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 پيش گفتار:

 است و به گفته خداوند : ياتح يهآب ما  

   يءحيماءِكُلٍ شّالو جعلنا من                                              

 .يمرا از آب زنده كرد يزيو هر چ                                                                       

 
هـاي خبـري    از سلسله گزارشات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت   شماره مين پنجو  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       اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه     آنچه كه در قالب ارايه

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  

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

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.  تي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز درس
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ايسنا مورخ  يخبرگزار – كشور يعامل بحران منابع آب يو افراط ضابطه يب يسدساز

01/07/1399 

 

سد بزرگ در كشور وجود دارد، گفت:  700از  شياكنون ب نكهيبا اشاره به ا ستيز طيفعال مح كي

و با ارزش آب، مصب  ريناپذ رفتن منابع جبران نيدر كشور باعث از ب يسد ساز يتداوم روند فعل

 يعيطب و يفرهنگ راثيو م يخيآب رفتن صدها روستا، مراتع، مزارع، هزاران آثار تار ريها و ز رودخانه

 .شود يم

رو  اكنون درخصوص منابع آب كشور با بحران روبه نكهيا انيبا ب سنايدر گفت وگو ا يمحمد عباس

منابع آب  نيتر از با ارزش يكيكشور كه  يها از تاالب ياريسال گذشته بس 20 يگفت: ط م،يا شده

 نيا ومو تدا ميا از دست داده ضابطه يب يها ينادرست آب و سدساز تيريرا براثر مد شوند يمحسوب م

 شود. رانيو آواره شدن هزاران نفر از مردم ا خانمان يب كار،يمنجربه ب تواند يروند م

 رانيسد بزرگ در ا 24تا  23حدود  57از سال  شيدر كشور اظهار كرد: پ يسدساز تيدرباره وضع يو

سد بزرگ با  700از  شيبه ب زانيم نيون امتر مكعب وجود داشت و اكن ارديليم 25حدود  يتيبا ظرف

 ايبند  ليسبند،  كوچك تر از جمله آب اريها سد كوچك تر و هزاران سد بس متر، ده 15از  شيارتفاع ب

 دارد. شيمتر مكعب گنجا ارديليم 45موجود در كشور اكنون حدود  ياست. مجموع سدها دهيرس ونيگاب

 يامر يسدساز ميريكه بپذ يدر صورت يطرنشان كرد: حتكوهستان در ادامه خا بان دهيگروه د ريمد

ها  رودخانه ريمس ضيو تعو يزير ساخت و ساز، بتن نهيدر زم يمانند ياست شاهد افراط ب ديو مف يضرور

از آن  دتريشد اريها بس در سامانه رودخانه يكه دستكار يطور به ميمنظور احداث سد در كشور هست به

عنوان  چيمنابع آب به ه تيريمد نيشود و ا تيريقرار است مد رويوزارت ناست كه به گفته  يمقدار آب

 با حجم ساخت و سازها ندارد. يتناسب
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و  ييخاطر درآمدزا به شتريمنابع آب ، بلكه ب تيريبخاطر مد نه يسدساز يها پروژه نكهيبا اعتقاد بر ا يو

هستند كه  ييها ، پروژه يازسدس يها گفت: پروژه رود، يم شيپ يسدساز يها نماندن شركت كاريب

و  يگذار هياها نسبت به سرم آن يو بازده نهيهز زانياما م شود يها صرف م آن يبرا يبودجه مل

 است. زيناچ اريو... رسانده است، بس يمنابع آب ،يمنابع مل ست،يز طيكه به مح ييها بيآس

شمال كشور از  يها كه استان شمال كشور معتقد است يها در استان يسدساز يها درباره پروژه يمحمد

ساالنه  يبارندگ نيانگيو انتقال آب ندارند چراكه م يبه سدساز يازيمازندران و گلستان ن الن،يجمله گ

در استان  زانيم نيو ا استساالنه در اروپا  يبارندگ نيانگياز م شيب يو مازندران حت النيگ يها در استان

 يساز رهيمهار و ذخ ستميس نياز بهتر ني. همچنكند يم يبرابراروپا  يمركز يها با بخش بايگلستان تقر

حفاظت  يركانيه يها رو اگر جنگل ني. از اميمند هست در شمال كشور بهره يركانيه يها جنگل يعنيآب 

باشد اما متاسفانه رقابت بر  ينيرزميدر منابع آب ز بآ ساز رهيمهار كننده آب و ذخ نيبهتر تواند يشود م

راه  نيتر و ساده نياست و ساخت و ساز بهتر دهيرس زين النيمازندران و گ يها جه به استانسر گرفتن بود

 شده است.  پول به سمت استان تيهدا يبرا

اجرا  يشمال كشور گفت: ط يها در استان ژهيو به يدرباره آثار مخرب سدساز ستيز طيفعال مح نيا

 يها از جنگل يمازندران و گلستان بخش بزرگ ،النيگ يها در استان يسدساز يها از پروژه كيشدن هر 

 نيب ازساخت سد  يبرا يدسترس يها علت احداث جاده چه به علت احداث مخزن سد و چه به يركانيه

 .رود يم

 يكيدانست و گفت:  يمنابع آب تيريمد يها از راه يكيمصرف آب در كشور را  ياصالح الگو يمحمد

 شيمصرف آب، آموزش به مردم و افزا يور اصالح الگومنابع آب در كش تيريمد ياز راهكارها

 است. يكشاورز ياريآب در آب ريبه حداقل رساندن هدررفت و تبخ يعنيراندمان مصرف آب 

منابع آب  تيريمد يها از راه يكيكشورها  تيكنترل جمع زيدر چشم انداز بلند مدت ن نكهيا انيبا ب يو
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 ييبه منابع غذا يراحت و دسترس يزندگ كيداشتن  يفرد برا هر دهد ينشان م قاتياست، ادامه داد: تحق

 دارد. ازيمتر مكعب آب ن 2500ساالنه  يو آب

واردات  قياز طر توان ياز كمبود منابع آب كشور را م يبخش نكهيا انيكوهستان با ب بان دهيگروه د ريمد

: جبران كمبود منابع كرد حياز جمله گندم، ذرت و برنج جبران كرد، تصر يمحصوالت كشاورز يبرخ

 يمجاز بدارند را واردات آ ياريبه آب ياديز ازيكه ن يواردات محصوالت كشاورز قيآب از طر

منابع آب كشور  تيريمد يبرا يراهكار مناسب تواند يم يمحصوالت كشاورز يو واردات برخ نديگو يم

 باشد.

 ياستحصال وجود دارد و تمام سدها متر مكعب آب قابل ارديليم 100تا  80 رانيدر ا  ادامه داد : يو

 زانيراندمان مصرف آب را دو برابر م مياگر بتوان نيمتر مكعب دارند بنابر ارديليم 40حدود  يتيكشور ظرف

در نظلم  يبه دست كار ازيمتر مكعب آب را بدون ن ارديليم 40 نيهم ميدرصد برسان 60و به  ميكن يفعل

 .ميكن نيتام ميتوان يها م رودخانه

اصالح شود و  ديكشور با يكشاورز ياريو نظام آب يمنابع آب تيريگفت: نحوه مد  انيدر پا يمدمح

 حل خواهد شد. زيآب ن نياز مشكالت تام ياريدنبال آن بس به

و  النيمازندران، گ يدر استان ها  رانيمنابع آب ا تيريبر اساس اطالعات شركت مد سنايگزارش ا به

 سد در دست مطالعه است. 30سد در دست اجرا و  7 ،يردارب سد در حال بهره 27گلستان 
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خبرگزاري ايسنا  –تاالب هامون ياياح ياروپا برا هياتحاد ييوروي ونيليم 10كمك 

 01/07/1399مورخ 

 

برنامه  نكهيضمن اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

اروپا حدود  هياز جمله اتحاد يالملل نيتاالب هامون آماده شده است، گفت:مجامع ب يبوم ستيز تيريمد

 برنامه به ما كمك خواهند كرد. نيا ياجرا يبرا وروي ونيليم 10

 كيبا  ستيز طيسازمان حفاظت مح نكهيضمن اشاره به ا سناير گفت و گو با اد يميباقرزاده كر مسعود

از  يتعداد يبرا يتيريمد يا ها، برنامه تاالب يبوم ستيز تيرينگر تحت عنوان مد جامع يشناس روش

كل حوزه  ديم بايها هست تاالب يايكرده است، اظهار كرد: اگر ما به دنبال اح نيكشور تدو يها تاالب

تاالب هامون در نظر گرفته شده است اما  يبرا يتيريمد يا . درحال حاضر برنامهميكن يا ساماندهر زيآبخ

 نديفرآ رو نيآن در كشور افغانستان قرار دارد. از ا زيدرصد حوضه آبخ 90است كه  يمرز يهامون تاالب

 تفاوت دارد. وركش يها تاالب ريآن با سا يتيريو مطالعه برنامه مد نيتدو

آن بخش از تاالب  تيريمد يخود برا يها ابتدا برنامه ديتاالب هامون ما با تيريمد يبرا نكهيا انيبا ب يو

ها  گفت: سال م،يفراهم كن يا مذاكرات منطقه يرا برا طياست را منسجم و پس از آن شرا رانيكه داخل ا

آبه هامون  متر مكعب حق ونيليم 820نرمال ساالنه  طيبا كشور افغانستان توافق شده است كه در شرا شيپ

 كرده است. دايپ صيتخص يآب شرب و كشاورز يآبه فقط برا را پرداخت كند اما حق رانيدر ا

 تيريبرنامه مد نكهيبا اشاره به ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد

قرار گرفته  يكه مورد بررس يا مسئله نيكرد: مهمتر حيتاالب هامون آماده شده است، تصر يبوم ستيز

 ميتوان يقدر م و چه ميبه تاالب هامون را دار يشتيمع ييها يكاهش وابستگ يياست كه ما چه قدر توانا نيا

 . ميتاالب كاهش ده نيا زيمصرف آب را در حوزه آبخ
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با  يتاالب هامون به صورت مشاركت يبوم ستيز تيريبرنامه مد نكهيبر ا ديبا تاك يميكر باقرزاده

است ما  يالملل نيب يا تاالب هامون پروژه يايشده است، اظهار كرد: چون اح نيتدو ربط يذ يها دستگاه

 10اروپا حدود  هيم. اتحاديجلب كن زياروپا را ن هياز جمله اتحاد يالملل نيكه مشاركت جوامع ب ميا توانسته

 ياياح يبرا رانيدر ا 2020سال پنج سال و از  يداده است كه ط صيكار تخص نيا يبرا وروي ونيليم

 .شود يم نهيهامون هز

مشاركت  يتاالب هامون با جوامع محل يايحفظ و اح ياست برا نيما ا يدر ادامه گفت: هدف اصل يو

جوامع  نيو مصرف آب ب ستميمصرف آب در اكوس يرقابت در تاالب برا ي. درحال حاضر نوعميكن

و هم  ندك نيمردم را تام شتيكه هم مع ميكن فيا در منطقه تعرر ييها تيفعال ديبا نياست بنابرا يانسان

 هستند. ها تيفعال نياز جمله ا ياديو ص يدست عيصنا ،يدار شيآب تاالب را هدر ندهد. رونق گاوم

 يكشاورز نياگر ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليگفته مد به

تاالب نخواهد ماند  يبرا يآب چيكند ه دايرواج دارد، ادامه پ زيحاضر ندر منطقه كه در حال  ضابطه يب

را كم  هامونها به آب تاالب  آن يو وابستگ ميكن يمردم فكر شتيمع يبرا ديدر قدم اول با نيبنابرا

 .ميكن

 يايو اح تيريمد يدست ما را برا يالملل نياعتبارات ب افتيدر نكهيا انيبا ب انيدر پا يميكر باقرزاده

تاالب هامون است و  ستمياكوس يآب ازيمترمكعب ن ارديلياز دو م شيكرد: ب حيتصر كند، يهامون بازتر م

 .ميوارد مذاكره شو نهيزم نيدر ا زيكه با كشور افغانستان ن ميما قصد دار
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 01/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – تختيمصرف آب در پا يدرصد 8 شيافزا

 

درصد  8مصرف آب شرب در تهران  زانيتهران گفت: امسال م يا آب منطقه رعاملي: مد اقتصاد يايدن

 ياختالفات آب نكهيا انيبا ب يخبر يدر نشست يرضو دحسنيمهر، س يداشت. به گزارش خبرگزار شيافزا

ورود كرده  وعموض نيبه ا ديمجلس جد ميتاكنون وجود داشته و ادامه دارد، گفت: انتظار دار 84 از سال

 انجام دهد. ياصالح قانون قبل يآب را در راستا يا حوضه تيريو مشكالت مربوط به مد

 تيريشركت مد نيو همچن ييو روستا ياعالم كرد كه شركت فاضالب شهر روين ريراستا وز نيهم در

در  يبد طيمقام مسوول شرا نيادغام شود.  به گفته ا رويوزارت ن يبا معاونت آب و آبفا رانيب امنابع آ

شده است.  شتريها در تهران ب استان ريمشكالت نسبت به سا نيكه ا ميآب تهران شاهد هست نيتام تيوضع

درصد  20 كه يدرصد وسعت كشور را به خود اختصاص داده در حال كياستان تهران حدودا كمتر از 

 4ثابت و حدود  تينفر جمع ونيليم 16 يدارا مياستان ساكن هستند و به طور قد نيكشور در ا تيجمع

 ييروستا تيجمع درصد 6و  يشهر تيدرصد جمع 94 زانيم نيشناور است كه از ا تينفر جمع ونيليم

اظهار كرد: تراكم تهران  مربع است، لومترينفر در ك 973تراكم در تهران  زانيم نكهيا انيبا ب ياست. رضو

به شمار  رانيا ياستان خدمات نيكشور و نخست ياستان صنعت نياستان چهارم نيبرابر كل كشور است. ا 20

 .شود يم اخذكشور در تهران  اتيدرصد مال 50كه  يبه نحو رود يم

 يل برامتر مكعب در سا 1376تهران افزود: سرانه آب در كشور حدود  يا شركت آب منطقه رعامليمد

