زيبرانگ از موضوعات چالش يكيخاك  شيمسأله فرسا كه نيا انيب

و  يو دز است و بخش مركز رود ندهيازجمله كارون، زا ييها سرچشمه رودخانه ياريچهارمحال و بخت
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 .شوند يمحسوب م زين فارس جيخل هيرودها منبع تغذ نيا ينوع و به كند يم رابيكشور را س يغرب جنوب

منطقه و  كيذرات خاك از  ييجا خاك به جابه شيفرسا يكل فيتعر كيادامه داد: در  ينادر يمهد

 جاديرا ا يرخ دهد، مشكل يعيصورت طب عمل به نيو معموالً اگر ا شود ياطالق م دست نييرسوب در پا

 باشد. شتههمراه دا را به يتبعات تواند ياز حد استاندارد باشد، م شيكار ب نياما اگر ا كند، ينم

همراه  را به يراتيتأث كند، يكه رسوب م يخاك هم در مبدأ و هم در مقصد شيفرسا كه نيا انيبا ب ينادر

 هيو ته رود يخاك از دست م يمعموالً مواد غن دهد، يخاك رخ م شيفرسا كه يدارد، گفت: در زمان

 ريمرغوب مقاد يها دارد. در خاك ييباال نهيكشاورزان هز يخاك ازجمله كود برا يبرا ييغذا عناصر

و  يكشاورز يدر اراض يمواد غن نيخاك ا شيآهن و... وجود دارد كه با فرسا م،يفسفات، پتاس ياديز

 خواهد رفت. نياز ب يمرتع

خاك، كربن موجود در خاك بر  شيدانشگاه شهركرد ادامه داد: در فرسا يدانشكده كشاورز ارياستاد

رفتن خاك  ني. از بشود يم يها گلخانه يگازها جاديوارد هوا شده و موجب ا دياثر تابش نور خورش

 خواهد شد. زيموجودات كوچك و بزرگ ن ستگاهيز بيموجب تخر نيهمچن

 انياست، ب ريپذ خاك امكان قيآلوده از معادن و كارخانجات از طر يها آب هيتصف كه نيا انيبا ب يو

خاك را  ي. امروز سازمان خواربار جهانشود ياز گذشته احساس م تر شيحفاظت از خاك ب تيكرد: اهم

 ،يسالم از خاك مسائل يغذا ديو با توجه به تول كند يم يمعرف ييغذا تيدر امن رگذاريعامل تأث كي

 .شود يم كن شهيبا وجود خاك مرغوب ر يكاريو ب يمانند فقر، گرسنگ

خاك عنوان  ليرا از عوامل موثر در تشك يموجودات زنده، زمان و مواد عال م،يسنگ بستر، اقل ينادر

است، اما  ازيمطلوب ن طيسال زمان در شرا300سانت خاك حداقل 5/2 ليتشك يكرد و گفت: برا

 يربردا هبهر ه،يرو يب يدر نوع بارش، چرا رييتغ م،ياقل رييتغ ن،يزم علت گرم شدن كره حاضر به درحال

 .ميدار ازيسال زمان ن هزار كيسانت خاك حداقل به 5/2 ليتشك ياز خاك و... برا يراصوليغ
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 ميمداوم هست يزير برنامه كي ازمنديخاك ن شياز فرسا يريجلوگ يبرا

شده در دانشگاه  انجام يعلم قاتيطبق تحق كه نيا انيدانشگاه شهركرد با ب يدانشكده كشاورز ارياستاد

تن در هكتار است، 9حدود  ياريخاك در چهارمحال و بخت شينرخ فرسا نيانگيطور م شهركرد به

 زانيم نياز ا رباالت اريخاك بس شيمناطق نرخ فرسا يندارد و در برخ تيآمار قطع نيخاطرنشان كرد: اما ا

 است.