 بيترت نيهر نفر است. به ا يمتر مكعب در سال برا 184 ها يتهران يرقم برا نيكه ا يهر نفر است در حال

توجه  نكهيبر ا ديبا تاك يوسرانه را دارد.  نيكمبود و تام نيشتريو بلوچستان ب ستانيتهران بعد از استان س

آب  نيتام يرساختيز يها د: طرحكر حيتصر شود، يآب تهران نم رساختيز يفعل تيبه وضع ياساس

 نيبه ا يدگيرس شتازيپ ديكه با ياست كه ادارات و مسووالن نيدهه عقب است. علت آن هم ا كيتهران 
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 يمجلس توجه چندان يدر دوره قبل رانته ندگانيندارند. نما تيوضع نيبه ا يموضوع باشند توجه چندان

انجام شود سامانه  يمال نياست كه اگر تام يدر حال نيا نداشت. يتيآنها اهم ياستان نداشتند و برا نيبه ا

تهران تنها در  ندگانينما رسد ينظر م . بهرديگ يسال عقب است سامان م 10آب شرق و غرب استان كه 

 رانيمد نكهيبر ا ديبا تاك ي. وگذارند يخدا م ديكارها را به ام ياقمردم استان هستند و ب يرا افتيدر يپ

كرد، در تهران  يمشكالت را سامانده ييبه تنها توان يتنها هستند، اظهار كرد: نم تهران دست يياجرا

آب استان  يرساختياوضاع ز يبرا يچندان يدلسوز رسد ينظر م هستند اما متاسفانه به ياديز نفوذ يافراد ذ

ر استان را د يبارندگ زانيمقام مسوول م ني. اكنند ينم يمطلوب يهمراه ينظارت يها و دستگاه ندندار

 يبارندگ نيشترياعالم كرد و گفت: در تهران ب متريليم 461/ 7معادل  روزيتا د 98-99 يتهران در سال آب

اما  مينداشت يچندان يبارندگ 98ماه سال  تا بهمن يمياقل يالگوها رييخاطر تغ . البته بهميساالنه را شاهد بود

تهران را در اسفند  يكرد و تراز آب رييتغ يمطلوببه نحو  بهشتيو ارد نياسفند، فرورد يها اوضاع در ماه

 287/ 3ساله گذشته تهران معادل  51بارش  نيانگياست كه م يدر حال نيمتر مكعب رساند. ا 92ماه به 

 .ميقرن را زد مين يبارندگ ردبهار ركو انياست و ما تنها تا پا متريليم
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 01/07/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – خشك شد يتاالب گاو خون

 

 
 به طور كامل خشك شده است. يدهند كه تاالب گاوخون ينشان م 2-نليسنت يا ماهواره ريتصاو

را  آن يها امديپ يخشك شدن تاالب گاوخون يا ماهواره شيپا ريبا انتشار تصاو رانيا ييفضا سازمان

 كرد. حيتشر

كامال خشك  ي) قابل مشاهده است تاالب گاوخون1399( 2-نليسنت يا ماهواره ريكه در تصو همانطور

 شده است. ليشده و به كانون بروز گرد و غبار تبد

 بيمتر و ترك 10 يمكان كيبا توان تفك 1399در سال  2-نليسنت يا ماهواره ريتصاو كيي: موزا1 ريتصو

(تاالب  دهد يروشن نشان م يرا به رنگ آب يرود كه تاالب گاوخون ندهيزا زيه آبراز حوض يواقع يرنگ

 يها اصفهان، سد ررود تا تاالب، فاصله تاالب تا شه ندهيرودخانه زا ريمس نيكامال خشك است)، همچن

 .گذارد يم شياز كارخانجات در جوار رودخانه را به نما يرود و برخ ندهيزا يساخته شده بر رو
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 1 ريوتص

 

 بيمتر و ترك 10 يمكان كيبا توان تفك 99 رماهيت 23 خيدر تار 2-نليسنت يا ماهواره ري: تصو2 ريتصو

 .دهد يرا به رنگ قرمز نشان م ياهيكه پوشش گ ي) از تاالب گاوخون3، 4، 8كاذب ( يرنگ

آب بر در  عيخت صناو سا يصنعت يها تيمانند انجام فعال يعوامل انسان ،يميعالوه بر عوامل اقل متاسفانه

حق آبه آن  نيو عدم تام يتاالب گاوخون زيدر حوزه آبخ يكشاورز نيرود، همچن ندهيمجاور رودخانه زا

 شده است. جاديدر سطح آب آن ا يقابل توجه راتييسال ها، تغ يط
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 ياست در فالت مركز ي) نام تاالبشد يخوانده م زين ي(كه باتالق گاوخون ياست، تاالب گاوخون يگفتن

 قرار دارد.  زديدر استان  ياز آن در استان اصفهان و مابق يكه بخش بزرگ رانيا

 

 
 2 ريتصو

 

تاالب  ني. اديآ يشمار م به رانيا يمشهور در جلگه مرتفع مركز يها از تاالب يكي يگاوخون تاالب

 30صفهان در جنوب شرق ا يلومتريك 137مربع را پوشانده و در  لومتريك 476به وسعت  يا منطقه ياتيح
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 متر 1،470 ايدر حاست. ارتفاع آن از سط واقع شده يشن يها شهرستان ورزنه و در مجاورت تپه يلومتريك

 است. متريسانت 150عمق آن  نهيشبي و

 نيو عمال ا دهيتاالب مدت هاست به صفر رس نيا يو باغ ها، آب ورود عيآب به صنا هيرو يب صيتخص با

رامسر است و طبق آن  يالملل نيب ونياست كه كشور ما عضو كنوانس ير حالد نياست. ا تاالب نابود شده

 ها خشك شوند. تاالب نيكند كه بر اثر آن قوان بيتصو ينيحق ندارد قوان

 : باشگاه خبرنگاران جوانمنبع
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  –سال گذشته 40در  يقطب يها خيدن ش ذوبركورد تازه 

01/07/1399 

 

 نيكه سبب شد حجم كل ا افتي يا اوج تازه 2020قطب شمال در فصل گرم سال  يخهايشدن  ذوب

 كوچك شود. يتوجه قابل زانيسال گذشته به م 42بار در  نيدوم يبرا يخي ◌ٴ توده

 نيسرعت قطب شمال زم چطور به يمياقل راتييكه تغ دهد ينشان م گرباريامر د نيا نديگو يم دانشمندان

 .دهد يقرار م ريرا تحت تأث

از سال  يا ماهواره ريو تصاو رنديگ يو در زمستان دوباره شكل م شوند يدر تابستان آب م يقطب يخهاي

 .رود يم چرخه آب نيدر ا خيكه هر سال حجم  دهد يسو نشان م نيبه ا 1979

 بار ندومي گذشته ◌ٴ مربع ثبت شد. در چهار دهه لومتريك ونيليم 3/74امسال  يقطب يها خيسطح  نيتر نييپا

 .رسد يمربع م لومتريك ونيليم 4 ريز پس از ذوب تابستانه، به  ،يخي ◌ٴ توده نياست كه حجم ا

هر  نيشدن زم اثر گرم قطب شمال در يها خينشان داده است كه روند ذوب  يا ماهواره ريتصاو ليتحل

 داشته است. شيدرصد افزا 13دهه 

 ،يقطب يها خرس يتا زندگ ايدر يها از پالنكتون ،يوحش قطب اتيعالوه بر آنكه به ح خهاي نيا ذوب

 دارد. ميمستق رينقاط جهان هم تأث گريد يوهوا آب رتغيي ◌ٴ بر چرخه رساند، يم بيآس

 ◌ٴ ناخواسته راتييو كنترل تغ نيشدن زم مهار گرم يكه برااند  هشدار داده وستهيوهوا پ آب پژوهشگران

 فرصت را از كف داد. دينبا يماقلي

 وزين وروي: منبع
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 –ي زداريآبخ اتيعمل يمتر مكعب آب در هكتار با اجرا 530 رهيذخ منصور اعالم كرد:
 01/07/1399خبرگزاري ايانا مورخ 

 

 اتيكشور گفت: طبق مطالعات انجام شده، با هر هكتار عمل يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 .شود يم يريتن در هكتار از رسوبات جلوگ 4داشت و  ميآب خواه رهيمتر مكعب ذخ 530 يزداريآبخ

 يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيو رئ ريمسعود منصور، معاون وز انا،يگزارش خبرنگار ا به

در  يستيو منابع ز زيجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل نيمركز ب سيتوافقنامه تاس يكشور، در مراسم امضا

 يآب يها شيفرسا كشور ياز مشكالت اصل يكيكه  نيبا اشاره به ا ران،يخشك در ا مهيمناطق خشك و ن

 است. يآب شيكشور در معرض فرسا يها هكتار از عرصه ونيليم 125است، اظهار كرد:  يو خاك

 ميآب خواه رهيمتر مكعب ذخ 530 ،يزداريآبخ اتيافزود: طبق مطالعات انجام شده، با هر هكتار عمل يو

 .شود يم يريتن در هكتار از رسوبات جلوگ 4داشت و 

تن  15از  يآب شيفرسا زانيها، م توسط سازمان جنگل يزداريآبخ اتيعمل ياجراكرد: با  حيتصر منصور

 است. افتهيتن در هكتار كاهش  9در هكتار در سال به 

نشست كنفرانس  نيو هشتم يكشور خاطرنشان كرد: در س يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

و منابع  زيآبخ يها جامع حوزه تيريمد يالملل نيمركز ب سيطرح تاس س،يدر پار 94در آبان  يعموم

 .ديرس بيقاطع اعضا به تصو يبا را رانيخشك در ا مهيدر مناطق خشك و ن ستسيز

 سينو شيپ ،يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ تيبا محور يا تهيكم ليادامه داد: با تشك منصور

 يتوسط وزارت جهاد كشاورز 96سال  نيو در فرورد هيته ونسكوي يشنهاديبا فرمت پ سيموافقتنامه تاس

ارسال شد و پس از اعمال  يجمهور استير يدولت به معاونت حقوق ئتيجهت طرح در جلسه ه

طرح و  رانيوز ئتيدر جلسه ه 96ماه  ريدر ت ،يجمهور استينهاد ر يمعاونت حقوق ياصالحات ابالغ

 شد. بيمتن توسط وزارت امورخارجه تصو دييمشروط به تا

مركز  نيكرد ا ميمركز فراهم كرده و تالش خواه نياستقرار ا يرا برا يها محل سازمان جنگلافزود:  يو

 داشته باشد. يساله خود عملكرد موفق 6در دوره 



   

 

 

16 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تسنيم مورخ  –ي و آبخواندار يزداريبا آبخ ليامكان كاهش موثر خسارات س

03/07/1399 

 

گفت:  زيجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل نيمركز ب سيبر ضرورت تاس ديبا تأك يجهاد كشاورز ريوز

 .ميباش ليشاهد خسارت كمتر س رياخ يباعث شده در سالها يو آبخواندار يزداريآبخ اتيانجام عمل

ها مراتع و  سازمان جنگل يو به نقل از مركز اطالع رسان ميتسن يخبرگزار يتصادگزارش خبرنگار اق به

 نيمركز ب سيموافقتنامه تاس يامضا نييدر آ ،يجهاد كشاورز ريوز يكشور، كاظم خاواز يزداريآبخ

و  زيجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل نيمركز ب سيتاس نكهيبا اشاره به ا ز،يجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل

در  يو كارشناسان مجرب شمندانيو مبارك است، گفت: اند نديخوشا ياتفاق رانيدر ا يستيمنابع ز

كه در  يبوم يها و دانش ديجد يها يفناور قيو بخش اجرا حضور دارند كه با تلف يزداريپژوهشكده آبخ

مركز  نيا يبرا يتوجه انيكمك شا توانند يوجود دارد م انييروستا نيدر ب يزداريها و آبخ قنات نهيزم

 باشند. يالملل نيب

 يشورا ليكه در كشور وجود دارد، با تشك يخوب يعلم يها گفت:  با توجه به پتانسل يخاواز كاظم

آب و  تيريمد نهيرا در زم ياتفاقات خوب تواند يم گانيهمسا ريو سا رانيا نيحكام و تبادل اطالعات ب

 رقم بزند. يكشاورز داريتوسعه پا

در بخش  يرياقدامات چشمگ رياخ يها ها در طول سال اظهار داشت: سازمان جنگل يورزجهاد كشا ريوز

آن  يكه بارندگ ييها از استان ياريانجام داده است كه باعث شده در بس يو آبخواندار يزداريآبخ

 .ميباش ليو خسارت كمتر س بيپرسرعت و كوتاه مدت بوده شاهد تخر

از سازمان  يوزارت جهاد كشاورز يبانيو پشت تيدامه از حمادر ا يجهاد كشاورز ريوز يخاواز دكتر

 ميشد: مصمم هست ادآوريخبر داد و  زيجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل نيمركز ب يها در راه انداز جنگل
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و تبادل  يساز تيظرف ،يآموزش يها تيسال است به فعال 6كه مدت آن  يهمكار نيدر دور نخست ا

 .ميمركز از نوع دوم به نوع اول باش نيا يارتقا و شاهد دهياطالعات غنا بخش

 

 ** آب محور صلح و گفت و گو است نه جنگ!

 سيمراسم، تاس نيدر ا زين رانيا ياسالم يدر جمهور ونسكوي يمل ونيسيكل كم ريدب يوبياله ا حجت

حوزه  نيمهم در ا داديرو كيرا  رانيدر ا يستيو منابع ز زيجامع حوزه آبخ تيريمد يالملل نيمركز ب

 .ددارن يو مدن يبا تمدن دانست كه با آب رفتار منطق يرا مردم رانيكرد و مردم ا يتلق

دارد  ييباال گاهيجا ياتيمنبع ارزشمند ح كيآب به عنوان  ران،يگفت: در فرهنگ كهن ا نيهمچن يوبيا

 .دانند يم يقدر آن را بخوب رانيو مردم ا

 ست،ين نگونهيجنگ آب خواهد بود ا ندگان،يكه جنگ آ نندك يم ينيب شيو پ نديگو يم نكهيگفت: ا يو

و  دگاهيد يها باشد و از طرف ملل و دولت  نيمحور صلح، گفت و گو و ارتباطات ب تواند يبلكه آب م

 كند. يمعرف انيآب را به جهان نهيدر زم ياسالم يفرهنگ غن

 

 قرار گرفته است يزداريآبخ اتيكشور تحت پوشش عمل يها هكتار از عرصه ونيليم 30** 

در منطقه  يياياز نظر جغراف رانيكشور گفت: ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سييمراسم ر نيا در

 است. يآب شيما فرسا نيسرزم ياز مشكالت جد يكيخشك واقع شده است و  مهيخشك و ن

 هيو حفظ منابع پا قرار دارد يآب شيكشور در قلمرو فرسا يها هكتار از عرصه ونيليم 125گفت:  يو

 برخوردار است. ييباال تيسازمان از اهم نيا يآب و خاك برا ژهيبو

كشور تحت  يها هكتار از عرصه ونيليم 30و خاك  يآب شيكنترل فرسا يمسعود منصور افزود: برا دكتر

 يزداريهزار هكتار آبخ 200و  ونيليم كي زين يقرار گرفته و در سال جار يزداريآبخ اتيپوشش عمل
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 .شود يانجام م

تن در هكتار از  4و  شود يمتر مكعب استحصال م 530 يزداريگفته منصور با انجام هر هكتار آبخ به

 .ديآ يبه عمل م يريخاك جلوگ شيفرسا

 كي يها تيتنها تالش و فعال يزداريكرد: در انجام اقدامات آبخ يادآوريكشور  يعياول منابع طب مسئول

 ياندركار كه در اجرا مرتبط و دست يها دستگاه ييو هم افزا يهمكاربلكه  كند ينم تيسازمان كفا

 موثر است. اريدخالت دارند بس يو عموم يعمران يها طرح

و  يزداريآبخ يها طرح ياجرا نهيرا در زم رانيكشور، ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيير

جامع  تيريمد يالملل نيمركز ب جاديو ا خواند شرويپ ياز دانش و تجارب حاصل از آن كشور يمند بهره

 دانست. تيتبادل اطالعات و ارتباطات پر اهم يرا برا يستيز و منابع زيحوزه آبخ

 نديكشور در ادامه به فرا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سييو ر يجهاد كشاورز ريوز معاون

رداخت و افزود: دستورالعمل و فرمت پ زيجامع آبخ تيريمركز مد سيموافقتنامه تاس سينو شيپ نيتدو

و متشكل از  ركشو يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل تيبا محور يا تهيكم ليبا تشك ونسكوي يحقوق

 ،يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ،يكشاورز جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحق ندگانينما

وزارت متبوع  يتخصص يو سازمان ها الملل نيوزارت امور خارجه و دفتر امور ب ونسكو،ي يمل ونيسيكم

 ندهيبه عنوان نما ها سازمان جنگل يمعرف ديموافقتنامه با ق سينو شيآغاز شد و پ 1394سال  ماهيدر د

 يمعاونت حقوق يو انجام اصالحات الزم از سو يپس از بررس تاًيو نها نيتدو 1395دولت در اواخر سال 

قرار گرفت و در مورخ  رانيوز أتيدر دستور كار ه 1396مراتب در سال  ،يجمهور استينهاد ر

 . ديرس بيبه تصو 20,4,96

شد:  ادآوريكرد و  يدواريابراز ام يالملل نيمركز ب نيا يانداز و راه سياز تاس يبا ابراز خشنود منصور

 باشد. يزداريآبخ نهيكشور در زم تيموفق يبرا يمنشاء و سر آغاز تواند يمركز م نيا جاديا
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 03/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – در راه است يخوب ي: سال آبروين ريوز

 

داشت. به گزارش  ميخواهد بود و كمبود آب نخواه يسال خوب 1399-1400 يگفت: سال آب روين ريوز

 نينخست ،يدر جمع خبرنگاران گفت: اول مهرماه جار دولت اتيجلسه ه هيدر حاش انيرضا اردكان ،»سنايا«

 ثي) از ح98-99( ميسر گذاشت كه پشت يآب بود. سال 1400-1399 يسال آب يعني ديجد يآب روز سال

بارش  متر يليم 317سال گذشته  كه ياست؛ در حال متريليم 250ساله ما  50بود. متوسط  يها سال خوب بارش

همه  يپاسخگو ميشد و باعث شد بتوان شتريمان از متوسط درازمدت ب درصد بارش 27 يعني ميداشت

 ليآب تحو ميتوانست هگذشت يها از سال شيب يحت يگفت: در بخش كشاورز روين ري. وزميها باش بخش

مترمكعب  ارديليم مين و هفت و ستيمكعب حجم مخازن حدود ب متر ارديليم 51. االن هم از حدود ميده

خواهد  تيرياست و مد يلب به لب طيشرا يريتعب است. جز در دو مورد كه به يخوب تي. وضعميآب دار

سر   را پشت يسال آب نيمشكل ا بدون كههم خواهند كرد  تيمردم رعا انيم ني. در اميندار يا شد، دغدغه

 گذاشت. ميخواه
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 يدر كشورها يزداريامل توسعه آبخع 2؛ "يمحل يسازمانده"و  "يمردم كرديرو"

 04/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – شرفتهيپ

 

خاك،  شي، مقابله با فرسا1935در سال  سيدر بدو تأس كاي) آمريزداريحفاظت خاك (آبخ سازمان

 را در دستور كار خود قرار داد. يزراع ياراض يحفاظت يو توسعه روش ها ليكنترل س

 كايمتحده آمر االتيدر ا يزداريتطور آبخ ريبخش دوم س ؛»يزداريمعجزه آبخ« پرونده

متحده  االتيا يدر وزارت كشاورز 1935پس از آنكه در سال  SCS كايحفاظت خاك آمر سازمان

) يجي(ترويشينما يبا چند برابر كردن تعداد حوزه ها يخود را در سطح مل يشد، برنامه ها ليتشك كايآمر

اداره «، Civilian Conservation Corps»حفاظت يسپاه مدن« قياز طر ازيكار مورد ن يرويگسترش داد. ن

 Works Progress»  اغلاداره توسعه مش« زيو ن Civil WorksAdministration »يمشاغل مدن

Administration  (WPA)  كرده بود). يگذار هي(كه همه را روزولت پا ديگرد  نيتام 

 نديفرا يو علم شرفتهيدرك پ يبرا تيهم شروع به فعال SCSمتخصص سازمان حفاظت خاك  يروهاين

 SCS يمنطقه ا ينمودند  و شبكه نهالستان ها يموثر حفاظت يكردن راه حل ها دايخاك  و پ شيفرسا

 كردند. تيحفاظت خاك شروع به  فعال يالزم برا يبذور و نهال ها ريانتخاب و تكث يبرا

 يها طرح هيو ته قاتيتحق تيمسئول ل،يمندرج در قانون كنترل س اراتي، برحسب اختSCS 1936در سال 

 التيدر تشك ياساس يبازنگر كيدر  1938منتخب بر عهده گرفت. در سال  يزهايرا در آبخ ليكنترل س

 يها كمك تيريمد تيرا به مسئول SCS يكشاورز ريوز ،يوزارت كشاورز ياراض تيريبرنامه مد

 آب التيآب ،تسه ريذخا ينيب شيبرف، برنامه پ يها يبررس ،يو زهكش ياريآب ي)  برنامه هاي(مال

Water Facilitiesياراض يكاربر ي، برنامه ها Land Utilization يزراع يو جنگلدارFarm 

Forestry يضدر حفاظت ارا شرويها سازمان حفاظت خاك را به سازمان پ تيمسئول نيبر گماشت. ا 
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 كرد. ليتبد يخصوص

حفاظت خاك به  يكمك ها ةتوسع  يشروع به بررس يوزارت كشاورز رانيمد 1935در سال   

حفاظت خاك،  يهابرنامه  تيهدا يكه برا دنديراه حل رس نينمودند. آن ها به ا يشتريكشاورزان ب

)  ودر سطح ي(مردم كيدموكرات ي) با سازماندهsoil conservation districtsمناطق حفاظت خاك (

 يبرنامه ها ياجرا يبرا يالتيا نيو تحت قوان يدولت يمناطق واحدها نيشود. (ا لي) تشكlocal(يمحل

و  تيريمد يالزم برا يافراهم كردن كمك ها و ابزاره يو برا  يدر سطوح محل يعيحفاظت منابع طب

 يزهامناطق  با مر نيا يمتحده هستند در اكثر موارد مرزها االتيحفظ منابع آب و خاك  در سراسر ا

 بخش ها منطبق است) ايشهرستان ها 

استاندارد مناطق  يالتيقانون ا سينو شيپ يها وزارت كشاورز يهمكار نيا يبرا يچهارچوب هيته يبرا

 1937نمود كه درسال  هيرا ته Standard State Soil Conservation Districts Lawحفاظت خاك 

 1937 وستاگ 4در  يواحد منطقه ا ني. اولديارسال گرد التيا ةفرمانداران هم يجمهور برا سيتوسط رئ

حفاظت  ياز سه هزار واحد منطقه ا شيشد. امروزه ب يسازمانده يشمال ينايدر كارول يزيدر حوزه آبخ

 وجود دارد. كايامرخاك در سراسر 

حفاظت خاك  ي. كنگره اعتبارات برنامه هاديفرا رس SCSرشد  ةدوم دور يدهه بعد از جنگ جهان كي  

بر اقدامات حفاظت  يدائم  يو نظارت فن يسرپرست يسازمان را  برا نيا يكشاورز ريداد و وز شيرا افزا

تحت  cost shareدولت فدرال  ريغ يطرف ها ياز سو نهيكه با اعتبارات مشاركت در هز ديخاك برگز

 نيشد. در ا ياجرا م Agricultural Conservation Program (ACP)  ياشراف برنامه حفاظت كشاورز

 يحفاظت يطرح ها ياجرا ي) براي(از بخش خصوصSCSتعداد  داوطلبان مشاركت  با    شيدوره با افزا

 .افتي يم شيافزا رتبام soil conservation districtsدر مزارع خودشان، تعداد مناطق حفاظت خاك 

استعفا كرد و در سال بعد از خدمات فدرال بازنشسته شد.  SCS استياز سمت ر 1951بنت در سال  ويه 
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 كپارچهيامور خاك را  هيكل يكشاورز ري، وزSCSخاك در  يها يدر همان سال با ادغام  واحد بررس

 تيمسئول ومنتقل نمود  يكشاورز قاتيابه سازمان تحقر SCS يقاتيامور تحق شتريب نيكرد. او همچن

 را به سازمان جنگل واگذار نمود. SCS  ياراض يكاربر يپروژه ها

حذف  SCS يادارات منطقه ا ،يدر وزارت كشاورز يالتيعمده تشك يبازساز كيدر  1953 درسال

را  ياهيگ داتيتول فهيوظ SCS يزمان نهالستان ها ني. در اديگرد تيتقو يالتيادارات ا يشدند ونقش فن

 Plantياهيدر مراكز مواد گ يحفاظت يها يكاربر يبرا اهيبه كار انتخاب گ يكنار گذاشتند ول

Materials Centers ادامه دادند.كيشماره  وستي(پ ( 

 

 كيشماره   وستيپ

 Plant materials centers pmcكايمتحده امر االتيدر ا plant materials centers  ياهيمواد گ مراكز

  Programsيحفاظت يبرنامه ها يهستند كه انواع بذر و نهال را  برا يا شرفتهيو پ يتخصص  ينهالستانها

Conservation جنگل ها و مراتع آتش گرفته،  ياياح ش،يكنترل فرسا يكنند. از جمله برا يم نيامت

 برحسب مصرف در يديتول ياهي. مواد گ رهيبزرگراه ها وغ ميگاز و نفت، حر يلوله كش يها ريمس ميحر

 آب و هوا، راتيي،  تغbuffersهوا، مناطق حائل  تيفي، كagroforestryيمانند: جنگل زراع يموارد

 يشده، اراض بيو تخر يحرانمناطق ب cover crop  and soil healthو سالمت خاك  يپوشش اهانيگ

معادن  ياي، اح ethnobotany يشناس اهيخاك، مردم گ شي، كنترل فرسا يمقاوم به خشك اهانيگ ،يزراع

 اتيح يها ستگاهيز تيفي،  بهبود ك  يشور و در معرض شور يتفرجگاه ها، خاك ها ن،يو فلزات سنگ

گردند.  يم ديو....تول اهايها و در دخانهتاالب ها ، حفاظت سواحل رو اءيوحش وحشرات گرده افشان، اح

 متحده وجود دارد. االتير ادر سراس pmc  ياهيمركز مواد گ 25در حال حاضر 

 »يزداريآبخ يجهاد ريكارشناس و مد« يغرو نيحس محمد
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 – قرار دارند ليشهر كشور در معرض س450 :يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 05/07/1399روزنامه سبزينه مورخ 

 

قرار دارند و در  ليشهر كشور در معرض س450گفت:  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

 در كشور تجربه شده است. البيس500هزار و  سال گذشته سه20

مركز  سينامه تأس تفاهم يمضامسعود منصور در مراسم ا ما،يبه نقل از صدا و س »نهيسبز«گزارش  به

مختلف در حوزه كنترل  ياظهار كرد: تبادل تجربه با كشورها يستيجامع منابع ز تيريمد يالملل نيب

 در كشور كند. البياز س يريبه جلوگ يانيكمك شا تواند يم يزداريخاك و آبخ شيفرسا

منابع  تيخاطر اهم دارد و بهقرار  يآب شيكشور در معرض فرسا يهكتار از اراض ونيليم125افزود:  يو

 ها گرفته شود. آن شيفرسا يجلو ديآب و خاك با

 شياز فرسا يزداريآبخ يها كشور با پروژه يهكتار از اراض ونيليم30تاكنون در  كه نيبا اشاره به ا منصور

آب  رهيمترمكعب ذخ530 ،يزداريپرژوه آبخ يشده است، عنوان كرد: با هر هكتار اجرا يريخاك جلوگ

 .رديپذ يرت مصو

 يحوزه فقط اقدامات وزارت جهاد كشاورز نيادامه داد: در ا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

با تبادل  يزداريجامع آبخ تيريمد الملل نيمركز ب ميدواريجامع است كه ام يبه اقدامات ازيو ن ستين يكاف

 را فراهم آورد. يزداريدر حوزه آبخ رانيا ييموجبات گسترش توانا يالملل نياطالعات در سطح ب

 

 جامع تيريمركز مد سيبا تأس يطيمح ستيتجارب ز تقابل

 قياز طر يطيمح ستينامه تجارب ز تفاهم نيمراسم اظهار كرد: در قالب ا نيدر ا زين يجهاد كشاورز ريوز

حفظ منابع  يها موضوع در حوزه ني. ارديگ يمختلف مورد تبادل قرار م يبا كشورها تيريمركز مد نيا



   

 

 

24 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 مهم است. اريها بس آن شياز فرسا يريو جلوگ يو خاك يآب

ها  در دانشگاه و پژوهشگاه يزداريدر حوزه آبخ ياريافزود: در كشورمان دانشمندان بس يخاواز كاظم

از  نينو يها يو فناور ديبا دانش جد ميتوان يموجود در كشور را م يهستند و دانش بوم تيمشغول فعال

 .ميكن قيكز تلفمر نيا قيطر

مركز در حوزه  نيا قياز طر گريد يو كشورها رانيا نيب يخوب اريبس يعنوان كرد: تبادل علم يو

 يرا درپ يبخش كشاورز داريتوسعه پا تواند يموضوع م نيا تيكه درنها رديپذ يصورت م يزداريآبخ

 داشته باشد.