بودجه و  وسته،يمداوم و پ يزير برنامه كي ازمنديخاك ن شياز فرسا يريجلوگ يكرد: برا ديتأك يو

 ييها نهيو هز ستيحفظ خاك مشخص ن ي. متأسفانه متولميهست يعيطب برداران منابع با بهره كيماس نزدت

انجام  يكار نگلو ج يمرتعدار ،يزداريازجمله آبخ يحفاظت از خاك با انجام اقدامات يكه ساالنه برا

 .ستين بخش جهيعلت رها شدن بعد از چند سال نت به شود، يم

خاك  شيفرسا زانيشد: م ادآوريباشد،  يدائم ديخاك با شيمبارزه در بحث فرسا كه نيا انيبا ب ينادر

عدد  نياقدامات ا يكسريبود، اما با انجام  يبحران اريتن در هكتار و بس9حدود  1982در سال كايدر آمر

خاك در كنار هم در نظر  شيعوامل موثر در فرسا يتمام رايكرد، ز دايتن در هكتار كاهش پ به شش

 ه شد.گرفت

 ياريخاك در چهارمحال و بخت شيدانشگاه شهركرد اضافه كرد: توان فرسا يدانشكده كشاورز ارياستاد

خاك  كه يزمان رود، يم نيخاك، خاك از ب ديبرابر تول10در هكتار است، اما در استان  تن كي تيدر نها

صورت  ينيرزميز ياه و نفوذ آب در آب ميرا كنترل كن ليس مينتوان شود يبرود، موجب م نياز ب

 .رديگ ينم

به  ياسالم يدر مجلس شورا 1398خوشبختانه قانون حفاظت از خاك در سال كه نيبا اشاره به ا يو

شود و  يساز يقانون به تناسب هر منطقه بوم نيا ديداد: در ابتدا با حياست، توض دهيتصوب رس

 قانون داشته باشند. نيا يها برنامه يمساعدت الزم را در اجرا ديبا يمتول يها دستگاه
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براساس نقشه خاك  ديحفاظت از خاك با يها برا و برنامه يليتفص يها طرح كه نيا انيبا ب ينادر

براساس  ها يزير نشده است، اگر برنامه هيشود، گفت: در استان نقشه خاك ته هيته ياريچهارمحال و بخت

 يمناسب برا  خاك ديطور مثال با به شود، يمانجام  يدرست نقشه انجام شود، قطعاً حفاظت از خاك به نيا

 نيشود، اگر ا نيينقشه تع نيو.. در ا يعمران ،يگردشگر يها طرح جاديا ،يساز ساختمان ،يكشاورز

 .رنديدرست بگ ميدر توسعه شهرها و روستا تصم توانند ينقشه وجود نداشته باشد مسئوالن نم

 يعيطب از منابع يبردار و بهره يكشاورز كه نيبر ا ديأكدانشگاه شهركرد با ت يدانشكده كشاورز ارياستاد

برداران  و بهره ريبه كشاورزان، عشا ديحفاظت از خاك با تيباشد، خاطرنشان كرد: مسئول داريپا ديبا

در حفاظت از خاك  يبرداران و مسئوالن دولت بهره يبدون همكار يسپرده شود. هر اقدام يكشاورز

 محكوم به شكست است.

 



   

 

 

207 
 1399 شهريور  -) 34بري (هاي خ آب در آئينه مطبوعات و سايت

 31/06/1399روزنامه سبزينه مورخ  – شدن يابانيب ريتأث كشور تحت يها هكتار از عرصه ونيليم100

 

هكتار از  ونيليم100 كه نياره به اضمن اش يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيدفتر امور ب ركليمد

است كه هرچه زودتر  ازيقرار دارند، گفت: ن شدن يابانيب يندهايفرآ ريتأث كشور تحت يها عرصه

 شود. اءيدر كشور اح ييزا ابانيمقابله با ب يكارگروه مل

جهان  يابانيد بكشور ما در كمربن كه نيضمن اشاره به ا انيجعفر ديوح سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

است، اظهار كرد: در  مرطوب مهيو خشك ن خشك مهيمناطق خشك، ن رانياز ا يعيقرار گرفته و بخش وس

 درصد است.05/0تر از  و تعرق كم ريتبخ ليبه پتانس يمناطق نسبت بارندگ گونه نيا

و  نيسرزم بيسبب تخر زين عتيانسان در طب يها دخالت ،يميبر عوامل اقل عالوه كه نيا انيبا ب يو

شدن  ييايشور و قل ،يباد شيفرسا ،يآب شيمانند فرسا يكرد: عوامل حيتصر شود، يآن م شدن يابانيب

سبب كاهش  يو شهر يصنعت يها و پساب ينيرزميز يها افت سطح آب ز،يحاصلخ يها عرصه

 .كند يفراهم م شدن يابانيب يرا برا طيو شرا شود يخاك م كيولوژيب يها تيلقاب

و  شدن يابانيموضوع ب كه نيبر ا ديبا تأك يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيفتر امور بد ركليمد