 

 ميمربوط به آب داشت يتخصص يها نهيدر زم يخوب شرفتيپ 

گفت: مسأله آب و خاك امروزه در جهان  رانيدر ا ونسكوي يمل ونيسيكم ركليمراسم دب نيدر ا نيهمچن

 هاست. دهنده فرهنگ و تمدن آن برخوردار است و رفتار ملت با آب نشان يخاص تياز اهم

مربوط به آب  يتخصص يها نهيدر زم يخوب اريبس شرفتيشاهد پ رانيادامه داد: در ا يوبيع اهللا حجت

و از دانش  ميبگذار انياطراف در م يتجربه خود را با كشورها دهد يمركز اجازه م نيا سيكه تأس ميهست

 .ميحوزه استفاده كن نيها در ا آن
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آب در اصفهان  بحران؛  رياخ يها ياصفهان با وجود بارندگ يمنابع آب يبحران طيشرا

 05/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  – است يقانون ياز ب يناش

 

به  يعادالنه، جامع و علم يكه با نگاه شود يم تيريمد يدرست در سطح كالن كشور به يآب زمان مسأله

موقع از بحران و  و به حيصح ينيب شيپ يزير با برنامه توان يصورت است كه م نيدر ا آن پرداخته شود،

و  نيدرحال توسعه تأم يها كرد. در كشور يساز تر فرصت مطلوب يبه نحو يعيطب يايبال ديتهد يحت

وع موض ني. اكشاند يم يتيو قوم ياسيفراتر از مسائل س يسمت ها را به كالن دولت دگاهيآب شرب د عيتوز

 شود، يم عيتوز كنواختيريطور غ آب به ميدارد و تقس خشك مهيكه نقاط ن رانيمانند ا ييدر كشورها

و  هيرو يب يها با برداشت اصفهانتر است. استان  بزرگ ياسيدر مق يزير برنامه يبرا ياساس يچالش

رو است.  ان روبهكشاورزان با بحر ازيآب شرب و آب مورد ن نيدر تأم رود، ندهيآب از زا يقانون ريغ

نبوده است، اما  ثمر يمردم ب يساز و آگاه يرسان اطالع يمسئوالن اگرچه در راستا ياقدامات فرهنگ

آب  هيرو يب يها از برداشت يريدر حوزه جلوگ ياتيعملو  يينوع اقدامات كار اجرا نيدر كنار ا كه نيا

 يتمام يبرا يا هيتوص يها ورالعملگرفته و دست تر صورت كم دست نييتا پا رود ندهياز باالدست زا

 دهند، ياز مصرف روزانه آب شرب را به خود اختصاص م ياديكه بخش ز يو خصوص يدولت يها ارگان

 اصفهان شده است. يآب كم ديسبب تشد گريو عوامل د املعو نيتر صادر شده و هم كم ديشا زين

كه در استان  يسال خشك طيگفت: با شرا ناليها به ا استان يعال ياصفهان در شورا ندهيباره نما نيا در

 يريجلوگ يرقانونيو غ يراصوليغ يها آب دقت شود و از برداشت تيرينسبت به مد ديوجود دارد، با

 ريدر غ رند،يبگ ظراز بذل و بخشش آب دست بردارند و حق كشاورزان را در ن دي. مسئوالن باديعمل آ به

 .ميباش يمنتظر حوادث ناگوار ديصورت با نيا

قبل در استان اصفهان وجود داشت، همچنان  يها كه از سال يسال اظهار داشت: خشك نژاد ينيمب يحسنعل
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 قرار دارد. يبحران طيدر شرا يهنوز از نظر منابع آب رياخ يها يادامه دارد و استان با وجود بارندگ

از آب سد  ين مقداركشاورزا يها ادامه داد: در دو سال گذشته با پافشار استان يعال يشورا عضو

تا دو  يكيموجود كشاورزان شرق و غرب استان توانستند  طيكردند كه با شرا يرا رهاساز رود ندهيزا

 باشند. يموجود نسبتاً راض طيسر گذاشته و از شرا را پشت ريسال اخ

. كنند يقطع نم اند، آب را مسئوالن بخش آب به كشاورزان اعالم كرده زين راًيدر ادامه افزود: اخ نژاد ينيمب

 نينرود و همچن نيشان از ب شود تا كشت نيتأم ازشانيحداقل آب مورد ن گريماه د سه ديكشاورزان با

 بتوانند كشت گندم داشته باشند.

 

 حوزه آب به تعهدات خود عمل نكردند مسئوالن 

 نيتأم يد برااند، قول مساع مربوطه داشته با مسئوالن  يكه صنف كشاورز يا جلسه يعنوان كرد: ط يو

درباره  يريروزها اگر تدب نيهم كنم، يبه تعهدات خود عمل نكردند و تصور م يآب كشاورزان دادند؛ ول

خود را   يها راضنشود، باز هم ممكن است تحصن كنند و اعت دهيشيكشاورزان اند ازيمشكل آب مورد ن

 .رندياز سر بگ

 

 آب دست بردارند يرقانونيغ يها برداشت از 

از  ديكه در استان وجود دارد، با يسال خشك طيها گفت: با شرا استان يعال ياصفهان در شورا ندهينما

 يريجلوگ يرقانونيو غ يراصوليغ يها آب دقت شود و از برداشت تيريمسئوالن نسبت به مد يسو

 نير اي. در غرنديو از بذل و بخشش آب دست بردارند و حقوق كشاورزان را در نظر بگ ديعمل آ به

 نيموجود را درك كند و هم طيشرا ديآب استان با تيري. مدميباش يمنتظر حوادث ناگوار ديورت باص

 ادامه دهد. داد، يكشاورزان قرار م اريكشت و كار در اخت يرا كه برا يا مقدار حقابه
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 شد يم يصنعت دينبا اصفهان

صنعت در استان اصفهان  يينماكرد: از ابتدا در جا حيخود تصر يها از صحبت يگريدر بخش د نژاد ينيمب

باشد، برخوردار  عيصنا يالزم كه جوابگو يچون از منابع آب شد، يم يصنعت دياشتباه كردند. اصفهان نبا

تحت كنترل درآورد.  ااضافه ر يها برداشت تيريبا مد توان  ياست كه شده و م يحاال كار يول ست؛ين

 دهند يقرار م تيبرداشت آب در اولو يرا برا عياصن يو وقت كند ياز اندازه آب برداشت م شيصنعت ب

 جبران كنند. زيخسارت كشاورزان را ن ديبا

 

 استفاده كنند ايروز دن ياز تكنولوژ ديبا عيمصرف آب صنا يبرا 

و در  كنند يم يبردار بهره ياز حد از منابع آب شيدر استان ب عيها اضافه كرد: صنا استان يعال يشورا عضو

 ياز تكنولوژ ديبخش صنعت با ي. براميموضوع را شاهد بود نيا رياخ يها زان در سالاعتراضات كشاور

 زيبرود كه كشاورزان ن شيپ يا گونه و كار به ميمصرف آب را داشته باش نيتر استفاده كرد تا كم ايروز دن

 كنند. يبردار بهره يخود در بخش كشاورز ازيبتوانند از آب مورد ن

 رود ندهيخصوص به زا و به ستيز طيكمبود آب در استان متوجه مح يها خسارت نيتر شيكرد: ب انيب يو

 ليدل خصوص كشاورزان به و به رود ندهيزا هيداشت. ساكنان حاش يوارد شد كه در گذشته رونق خوب

 شدند. ياديز يها كمبود آب دچار خسارت نيهم

كشت  ياستان كه در گذشته برا يكشاورز يها نيها گفت: زم استان يعال ياصفهان در شورا ندهينما

دستخوش  يكشاورز ياراض ينبود آب تمام ليدل است. به  بياكنون درحال تخر محصوالت رونق داشت، هم

 كند يتالش م دولت ي. از طرفروند يم يساز سمت باغ به يكشاورز ياز اراض يارياند و بس شده يكاربر رييتغ

نمانده  يها باق آن يكار برا نيجز ا يا چاره رايرزان حق داد، زبه كشاو دي. البته باردياقدام صورت نگ نيكه ا

 ديبا ايخود كار كنند  يها نيزم يها نتواند بر رو و آن رديكشاورز قرار نگ ارياست. اگر قرار است آب در اخت

 بگذارند. ارشانيرا در اخت يتر مناسب التيتسه اي دهند شيها افزا آن يرا برا يا كشت گلخانه
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 كمبود آب ليدل به يكاربر رييغو ت بيتخر

 اش يو زندگ يچرخ كشاورز يبدهد. وقت يكاربر رييادامه داد: كشاورز مجبور است تغ نژاد ينيمب

اند؛  شده يگريباغبان شخص د داران، نيبدهد. در شرق اصفهان زم يكاربر رييمجبور است تغ چرخد ينم

آب  شاورزك نياگر هم يبفروشد، ول اينند ك ليخود را به باغ تبد يكشاورز نيچراكه مجبور شدند زم

 .شد يوضع دچار نم نيداشت به ا يكشاورز يبرا

سمت استان وارد   به رود ندهيمجموعه زا يزهايرا كه از حقابه آبر يكرد: استان اصفهان اگر سهم انيب يو

 .شد يبرطرف م اش يآب و مشكل كم ازيداشت، ن شود، يم

 

 ن استاز اصفها ياريوبخت چهارمحال آب 

از اصفهان است و تنها چند سال  ياريها در ادامه افزود: آب چهارمحال و بخت استان يعال يشورا عضو

 خياست، براساس طومار ش ياريكه در چهارمحال و بخت ياستان جدا شده است. منابع آب نياست كه از ا

. چهارمحال شداحداث  يكشاورزان اصفهان نهياست و تونل اول با هز يحقوق كشاورزان اصفهان ييبها

 جا قرار گرفته است. اصفهان در آن يقبالً جزو اصفهان بوده و منابع آب

كه  يسهم زانياصفهان است. اگر م يسال است برا400از  شيكه ب يعنوان كرد: منابع آب نژاد ينيمب

رفع مشكل  يابر يگريد يبه راهكارها ازياستان ن گريدارد، برسد د يارياصفهان از منابع چهارمحال و بخت

ها  آب نيا زد؛ير يم فارس جياكنون از سمت كارون به خل كه هم ييها آب ايكمبود آب نحواهد داشت 

 زين ييها داشت. طرح مينخواه يگريد يها طرح يبه اجرا ازيشوند، ما ن تيهدا خودشان  رياگر در مس

 نيكارشناسان نظرشان بر ااز  ياست. بخش يدر دست بررس يبه فالت مركز فارس جيانتقال آب خل يبرا

 شد. خواهدبرطرف  يدر فالت مركز يآب يطرح اجرا شود، مشكل ب نياست كه اگر ا
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 ييغذا تيامن نيتأم ينهفته برا يتيظرف ؛يزداريبا آبخ ميكشت د|»يزداريمعجزه آبخ«

 05/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – كشور

 

 ييغذا تيمهم در امن ينقش يزداريآبخ كپارچهي تيريبا مد ميكشت د دهد ينشان م يقيحق يها داده

 كشورها داشته و خواهد داشت. داريپا يو رشد اقتصاد يجهان

 تيامن نيدر تأم  يمهم و اساس ينقش ميد يكشاورز م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

به كشت  ايدن يعمده از كشاورز ياكنون بخش كه هم يطور در جهان داشته و خواهد داشت؛ به ييغذا

 يكشاورز ا،يدر دن يكشت محصوالت كشاورز ريدرصد سطح ز 80 ها ياختصاص دارد. طبق بررس ميد

 قرار دارد. ميكشت محصوالت د ريز ايدن نيهكتار زم ارديليم ميو ن كياست و حدود  ميد

. آمارها دهد يم ليتشك ميد يدر حال توسعه را كشاورز يدر كشورها ريجوامع فق يعمده از غذا يسهم امروزه

 نيو ا دهد يم ليتشك ميرا كشت د قايآفر يجنوب صحرا يكشاورز يها نيدرصد زم 95از  شيب دهد ينشان م

 65 يشرق يايدرصد، آس 60 يجنوب يايدرصد، آس 90 نيالت يكاياست؛ آمر ريمتغ گريد يارقم در كشوره

 اختصاص دارد. ميبه كشت د شانيها نيدرصد زم 75 قايدرصد و شمال آفر 75 كيدرصد، خاور نزد

 يابيدست نيو همچن اينفر در دن ها ونيليم هيو سوءتغذ ريفق ونيليم 950 شتيبه چالش بهبود مع ييپاسخگو

آور  آب و خاك چنان دلهره شده بيدر حال رشد با منبع محدود و تخر تيجمع يبرا ييغذا تيه امنب

 شرفتهي(اعم از پ ايدن يدر اكثر كشورها يمهم كشاورز استيس كيعنوان  به ايدر دن مياست، كه كشت د

 ) برجسته شده است.ريفق يو در حال توسعه و كشورها

بر  يمنف ريتأث تواند يم م،يو اقل ييوهوا آب راتييمواجه است؛ تغ زين يداتيبا تهد ميد يكشاورز البته

و  يكشاورز ،يقاتيتحق يها افتهياست كه طبق  يمالحظات در حال نيداشته باشد. ا ايدر دن ميد داتيتول

و توسعه  شتيمع نيتأم ،كاهش فقر يبرا يا لهيمعاش بوده و وس نيتأم يمرتبط، منبع اصل يها تيفعال
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درصد  20تا  10در حال توسعه  يكشورها نكهيبا توجه به ا شود يزده م ني. تخمرود يشمار م به ييروستا

نفر مردم  ونيليم300و  ارديليم كي، 2080مسئله تا سال  نيا دهند، يرا از دست م يكشاورز دياز سطح تول

 قرار خواهد داد. ريجهان را تحت تأث

 يور بهره شيبا افزا تواند يم ميكشت د ا،يمردم دن ييغذا تيدرباره امن ها ينگران نيتوجه به ا با

مثل حفظ  يگريموارد د نيدنبال داشته باشد، عالوه بر ا را به يو رشد اقتصاد ييغذا تيامن ،يكشاورز

از آثار  تيكاهش فقر و محروم ،يمحصوالت كشاورز شيافزا ست،يز طيمنابع آب و خاك، سالمت مح

 خواهد بود. يزداريبا فنون آبخ ميكشت د ديو فوا

بالفعل  يوجود دارد، الزم است برا ميد يفراوان نهفته در كشاورز اريبس يها فرصت نكهيبا توجه به ا لذا

از دانش  يريگ انجام شود. قطعاً بهره يو اقدامات اساس ريتداب ل،يبد يب يها و فرصت ها تيظرف نيشدن ا

خواهد بود و  ديو مف مرثمرمث ميكشت د ي) برايزداريآبخ كپارچهي تيري(مد يو آبخواندار يزداريآبخ

آب و  كپارچهي تيريدانش مد م،يكشت د شماريب يها تياستفاده از ظرف ياست برا يمنظور ضرور نيبد

كشاورزان،  گذاران، استيآب و خاك از جمله س نفعان ياز ذ يعيوس فيمدنظر ط ،يزداريخاك آبخ

 قع شود.و عموم مردم وا گذاران هيسرما ان،يدانشجو ران،يمد

تصور را كه  نيا يمرتبط با كشاورز يها ها و سازمان است كه دولت دهيزمان آن فرا رس نكهيسخن ا انيپا

سابق جهاد  رياست (طبق اظهار وز يا هيحاش تيفعال كيو خشك،  خشك مهيدر مناطق ن ميد يكشاورز

عوض در  گذارند و بهاست) كنار ب يآب يوابسته به كشاورز ،يدرصد كشاورز 90 رانيدر ا ،يكشاورز

با  ميكشت د يها ستميس يچهار برابر ايسه برابر  يور دو برابر و اغلب بهره لياز پتانس يبردار بهره

 بيكاهش تخر ،ييتنها به فقرزدا نه استيس نيكه ا رايكنند؛ ز يگذار هيسرما يو آبخواندار يزداريآبخ

كرد، بلكه موجب  توسعه  دكمك خواه ييوهوا آب راتييمقاومت در برابر تغ جاديو ا ستيز طيمح

 كمك خواهد كرد. نيسرزم يداريبه پا تيو در نها شود يم يــ شهر ييمتعادل روستا
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 – شد اءيدوباره اح يزداريكه با آبخ يمتروكه ا يروستا يماجرا|»يزداريمعجزه آبخ«

 06/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

از سكنه  يكه خال يخراسان جنوب ياز روستاها يكيتوانست  يزداريسازمان جنگل ها گفت: آبخ سيرئ

 كرده و روند مهاجرت از روستا را معكوس كند. اءيشده بود را دوباره اح

 ؛يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ تيو به نقل از سا ميتسن يخبرگزار ياقتصاد گزارش خبرنگار به

 ونيسيكم يكشور  در حضور اعضا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سييمسعود منصور ر

 كي يريگ ها در طول شكل گفت: سازمان جنگل ياسالم يمجلس شورا يعيطب آب و منابع ،يكشاورز

كه  يمواجه بوده است بطور يالتيو تشك يبه لحاظ ساختار يمختلف يها بيز و نشصد ساله خود با فرا

 .ابدي يارتقاء م يعيبه وزارت منابع طب 1346آن در سال  يالتيتشك گاهيجا

 هياعالم شده و كل يدولت مل يها و مراتع كشور از سو جنگل 1341گفت: سال  نيمنصور همچن مسعود

محسوب و متعلق به دولت  يكشور جزء اموال عموم يجنگل يو اراض يعيطب يها شهيها و مراتع و ب جنگل

 .ندگرفته باش تيافراد آن را متصرف شده و سند مالك خيتار نيقبل از ا نكهيشده است ولو ا

سازمان در ستاد به  نيگفت: ا يعيو منابع طب يكشاورز ونيسيكم ياعضا ندگانيدر گزارش خود به نما منصور

 420شناخته شده است و در حال حاضر  يعيطب ها به عنوان ادارات كل منابع ها و در استان عنوان سازمان جنگل

 را بر عهده دارند. يعيمنابع طب يايححفظ و ا فهيدر كشور وظ يعيطب واحد بخش منابع 680و  يواحد شهرستان

هكتار  ونيليم 84 ،يشيرو هيهزار هكتار جنگل در پنج ناح صديو س ونيليم 14گفت: در حال حاضر  يو

 نيا يتمام يها برا در كشور وجود دارد كه سازمان جنگل يابانيب يهكتار اراض ونيليم 32,5مرتع و 

 در دست اجرا دارد. يتيريمد يها ها برنامه عرصه

شمال اشاره كرد و  يها چوب از جنگل يبردار كشور در ادامه به توقف بهره يعيطب مسئول منابع نيا
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 متوقف شده است . 96از جنگل است كه از سال  يچوب يبردار هرهگفت: خط قرمز سازمان ب

و  ياقتصاد يكاركردها راينخست است ز يها تيسازمان از اولو يها برا اضافه كرد: حفظ جنگل منصور

 آن شوند. تينشده است تا همگان متوجه اهم يگذار دارد و تاكنون همه جوانب آن ارزش يفراوان يطيمح ستيز

 .كند يتن كربن جذب م 2,5تن گرد و غبار و  69ار جنگل هكت كيگفت:  يو

هوا از  فيآب است و عالوه بر تلط ديتول ميجنگل افزود: جنگل منبع عظ يدرباره كاركردها نيهمچن او

 دهد.  يرا كاهش م ليكرده و خسارت س يريخاك جلوگ ينابود

تن محصوالت  1820ت: سال گذشته گف زيآن ن يها مرتع و ارزش نهيكشور در زم يعيطب مسئول منابع نيا

سال  كيدر  زيعلوفه ن ياز مرتع برداشت و به خارج از كشور صادر شده است و ارزش اقتصاد ييدارو اهانيگ

 گوشت كشور دارد. ديتول نهيدر زم يمرتع نقش قابل توجه نكهيتومان برآورد شده است ضمن ا ارديليم 144

 يمجلس به اراض يعيطب و منابع يكشاورز ونيكمس يضامنصور در ارائه گزارشات خود به اع مسعود

است و  يباد شيفرسا ريكشور تحت تأث ياز اراض يا اشاره داشت و گفت: بخش عمده زيكشور ن يابانيب

قرار  نروا يها هجوم شن ريكشور تحت تاث يها رساختيو ز يكشاورز يها، اراض گاه از سكونت ياريبس

 .كند يلطمه وارد مو اقتصاد مردم  شتيدارد كه به مع

و  ينيرزميز يها سفره تيخاك و تقو شياز فرسا يريجلوگ يرا برا يزداريآبخ يها تيفعال ياجرا يو

 ريكشور تحت تاث يهكتار از اراض ونيليم 125شد:  ادآوريها اثربخش و كارساز دانست و  قنات ياياح

 رار دارند. ق ليدر معرض س يآباد يهزار و اند 8شهر و  450است و  يآب شيفرسا

موثر هستند و تا االن سازمان  اريبس لياز خسارت س يريجلوگ يبرا يزداريآبخ يها افزود: طرح او

در  ها تيفعال نياز ا يا داشته است كه بخش عمده يزداريآبخ يها طرح يهكتار اجرا ونيليم 30ها  جنگل

 انجام شد. يمل هل صندوق توسعاز  مح يمقام معظم رهبر ديو صالحد اتيبه خاطر عنا ريدو سال اخ يكي
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 داده است شيدر روستاها را افزا يبه زندگ ديام يزداري**آبخ

 تواند يدر عرصه م يزداريكرد: هر هكتار اقدامات آبخ حيتصر يزداريآبخ يكاركردها گريد نهيدر زم منصور

 كند. تيداه ينيرزميز يها متر مكعب آب را به سفره 1000و  ديمترمكعب آب را استحصال نما 530

 ني(گرگروها) در شهرستان چابهار اشاره داشت و گفـت: ا يخندق يها شيفرسا دهيدر ادامه به پد يو

 ارياست و باعث هدر رفت حجم بس يخطرناك دهيپد اريو بس شود يم جاديا يآب شيبر اثر فرسا دهيپد

 .شود يمنطقه م زيحاصلخ يها از خاك ياديز

 كيمتصل شدن به  يكرده و تنها برا شرفتيپ اريبس يخندق شيرسامنطقه چابهار ف كيافزود: در  يو

آن گرفته  شرفتيپ يجلو يزداريآبخ يها طرح يمتر فاصله داشته است و اگر با اجرا 150رودخانه 

 .كشاند يم يو به نابود بيرا تخر يكشاورز يهزار هكتار از اراض 130حدود  شد ينم

از  يكيداده است و به عنوان مثال در  شيدر روستا را افزا يبه زندگ ديام يزداريشد: آبخ ادآوري يو

ها روند  قنات يايو اح تيتوانست با تقو يزدارياز سكنه شده بود آبخ يكه خال يخراسان جنوب يروستاها

 .ديمهاجرت از روستا را معكوس نما

از  تيصندوق حما 11 سيتاس ،يعيطب منابع هياتحاد 23 ،يعيطب منابع يتعاون 1366 لياز تشك نيهمچن او

آورد  انيسخن به م يمردم و جوامع محل ياز سو عتيطب يافتخار اريهزار هم 300 تيعضو ،يعيمنابع طب

ها  و تشكل ها ينتعاو نيكرده كه ا جاديرا ا يخوب تيكشور ظرف يميقانون دا 29و گفت: بند ب ماده 

 . نديمشاركت نما يعيطب عمناب يها طرح يدر اجرا فاتيبتوانند بدون واسطه و بدون انجام تشر

 شده است يريجلوگ يمتر مكعب درختان جنگل ونيليسوخت از قطع چهار م يالگو ريي** با تغ

سوخت درخت  نيتام يو برا ستنديجنگل از سوخت برخوردار ن هياز مردمان حاش ياريگفت: بس منصور

از قطع درختان  يريجلوگ ياما برا ستيسوخت مردم ن نيسازمان جنگل تأم فهياگرچه وظ كنند يقطع م

 ونيليم هاركار ساالنه از قطع چ نيو با ا دينما ليتحو يديهزار خانوار آبگرمكن خورش 419توانست به 
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 نموده است. يريجلوگ يمتر مكعب چوب درختان جنگل

سازمان پرداخت  نيمهم ا يها از چالش يكيبه عنوان  قيها، در ادامه به موضوع حر سازمان جنگل سيير

 نياز ا يكه برخ ميا ها و مراتع كشور شاهد بوده را در جنگل يمتعدد يها قيحر يود: در سال جارو افز

 بوده است. يعمد ها يآتش سوز

 ها قياز حر يدر زمان كوتاه همان روز اطفا شده و تعداد ها قيحر نيدرصد ا 90 يكرد: باال يادآوري يو

 يوجود داشت مدت ييهوا يكه به لحاظ اطفا ييها تيمحدود ليكه در مناطق صعب العبور اتفاق افتاد بدل

 .ديبه طول انجام

دانست و افزود: قرار  يكشور را ناكاف يعيطب ها و منابع سازمان جنگل يانسان يروين تيدر ادامه وضع يو

 يشود ول نيگزينفر جا كي روين كيخروج  يها به ازا مثل سازمان جنگل يتيسازمان حاكم يبود برا

 يكارها نيو ا شود يم يعيطب نفر وارد منابع كي شوند يهر پنج نفر كه بازنشسته م ياكنون به ازا

 با مشكل مواجه كرده است. فيرا در انجام وظا يعيطب منابع

در بخش اعتبارات  نيو همچن يعموم ياعتبارات و درآمدها نهيها در زم گفته منصور سازمان جنگل به

 ت روبرو شده است.صندوق توسعه با كاهش قابل توجه اعتبارا

هزار هكتار قانون  32 ياجرا د،يدر سال جهش تول 99در  9 يگزارش، طرح محور نياساس ا بر

 30 جاديا ،يعيطب منابع يها نهالستان يسامانده ،يجنگل يها گاه رهيذخ يمرزها نييو كاداستر، تع يحدنگار

 كير هكتار زراعت چوب و انجام هزا 30با كشت درختان مثمر، انجام  ياقتصاد يكار هزار هكتار جنگل

 تيريمد يالملل نيمركز ب سيو اعالم خبر تأس يزداريآبخ يها طرح يهزار هكتار اجرا 200و  لونيم