 يها ابانيشد: ب ادآوريجداست،  ستمياكوس كيموجود در  يعيطب يها ابانياز بحث ب نيسرزم بيتخر

 خشك مهينط خشك و يفرد خود هستند كه با شرا منحصربه يستيبا تنوع ز  ژهيو ييها ستمياكوس يعيطب

 تيو عدم رعا يانسان يها دخالت ،يميعوامل اقل يبرخ ليدل به شدن يابانيب دهياند، اما پد كرده دايپ قيتطب

 .دهد يرخ م ستميمالحظات در اكوس يبرخ

 

 كشور يها در دشت رمجازيهزار چاه غ300از  شيب وجود

 يها از حد از آب شياستفاده بمفرط دام،  يها، چرا رفتن جنگل نياز ب كه نيبا اشاره به ا انيجعفر
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 حيتصر شود، يم ييزا ابانيكاشت در مناطق خشك و... سبب ب دست يها رفتن جنگل نياز ب ،ينيرزميز

ما  يكشاورز يها از عرصه ياريكشور وجود دارد و بس يها در دشت رمجازيهزار چاه غ300كرد: حداقل 

 عرصه مؤثرند. كي شدن يابانيدر ب ها نيا يكه تماماند  قرار گرفته داريناپا يكشاورز يها وهيش ريتأث تحت

شود،  ابانيبه ب ستمياكوس كيشدن  ليو تبد نيسرزم بيسبب تخر تيريمد چنانچه سوء ،يگفته و به

 يها كشور جنگل يابانيب يها اگر در عرصه ژهيو دشوار خواهد بود؛ به اريبس هياول طيبازگشت به شرا

 .ميكن اءيها را اح مجدداً آن ميست كه بتوانا ديبع م،يكاشت را از دست بده دست

 يها هكتار عرصه ونيليم164ادامه داد: از  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيدفتر امور ب ركليمد

هكتار  ونيليم32 زانيم نيقرار دارند؛ البته از ا شدن يابانيب يندهايفرآ ريتأث هكتار تحت ونيليم100كشور، 

 يو انسان يميعوامل اقل ليدل كه به ييها وسعت عرصه ليدل نيهم كشور است. به يعيبط يها ابانيوسعت ب

 است. اديز اريهستند، بس شدن يابانيدر معرض ب

در كشور انجام داد، اظهار  ييزا ابانياز ب يريجلوگ يبرا توان يكه م يدر ادامه درباره اقدامات انيجعفر

مختلف  يها دستگاه يو همكار يهماهنگ يمناسب برا يساختار جاديا ،ياز اقدامات ضرور يكيكرد: 

شود و در آن  فعالدر كشور  ييزا ابانياست كه كارگروه مقابله با ب ياست. اكنون فرصت خوب يياجرا

اعالم  نيسرزم داريپا تيريو اقدامات خود را درجهت مد ابنديمختلف مسئوالنه حضور  يها دستگاه

مرتبط است و از  يبا مباحث اقتصاد سو كياست كه از  دهيچيپ يموضوع نيسرزم تيريكنند. مسأله مد

 ارتباط دارد. نيسرزم يبرا دهيو فا نهيبه مالحظات هز گريد يسو

مدت  كوتاه يبردار همراه با برداشت و بهره ينگاه نيما از آباد كردن سرزم ياوقات تلق يليافزود: خ يو

 ياقدامات ي. برخستيدست دادن ثروت كشور ن و از بيجز تخر يزينگاه چ گونه نيكه ا ياست، درحال

سبب از دست رفتن  تواند يكند، در بلندمدت م هيسرما جاديما ا يمدت برا كه ممكن است در كوتاه

 كشور شود. كي ستيز طيو مح يستيز تنوع يعنيو مبنا  ميثروت عظ
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 نيا كه نياشاره به اضمن  انيدر پا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل ابانيدفتر امور ب ركليمد

كارگروه سبب  نيا يايمطرح شود، ادامه داد: اح ييزا ابانيمقابله با ب يدر كارگروه مل تواند يموضوعات م

 ازيكه ن يكنون طيرادر ش ژهيو گرفته شود؛ به نيسرزم تيريمد يبرا يبهتر ماتيخواهد شد كه تصم

 يها الزم است كه از داشته ني. بنابراميبده يتر شيب يعمق و غنا يمانند اقتصاد مقاومت يميبه مفاه ميدار

 رقم بخورد. داريتا توسعه پا ميكن انتيو بهتر ص تر شيخود ب
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