ها، مراتع و  سازمان جنگل سييبود كه دكتر مسعود منصور ر ينكات مهم گرياز د رانيدر ا زيجامع آبخ

 مجلس ارائه كرد. يعيبط آب و منابع ،يرزكشاو ونيسيكم يو اعضا سييكشور در نشست ر يزداريآبخ
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  د؟يببر ديخواه يآب اضافه ندارد، كجا م جا چيه

06/07/1399 

 

. ميشمال كشور آب مازاد ندار يها از جمله استان رانينقطه ا چيه: در ديگو يم ستيز طيفعال مح كي

 خطا است. گريد يانتقال آب از هر استان كشور به استان

ها است  و مدت ستين يديموضوع جد ياستان نيانتقال آب ب سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

ها و  مختلف به استان يها هرها و استانخزر به استان سمنان و از ش يايكه سخن از انتقال آب از در

مسئوالن،  يواز س ياديز يها كه همواره با واكنش ييها . طرحرسد يكشور به گوش م گريد يشهرها

 .شود يروبرو م يو مردم محل ستيز طيكارشناسان، فعاالن مح

گفت:  م،يندار شمال كشور آب مازاد يها از جمله استان رانينقطه ا چيدر ه نكهيا انيبا ب يمحمد عباس

 يها يبارندگ نيانگياز م شتريب يبرابر و حت بايكشور تقر يساالنه در سه استان شمال يبارندگ نيانگيم

 يا در منطقه يزراع صولمح يباال ديتول يعنيمتمركز  يوجود كشاورز ليدل ساالنه در اروپاست اما به

ها آب  استان نيا يبه نسبت باال تيكش و سرانه جمع كود و آفت ياديكوچك با استفاده از مقدار ز

 كشور خطا است. گريد يها ها به استان استان نياز ا كيانتقال آب از هر  نياضافه وجود ندارد بنابر ا

احداث سد و  يها پروژه ياجرا يبرا ياسالم يمجلس شورا ندگانينما يبرخ يريگيبا انتقاد از پ يو

 ريگيدر مجلس به شدت پ ندگانينما يگفت: برخ گريد يها استان به استان كيانتقال آب از  يها طرح

 ندگانينما وسطت »نسكيف«خزر به سمنان هستند و اكنون سد  يايبزرگ مانند انتقال آب از در يها پروژه

 است. يريگيمازندران در حال پ

است اما  ياحداث كنند سد نسبتا كوچك »نسكيف«قرار است در  شود يكه گفته م يسد ،يگفته محمد به

است كه از  ييضررها ها ني. اشود يمنطقه م نيسكنه در ا يآب رفتن كامل دو روستا دارا رياعث زب



   

 

 

36 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 دارد.  ههمچنان ادام يروند سدساز نياما ا شود يانتقال آب وارد م يها سد و طرح هيرو ياحداث ب

از  گريد يها تانشمال كشور به اس يها انتقال آب از استان يها كوهستان درباره طرح بان دهيگروه د ريمد

 يها استان رياز سا شيجمله سمنان گفت: طبق آمار شركت آب و فاضالب سرانه مصرف آب در سمنان ب

داخل  يرسان آب يها هشبك رياستان تعم نيا يمنابع آب رهيذخ يراهكار برا نيبهتر نيكشور است بنابر ا

 دارند. ياست كه نشت يكشاورز ياريو آب يرسان آب يها و شبكه يشهر

و  يكشاورز يارياستان سمنان، اصالح نظام آب يسبز شهر ياضافه كرد: آموزش مردم، اصالح فضا يو

استفاده  يآب كمتر زانيكشت محصوالت از م يكه در آن برا يا گلخانه يحركت به سمت كشاورز

 و موارد مورد توجه نيكه ا يدر مصرف آب است. در صورت ييجو صرفه يراهكارها برا گرياز د شود يم

 به انتقال آب به استان سمنان وجود نخواهد داشت. يازين گريد رندياصالح قرار گ

بر لزوم  نياز ا شيبرغم آنكه پ يسدساز ياز پروژها روين رياز دفاع وز نيهمچن انيدر پا يمحمد

 داشت، انتقاد كرد. ديعرضه آن تاك تيرياز مد شيتقاضا و مصرف آب ب تيريمد

تونل  ،يخزر به فالت مركز يايانتقال آب در ه،ياروم اچهينتقال آب به درتونل ا لومتريك 36 احداث

مهر ماه  24فارس به استان كرمان در  جيانتقال آب رودخانه كرج به تهران و افتتاح خط اول انتقال آب خل

انتقال آب در نقاط مختلف كشور  نهيدر زم ريچند سال اخ ياست كه ط ييها از جمله طرح يسال جار

 31در  رانيمنابع آب ا تيريبر اساس اطالعات شركت مد نيده و در دست اجرا است. همچنمطرح ش

سد در دست  537پروژه احداث سد در دست اجرا و  146 ،يبردار سد در حال بهره 647استان كشور 

 مطالعه است.
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  – سطح آب مواجه است يمتر 37دشت شهركرد با افت 

07/07/1399 

 

 يمتر 37با افت  ريدهه اخ يها يدنبال خشكسال شهركرد گفت: دشت شهركرد به ياسالم يشورا سيير

 يو فور يدتوجه ج ازمنديمواجه شده است و ن ينيرزميز يها حجم سفره ديسطح آب و كاهش شد

 است.

كه با حضور  ياريمركز چهارمحال و بخت ياسالم يشورا يشامگاه شنبه در نشست علن يسيرئ فرهاد

 ايو  يساختمان استان برگزار شد، با اشاره به كاهش دب يسازمان نظام مهندس رهيمد اتيه ياعضا

سبز مركز  يفضا ياريآب يسبز شهركرد افزود: برا يآب فضا نيحلقه چاه تام 33كامل  يدگيخشك

 طرح استفاده از پساب مطرح شد. ياريو بخت هارمحالچ

 يشهر تيريبا مجموعه مد ياريساختمان چهارمحال و بخت ينظام مهندس يكرد: همكار حيتصر يسيرئ

و  يجذب يها و الزام شهروندان نسبت به حفر چاه قيمنظور تشو شهركرد به يو شهردار ياسالم يدر شورا

 مشكل را رفع كند. نياز ا يبخش تواند يم ياز بارندگ يناش يها آب كنترل روان

 يو سازمان نظام مهندس يشهردار ،ياسالم يشورا نيمشترك ب يو همكار يزير شد: برنامه ادآوري يو

 است. رگذاريتاث يشهر يو رونق روند ساخت و سازها عيساختمان در تسر

در شهرستان  "شهر فرخ"ستان بن تا شهر "تومانك" يدشت بزرگ شهركرد از روستا ،يگفته و به

 امتداد دارد. اريشهرستان ك "يخراج" يدر مجاورت روستا "آباد شمس" يشهركرد و محدوده روستا

هكتار وسعت دارد  500هزار و  124بر  دشت بزرگ شهركرد افزون زير افزود: سطح حوضه آب يسيرئ

آب مازاد  افتيپس از در "نيجهانب"به نام  آن يزار است و رودخانه اصل هكتار مرغ 577سطح  نيكه از ا

 .شود يمتصل م اريجنوب به رودخانه ك يها و قنوات از نواح چشمه
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شهرستان بن،  "وردنجان"و شهر  "تومانك" يدشت بزرگ شهركرد شامل روستا يها نيزم محدوده

، "آباد شمس" يو روستاها "طاقانك"و  "هفشجان"، "شهركرد"، "چالشتر"، "نافچ" يشهرها

 در شهرستان شهركرد است. "هرچگان"و  "كاكلك"

از منابع آب  هيرو يب يها و برداشت ياريدهه گذشته در چهارمحال و بخت كي يها يسال خشك دنبال به

استان به خصوص دشت شهركرد با بحران و خطر خشك  نيا يكشاورز يها از دشت يبرخ ،ينيرزميز

 شدن مواجه شد.

در مركز  يساز ساختمان 22مبحث  تيو رعا يساز معابر، سرپوش يدسازگفت: آزا زيشهركرد ن شهردار

 .رديمورد توجه قرار گ ياريچهارمحال و بخت

 ژهيو يليمرتبط با ضوابط طرح تفص يعلم يآموزش يها دوره يكرد: برگزار ديتاك يعبدالغن بهادر

 معماران ضرورت دارد.

 يو مشكالت شهر ها رتيرفع مغا يرائه راهكارهاو ا يبررس ،ييشناسا يبرا يفن تهيكم ليافزود: تشك يو

ساختمان چهارمحال و  يشهركرد و سازمان نظام مهندس يكارشناسان و متخصصان شهردار تيبا عضو

 .رديدر دستور كار قرار گ ياريبخت

 نيا يگفت: نظارت اعضا زين ياريساختمان چهارمحال و بخت يسازمان نظام مهندس رهيمد اتيه سيير

 .شود يم يفرهنگ و رونق شهرساز تيباعث تقو يشهر يروند ساخت و سازهاسازمان بر 

 يسازمان نظام مهندس نيمشترك ب يها كارگروه تيو فعال ليكرد: تشك حيتصر يكمال يكوه مهران

با  رمنطبقيضوابط غ يتمام ييشهركرد با هدف شناسا يو شهردار ياريساختمان چهارمحال و بخت

 خواهد شد. ييدنبال و اجرا تيرفع آن با جد يبرا يياراهكاره هيشهر و ارا تيوضع

را  نگيكمبود پارك مهيجر نهيهز ياريساختمان چهارمحال و بخت يشد: سازمان نظام مهندس ادآوري يو

اكنون تنها  شهركرد هم ياست كه شهردار يدر حال نيبرآورد كرده و ا الير ونيليم 800و  ارديليم كي
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 ت ضرورت دارد.يوضع نيكه اصالح ا كند يم افتياز متخلفان در نگياركبابت كمبود پ الير ونيليم 60

دانست و  يشهركرد را ضرور يدر شهردار يشدن روند صدور پروانه ساختمان يكيالكترون يكمال يكوه

 ينظام مهندس يبا همكار توانند يم ياريمركز چهارمحال و بخت ياسالم يشورا ياظهار داشت: شهردار

 يجذب يها چاهكه  يشهروندان يبرا يقيتشو يها استيت به ارائه راهكارها و اعمال سساختمان استان نسب

 اقدام كند. كنند، ياجرا م ياسالم يرانيمتناسب با فرهنگ ا يها يها حفر و نماكار آب منظور مهار روان به

عداد سه ت نيعضو دارد كه از ا 342چهار هزار و  ياريساختمان چهارمحال و بخت ينظام مهندس سازمان

 نفر خانم هستند. 450نفر آقا و  892هزار و 

 ي(ع) واقع در كمربند هاشم يقمربن 44مستقل  پيت يراه سه يگذار شهركرد با نام ياسالم يشورا ياعضا

موافقت  يمانياهللا سل مدافع حرم سردار عزت دينام شه ) شهركرد بهي(كمربند شمال يرفسنجان اهللا تيآ

 كردند.

 دارد. تيهزار نفر جمع 200 ياريمركز استان چهارمحال و بختعنوان  به شهركرد
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 07/07/1399خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  – هامون، اما نه از افغانستان يبرا آب

 

انجام شده  يها ينيب شيو پ ها يزير و بلوچستان گفت: طبق برنامه تانسيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 نيوارد ا ستانيس يها مهيمرحله حقابه از محل چاه ن نيهامون، چهارم يالملل نيتاالب ب يايدر برنامه اح

 تاالب شد.

كل حفاظت   اداره يپورمردان از روابط عموم ديوح رنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 نيا يايجامع تاالب هامون و برنامه اح تيريو بلوچستان  اظهارداشت: طبق سند مد ستانيس ستيز طيحم

 .شدانجام شده، حقابه چهارم وارد تاالب هامون  يها يازسنجيو بر اساس ن يالملل نيتاالب ب

 هامون، حفظ آب در مناطق حساس و يالملل نيدر بستر تاالب ب ياهيگفت: حفاظت از پوشش گ يو

روزه دشت  120 يآفتاب و بادها دياز تابش شد يناش ريگرد و غبار و كاهش اثرات تبخ يها كانون

 مشخص است. يزمان يها حقابه تاالب در بازه يزير برنامه لياز عمده دال ستانيس

برنامه بلندمدت و  كيتاالب هامون در  يايو بلوچستان افزود: اح ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

در حال انجام  يكار و حفر كانال تا قرُق و حقآبه و نهال يروبياز ال يمتعدد و متنوع يها روژهپ يدر ط

 است.

است كه تاالب هامون در فصل گرما كامال  يتابستان نياول نيتاكنون ا يخشكسال يكرد: از ابتدا انيب يو

 ادامه دارد. اتشيخشك نشده و ح

 نيو هفتم هيخزر و اروم يها اچهيپس از در رانيبزرگ ا اچهيرد نيهامون سوم يالملل نيب اچهيدر اي تاالب

و  ستانيواقع در شمال استان س رانيدر ا كره ستيز يها گاه رهياز ذخ يكيجهان و  يالملل نيتاالب ب

 بلوچستان است.

 رمندي) و هامون هي(صابر يهامون پوزك، هامون سابور يها كوچك به نام اچهيتاالب از سه در نيا
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را  رانيافغانستان و ا نيمشترك هامون ب اچهيو در وندنديپ يآب به هم م يكه در زمان فراوان  هشد ليتشك

 .دهند يم ليتشك

رود،  رود، هاروت رود، فراه خاش يها ورود آب به هامون است و رودخانه ياصل انيشر رمنديه رودخانه

 .زندير يبه تاالب هامون م زيو نهبندان ن آباد نيشوررود، حس

 

 است. لومترمربعيك 5660 يتاالب هامون در زمان پرآب وسعت

باعث شده تا هرگونه نوسانات در  يوابستگ نياست و ا رمنديهامون وابسته به رودخانه ه اچهيدر اتيح

 به وجود آورد. ستميكل س يرا برا يآب آن، مشكالت زانيم

 ما،يدر ل 94سال  يانيپا يهاكه روز كره ستيز يها گاه رهيذخ يكنگره جهان نيهامون در چهارم تاالب

 بيترت نيثبت شد كه بد كره ستيز گاه رهيعنوان ذخ به ونسكويسازمان  يپرو برگزار شد از سو تختيپا

 است. افتهي شيمورد افزا 12به  رانيدر ا كره ستيز يها گاه رهيتعداد ذخ

هامون و  يمللال نيتاالب ب دنيسال گذشته سبب خشك 19در  رمنديو قطع آب رودخانه ه يخشكسال

 يشد و ساكنان اطراف هامون را با مشكالت متعدد يوحش واناتيانواع پرندگان و ح ستگاهيز ينابود

 روبرو كرد.

 يريو دشتمال از افغانستان منجر به آبگ يمقطع يها البيشدن س ياندركار و جار دست يها دستگاه تالش

مترمكعب  ونيليم 60انجام شده ساالنه  يزير هبراساس برنام يتاالب شده است و از طرف نياز ا ييها بخش

 ونيليم 20تاالب درنظر گرفته شده كه در سه مقطع، هر مقطع  نيا يبرا مهين چاه يعيطب گاه رهيآب از ذخ

 آغاز شد. وريمرحله از اول شهر نيآن در ا يكه رهاساز شود يم يمترمكعب رهاساز
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 – پنهان يآب كم جاديها و ا برف عيشدن سر است؛ آب يبرف يخشكسال ريدرگ رانيا

 07/07/1399خبرگراري خبر فوري مورخ 

 

 است. افتهيكاهش  رانيابارش برف در  زانيكه م دهد يمنتشر شده نشان م رايكه اخ يا مطالعه جينتا

 يكه برخ ييها داستان د،يا دهيبرف در گذشته شن بيعج يها از بارش ييها شما هم بارها داستان احتماال

منتشر شده  يكه به تازگ  مطالعه كيسخت است، اما  اريبودن آن بس يا افسانه اي يواقع صيمواقع تشخ

 .ندستين راه يچندان هم ب ها تيروا نيا دهد ياست نشان م

در كل  »يبرف يها يخشكسال«موضوع بارش برف و  نيدر اروا ايفرنياستاد دانشگاه كال رياخ قيتحق در

در اكثر مناطق از جمله  بايكه بارش برف تقر اند دهيرس جهينت نيها به ا شده است و آن يبررس نيمناطق زم

كشور به همراه  يكاهش منابع آباز جمله  يمختلف يامدهايپ تواند يموضوع م نياست. ا افتهيكاهش  رانيا

 داشته باشد.

و  نيدر اروا ايفرنيدانشگاه كال نيدانشكده علوم زم ستيز  طيآقاكوچك استاد دانشكده عمران و مح ريام

به  ياست، ول يدوره طوالن كي يكمبود بارش برا يمنظور از خشكسال: «ديگو يمطالعه، به م نيا سندهينو

 ليدل ني. به همميداشته باش يلاز خشكسا يبهتر رينگاه كرد تا تصو يا اگانهبه برف به طور جد دينظر ما با

به خصوص  دهد، يم يخشكسال طياز شرا يبهتر ريمهم است، چون تصو يليخ "برف يخشكسال"بحث 

 .»دهد يم لياز منابع آب را تشك يكه برف قسمت مهم يدر مناطق

 

 رانيو ا ايبرف در دن يخشكسال

است و از هفت  افتهي شيافزا ايمناطق دن شتريدر ب ،يبرف يكه خشكسال دهند يان ممطالعه نش نيا جينتا

 اند. شده يبرف يخشكسال يريدرگ ياديكه مورد مطالعه قرار گرفتند مناطق ز يمنطقه اصل



   

 

 

43 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 
است  ياز مناطق يكي شود، يم زين رانيهندوكش، كه شامل افغانستان و شمال شرق ا تيبه مركز يا منطقه

 ياز خشكسال ييها حال شاهد دوره نيدر ع يول افتهيدر آن كاهش  يبرف يها يخشكسال يكل كه به طور

 بوده است. رياخ يها در سال ديشد يبرف

از جمله  ايدن ريبود و شامل كل مناطق برفگ يمطالعه ما جهان: «دهد يم حيرابطه توض نيدر ا آقاكوچك

 رانيقسمت از هندوكش شامل ا كيكه  ميكرد يرسرا جداگانه بر رياما هفت منطقه برفگ شود، يم رانيا

جزو  رانيشده است، ا شتريب يبرف يها يمناطق خشكسال شتريكه در ب دادند ينشان م جي. نتاشود يهم م

كه  رانياز ا ييها در قسمت يشده است. حت شتريدر آن ب يبرف يخشكسال ياست كه به طور كل يمناطق

 »برف كمتر شده است. زانيكه م شود يم دهينداشته است، د ياديكاهش ز ايثابت بوده  ها يبارندگ
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 رانيا يبرا ديبرف؛ بحران در افغانستان و تهد يخشكسال جهينت

 يها و فراموش برف در زمستان يبايز يها از دست دادن بارش يصرفا به معنا ران،يدر ا يخشكسال نيا اما

شود. چراكه برخالف  يآب و كم ليمنجر به س تواند يعدم بارش برف م ست،ين دپوشيسف يشهرها

 يمحل باق ربرف ممكن است تا چند ماه د شود، يها م باران كه آب روان و بعد وار رودخانه يها بارش

 شود. ليها تبد و انسان ستيز طيبماند و بعد در فصل گرما آب شود و به منبع آب مح

 شود، يحساب م يعيع مخزن طبنو كيمهم است چون برف  هيقض نيا: «ديگو يباره م نيدر ا آقاكوچك

و  شود يو به مرور پخش م ماند يم يباق يمدت يجا برا كيمثل سد كه مخزن دستساز است. آب در 

 يمنابع آب دارد، چراكه اگر تمام برف را به شكل بارندگ يرو يبزرگ يليخ راتينبودش قطعا تاث

 طيمح يبرف به مرور آب بشود هم برا ني. اگر همميبكن نهياز آن استفاده به ميتوان يلزوما نم م،يريبگ

 »ها مهم است. ما انسان يهم برا ستيز

خود دارد  يبه منابع برف ياديز يآب وابستگ نيتام ياست كه برا يياز كشورها يكيمثال افغانستان  يبرا

 روبرو كرد. ياديكشور را با مشكالت ز نيا 2018-2017در سال  يبرف دينسبتا شد يو خشكسال

 يبرف ي، افغانستان با خشكسال2018و مارس  هيفور ه،يدر ژانو«رابطه نوشته شده است:  نيلعه در امطا نيا در

رفتن  نيكشور با كمبود غذا، از ب نياتفاق ا نيا جهيبود. در نت شتريبرابر ب 4,5تا  3,9رو شد كه  روبه يديشد

هزار نفر 266 ييجا ر به جابهشد و منج اه ها و رودخانه چاه يها و خشك تلف شدن دام ،ييمحصوالت غذا

 افغانستان) موثر بود. ييروستا تياز جمع يمينفر (ن ونيليم 10,6 ييغذا يناامن ياتفاق همچنان رو نيشد. ا

 يبرف يخشكسال: «دهد يم حيرابطه توض نيباشد، آقاكوچك در ا ديهم تهد رانيا يبرا تواند يموضوع م نيا

هم  گريداشت، ممكن است در مناطق د ياديز يليخ راتيتاثافغانستان  يطور كه در بخش كشاورز همان

كشور ما از  ياز منابع آب يادياست، مقدار ز تيبا اهم يبرف يهم خشكسال رانيا يداشته باشد. برا ياثر نيچن

هستند و  يكشور اغلب برف يشمال يها و استان يپرآب جنوب ي. رودهاشود يم نيتام مانيها برف كوهستان
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 »منابع آب كشور دارد. يرو يقابل توجه ريذوب شدنش تاث تر عيسر يحت اين برف و كمتر شد عتايطب

 

 شتريب يها ليو س يآب ها؛ كم برف عيشدن سر آب

 ليبه دل نيزم شيبا گرما رسد يواقع در كنار كاهش بارش برف در چهل سال گذشته، به نظر م در

 كند. دايپ يشتريبسرعت  نيزم يها هم رو سرعت آب شدن آن يانسان يها تيفعال

آالسكا  يدما شيافزا ليدل نيمشاهده شده است، به هم يدر مناطق مختلف رياخ يها موضوع در سال نيا

از  يكيهم  رانياز تابستان برف وجود نداشته باشد. ا يشتريمنطقه دوره ب نيمنجر شده است كه در ا

 تر عياست و آب شدن سر شيل افزادر حا يجهان نيانگياز م يشتريآن با سرعت ب ياست كه دما يمناطق

 داشته باشد. يمختلف ييامدهايپ تواند يم  برف
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گرم  كند، يم دايپ يدما نقش قابل توجه ميكن يصحبت از برف م يوقت: «ديگو يباره م نيدر ا آقاكوچك

 شيافزا م،يداشته باش ياگر برف يحت يعنيسرعت آب شدن برف بشود،  شيشدن ممكن است باعث افزا

 دايپ اهشبه سرعت ك يمنابع آب ايمخرب بشود و  يها ليس جاديمنجر به ا تواند يآب شدن آن مسرعت 

 يرا با نگاه خشكسال ينوع خشكسال ني. اميروبرو شو ديشد يكند و در آخر تابستان با خشكسال

 يبرف در عمل خشكسال عيداد، اما شش ماه بعد از آب شدن سر صيتشخ يليخ توان ينم يهواشناس

 .» دهند يآن را نشان نم يهواشناس يها كه شاخص ميباش داشته
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؛ داده است شيرا در روستاها افزا يبه زندگ ديام يزداريها: آبخ سازمان جنگل سيرئ

روزنامه سبزينه  – كشور يهكتار از اراض ونيليم30در يزداريآبخ يها طرح ياجرا

 07/07/1399مورخ 

 

 نيزم در كره ندهيآ يها مهم سال اريبس يها از چالش يكياز كارشناسان، بحران آب  ياريبس دهيعق به

در آن از  يبارندگ زانيشده و م واقع خشك مهيدر منطقه خشك و ن رانيا كه نيه اخواهد بود. با توجه ب

الزم  ريتداب تااست  يحادتر بوده و ضرور نيقيطور  تر است؛ مشكل كمبود آب به كم يمتوسط جهان

 يها است كه با توسعه طرح يشود. لذا ضرور دهيشياند ندهيآ ياز مشكالت فرارو يريشگيجهت پ

ها، مراتع و  سازمان جنگل سيرابطه رئ نيشود. در ا يريجلوگ يهدر رفت منابع آباز  يزداريآبخ

داشت، گفت:  لسمج يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيكم يكه با اعضا يكشور در نشست يزداريآبخ

 ونيليم30ها  مؤثرند و تاكنون سازمان جنگل اريبس لياز خسارت س يريجلوگ يبرا يزداريآبخ يها طرح

تا دو سال  يكيدر  ها تيفعال نياز ا يا داشته است كه بخش عمده يزداريآبخ يها طرح يجراهكتار ا

 انجام شد. يمل عهاز محل صندوق توس يمقام معظم رهبر ديد و صالح اتيخاطر عنا به رياخ

گفت: سازمان  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يروابط عموم يرسان اطالع گاهيمنصور به پا مسعود

و  يبه لحاظ ساختار يمختلف يها بيساله خود با فراز و نش صد كي يريگ ها در طول شكل گلجن

ارتقاء  يعيطب به وزارت منابع 1346آن در سال  يالتيتشك گاهيجا كه يطور مواجه بوده است، به يالتيتشك

، مراتع، ها جنگل ياعالم شده و تمام يدولت مل يها و مراتع كشور از سو جنگل 1341. سال ابدي يم

 يمحسوب و متعلق به دولت شده است، حت يكشور جزو اموال عموم يجنگل يو اراض يعيطب يها شهيب

 .ندگرفته باش تيافراد آن را متصرف شده و سند مالك خيتار نيقبل از ا كه نيا

 يعيطب ععنوان ادارات كل مناب ها به ها و در استان عنوان سازمان جنگل سازمان در ستاد به نيافزود: ا يو



   

 

 

48 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 فهيدر كشور وظ يعيطب واحد بخش منابع680و  يواحد شهرستان 420حاضر  شناخته شده است و درحال

 هيجنگل در پنج ناح كتارهزار ه300و  ونيليم14حاضر  را برعهده دارند. درحال يعيطب منابع يايحفظ و اح

وجود دارد كه سازمان  در كشور يابانيب يهكتار اراض ونيليم5/32هكتار مرتع و  ونيليم84 ،يشيرو

 در دست اجرا دارد. يتيريمد يها ها برنامه عرصه نيا يتمام يها برا جنگل

شمال اشاره كرد و  يها چوب از جنگل يبردار كشور در ادامه به توقف بهره يعيطب مسئول منابع نيا

فظ متوقف شده است. ح 96از جنگل است كه از سال  يچوب يبردار گفت: خط قرمز سازمان بهره

 يفراوان يطيمح ستيو ز ياقتصاد يكاركردها راينخست است؛ ز يها تيسازمان از اولو يها برا جنگل

 آن شوند. تينشده است تا همگان متوجه اهم يگذار دارد و تاكنون همه جوانب آن ارزش

آب  ديتول مي. جنگل منبع عظكند يتن كربن جذب م5/2وغبار و  تن گرد69جنگل  هكتار كيگفت:  يو

. سال دهد يرا كاهش م ليكرده و خسارت س يريخاك جلوگ يهوا از نابود فيبر تلط ت و عالوهاس

از مراتع برداشت و به خارج از كشور صادر شده  ييدارو اهانيتن محصوالت گ820و  هزار كيگذشته 

 مرتع كه نيتومان برآورد شده است، ضمن ا ارديليم144سال  كيدر  زيعلوفه ن ياست و ارزش اقتصاد

 گوشت كشور دارد. ديتول نهيدر زم يتوجه نقش قابل

 يابانيب يمجلس به اراض يعيطب و منابع يكشاورز ونيكمس يخود به اعضا يها در ارائه گزارش منصور

 يارياست و بس يباد شيفرسا ريتأث كشور تحت ياز اراض يا اشاره داشت و گفت: بخش عمده زيكشور ن

دارد كه  ارروان قر يها هجوم شن ريتأث كشور تحت يها رساختيز و يكشاورز يها، اراض گاه از سكونت

 .كند يو اقتصاد مردم لطمه وارد م شتيبه مع

 

 است يآب شيفرسا ريتأث كشور تحت يهكتار از اراض ونيليم125

از  يريجلوگ يرا برا يزداريآبخ يها تيفعال يكشور اجرا يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ
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شد:  ادآوريها اثربخش و كارساز دانست و  قنات يايو اح ينيرزميز يها سفره تيو تقوخاك  شيفرسا

 يآباد ياندهزار و  شهر و هشت 450است و  يآب شيفرسا ريتأث كشور تحت يهكتار از اراض ونيليم125

مؤثرند و تاكنون  اريبس لياز خسارت س يريجلوگ يبرا يزداريآبخ يها قرار دارند. طرح ليدر معرض س

 نياز ا يا داشته است كه بخش عمده يزداريآبخ يها طرح يهكتار اجرا ونيليم30ها  سازمان جنگل

از محل صندوق توسعه  يهبرمقام معظم ر ديد و صالح اتيخاطر عنا به ريتا دو سال اخ يكيدر  ها تيفعال

 انجام شد. يمل

 

 توانست روند مهاجرت از روستاها را معكوس كند يزداريآبخ

در عرصه  يزداريكرد: هر هكتار اقدامات آبخ حيتصر يزداريآبخ يكاركردها گريد نهيزمدر  منصور

 ينيرزميز يها مترمكعب آب را به سفره هزار كيمترمكعب آب را استحصال كرده و 530 تواند يم

 كند. تيهدا

 نيا (گرگروها) در شهرستان چابهار اشاره داشت و گفـت: يخندق يها شيفرسا دهيدر ادامه به پد يو

 ياديز ارياست و باعث هدر رفت حجم بس يخطرناك دهيپد اريو بس شود يم جاديا يآب شيبر اثر فرسا دهيپد

شرفت كرده و تنها يپ اريبس يخندق شيمنطقه چابهار فرسا كي. در شود يمنطقه م زيحاصلخ يها از خاك

 يجلو يزداريآبخ يها رحط يمتر فاصله داشته است و اگر با اجرا150رودخانه  كيمتصل شدن به  يبرا

 .كشاند يم يو به نابود بيرا تخر يكشاورز يهزار هكتار از اراض130حدود  شد، يآن گرفته نم شرفتيپ

در روستاها را  يبه زندگ ديام يزداريشد: آبخ ادآوريكشور  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

از سكنه شده بود،  يكه خال يجنوب خراسان ياز روستاها يكيعنوان مثال در  داده است، به شيافزا

 ها روند مهاجرت از روستا را معكوس كند. قنات يايو اح تيتوانست با تقو يزداريآبخ

صندوق 11 سيتأس ،يعيطب منابع هياتحاد 23 ،يعيطب منابع يتعاون366و  هزار كي لياز تشك نيهمچن يو
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خبر داد و  يمردم و جوامع محل ياز سو عتيبط يافتخار اريهزار هم300 تيعضو ،يعيطب از منابع تيحما

ها  و تشكل ها يتعاون نيكرده كه ا جاديرا ا يخوب تيكشور ظرف يقانون دائم 29ماده » ب«گفت: بند 

 مشاركت كنند. يعيطب منابع يها طرح يدر اجرا فاتيبتوانند بدون واسطه و بدون انجام تشر

 

 سوخت يالگو رييبا تغ يمترمكعب درختان جنگل ونيليم4از قطع  يريجلوگ 

جنگل از سوخت  هياز مردمان حاش ياريكشور گفت: بس يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل سيرئ

سوخت  نيها تأم سازمان جنگل فهي. اگرچه وظكنند يسوخت درختان را قطع م نيتأم يو برا ستنديبرخوردار ن

 يديآبگرمكن خورش رهزار خانوا419وانست به سازمان ت نياز قطع درختان ا يريجلوگ ياما برا ست،يمردم ن

 كند. يريجلوگ يمترمكعب چوب درختان جنگل ونيليكار ساالنه از قطع چهارم نيدهد و با ا ليتحو

سازمان پرداخت و افزود: در  نيمهم ا يها از چالش يكيعنوان  به قيدر ادامه به موضوع حر منصور

 ها يسوز آتش نياز ا يكه برخ ميا راتع كشور شاهد بودهها و م را در جنگل يمتعدد يها قيحر يجار سال

كه در مناطق  ها قياز حر يدر زمان كوتاه اطفاء شده و تعداد ها قيحر نيدرصد ا90 ياست. باال يعمد

 .ديبه طول انجام يوجود داشت، مدت ييهوا يكه در اطفا ييها تيمحدود ليدل العبور اتفاق افتاد، به صعب

دانست و افزود: قرار  يكشور را ناكاف يعيطب ها و منابع سازمان جنگل يانسان يروين تيدر ادامه وضع يو

 يشود، ول نيگزينفر جا كي روين كيخروج  يازا ها به مثل سازمان جنگل يتيسازمان حاكم يبود برا

 يكارها نيشود و ا يم يعيطب نفر وارد منابع كي شوند، يهر پنج نفر كه بازنشسته م يازا اكنون به

 با مشكل مواجه كرده است. فيرا در انجام وظا يعيطب ابعمن

  

 ميكن يم انتيص يزداريپژوهشكده آبخ از 

 شدن يبر ضرورت مردم دينشست با تأك نيهم در ا ياسالم يمجلس شورا يكشاورز ونيسيكم سيرئ
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 كرده است. جاديكشور معجزه ا يعيطب منابع يها امروز در عرصه يزداريگفت: آبخ يزداريآبخ

كه  يگاهيبا جا يزداريآبخ كه نيبر ا ديبا تأك دگليمردم كاشان، آران و ب ندهينما نژاد، يسادات دجواديس

ما  يمراحل زندگ يو اثرات آن در تمام يعيطب شود تا بهتر حفظ شود، گفت: منابع يمردم ديدارد، با

 است. يو جار يسار

 يمنف يتيدانست و گفت: ذهن يعيطب منابعدر حفظ و مراقبت از  رگذارياصل تأث كيرا  يساز فرهنگ يو

 تيذهن نيا يساز و عملكرد آن در بخش توسعه و صنعت وجود دارد كه با فرهنگ يعيطب نسبت به منابع

و اگر  شود يم يريگيپ ونيسيكم نيا يبرطرف شود. طرح تنفس جنگل در برنامه هفتم توسعه از سو ديبا

 آن را مطرح و اضافه كند. تواند يداشته باشد، م يليتكم يشنهادهايها نظرات و پ سازمان جنگل

دوره خود تا  نيتر در كم ديمجلس شا يعيطب و منابع يكشاورز ونيسيكم يكرد: اعضا ديتأك نژاد يسادات

كوتاه تنها در بخش زراعت چوب و  يزمان بازه نيپرداخته باشد. در ا يعيطب اندازه به موضوعات منابع نيا

امروز در  يزداريآبخموضوع برگزار كرده است.  نيپنج جلسه با ا ونيسيمك نيتوسعه آن در كشور ا

 خواهد كرد. انتيص يزداريها معجزه كرده و مجلس از پژوهشكده آبخ عرصه

 يها اظهار داشت: ارزش نيهمچن ياسالم يو آب مجلس شورا يعيطب منابع ،يكشاورز ونيسيكم سيرئ

همگان معلوم و مفهوم  يبرا يخوب كاغذ آورده نشده تا به يتاكنون بر رو يعيطب منابع يو اقتصاد يفيك

و  عيهمانند صنا ديبا كند، يكه ارائه م يخدمات نياست و با ا نييپا يعيطب منابع يبلندگو يشود و صدا

 بلند باشد. شيفوالد صدا

 

 از مراتع به مردم واگذار شود يبردار و بهره حفاظت 

تعادل دام و مرتع  نشست گفت: عدم نيهم در ا يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيكمس سيرئ بينا

را سبب شده  يشدن از مراتع مشكالت خارج ريزودرس و د يازجمله مشكالت مردم در منطقه است و چرا
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 مشكالت را كاهش دهد. نيا تواند يمتمركز م يدامدار جادياست كه ا

ردم واگذار شود تا مردم احساس كنند به م دياز مراتع با يبردار محمودزاده افزود: حفاظت و بهره جالل

 .شود يم يريمراتع جلوگ بيصورت از تخر نيكه مرتع مال خود آنان است، در ا

 

 و پر آب كرده است اءيها را اح قنات يو آبخواندار يزداريآبخ

چارت  ازمنديها ن حفاظت از جنگل ينشست گفت: برا نيمردم جنوب كرمان و عنبرآباد هم در ا ندهينما

 .ميهست يحفاظت يروهاين يمصوب برا يتاليتشك

 يعيطب را منابع ياديكاشت زحمات ز دست يها جنگل جاديو ا يكار جنگل يافزود: برا ياعظم اهللا حيذب

 يو برخ ميلورانتوس هست يماريدرختان همچون ب نيمتقبل شده، اما متأسفانه امروز شاهد آفات و امراض ا

 انداخته است. ردرختان در جنوب كرمان را به خط نيا اتيخوار ح و سوسك پوست يجانوران مثل تش

در منطقه جنوب كرمان تشكر  يزداريآبخ يها طرح يخاطر اجرا  ها به مجلس از سازمان جنگل ندهينما نيا

ادامه داشته  ديروند با نيو پر آب كرده است و ا اءيها را اح قنات يو آبخواندار يزداريكرد و افزود: آبخ

 دهد. شيرا در روستاها افزا يه زندگب ديباشد تا ام
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  –شدن به تاالب ليگرگان در آستانه تبد جيخل

07/07/1399 

 

 دايپ رييتغ يسرعت خشك خواهد شد و به تاالب داخل اش به شدن دهانه گرگان در صورت بسته جيخل

 خواهد كرد.

پژوهشگاه  يمعاون پژوهش و فناور ،يجانياله زادهيعل ديدكتر حم سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

باره گفت: با توجه به  نيگرگان در ا جيدر خل يدانيم يقاتيتحق يبردار نمونه  ميو مسئول ت يشناس انوسياق

خزر،  يايچون كاهش تراز آب در يكه در اثر عوامل گذشته  انيسال يگرگان ط جيهش عمق و مساحت خلكا

 يباال زانيگرگان و م جيخل در  يگذار رسوب ينرخ باال ،ينيمانند كانال خز يارتباط يها بسته شدن كانال

در چند سال   Ruppia maritima  ييايدر يها علف اديز اريكه سبب رشد و تراكم بس يورود مواد مغذ

 طيجهت بهبود شرا يعلم قيدق يبر راهكارها ياقدام مبتن دمكه در صورت ع رود يآن م ميشده است، ب رياخ 

  شود. ليتبد يتاالب مرطوب داخل كيبه  جيخل نيخزر، ا يايارزش در جنوب در بوم با  ستيز نيا

و در دو فصل بهار و  يساحل يه در نواحگرگان ك جيخل اءيمطالعات مرتبط با اح اتيجزئ انيدر ب زادهيعل

 نيفصل بهار پرداخت و افزود: در ا   يدانيم يها يريگ اندازه حيشد، به تشر انجام  يتابستان سال جار

 جيآب خل ييايميكوشيزيف يپارامترها مرخين يريگ شامل اندازه ايدر كيزيمطالعات ف يدانيم اتيعمل

، CTD از دستگاه  و كدورت) با استفاده  ليظت كلروفآب، غل يمحلول، شور ژنيگرگان (دما، اكس

 سنج انيجر يها گرگان با استفاده از دستگاه جيآب در خل يو خروج يورود انيجر زانيم يبررس

) RCM9   زانيم ايدر يميش العاترسوبات بستر، در مط تيوضع يشناس نيدر مطالعات زم نيهمچن ) و 

و  تويف يو فراوان ييشناسا ايدر يشناس ستير مطالعات زو د و فسفر)  تروژني(ن يغلظت مواد مغذ

  قرار گرفت.  و مطالعه  يگرگان مورد بررس جيدر خل انيكفز زيها و ن زئوپالنكتون
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 نيكه در چند نيا انيگرگان در فصل تابستان با ب جيدر سطح خل يدانيم يبردار نمونه اتيبا اشاره به جزئ يو

 يپراكنش و فراوان يو بررس ايدر يشناس ستيو ز يميش ،يشناس نيت زمو مطالعا يبردار نمونه ستگاهيا 

آب با  يكيزيف يپارامترها يريگ گرگان اندازه جياز خل يتر در سطح گسترده نيو همچن  ها كيكروپالستيم

رودخانه و زهكش  6از  ايدر يميمطالعات ش لياظهار كرد: در تكم انجام شد،   CTD استفاده از دستگاه 

و بندر گز) به منظور  هيقره سو، باغوكناره، محمد گرگان شامل (گرگانرود، بندر تركمن،  جيه خلب يورود

با  ني. همچنرفتيصورت پذ  يبردار گرگان نمونه جيبه خل يودو بار معلق ور يبار مواد مغذ زانيم يبررس

و  يورود  انيجر زانيم قيدق يروز بررس 15به مدت  ريگ رسوب يها تله زيو ن سنج انيجر يها نصب دستگاه

  در نقاط مختلف آن به عمل آمد.  يگذار نرخ رسوب يبررس زيگرگان و ن جيبه خل يخروج

بدست آمده از  جيبا اشاره به نتا يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهش و فناور معاون

(بندر  يآشوراده و خشك رهيتبادل آب در محدوده شبه جز يعدد يساز و مدل يدانيم  يها يريگ اندازه

و با  رديپذ يمصورت  يشتريخزر با سهولت ب يايآب در  يتركمن) اعالم كرد: تبادل آب در تراز باال

و آشوراده كمتر  يچاپقل  يارتباط يها كانال قيخزر امكان تبادل آب از طر يايكاهش تراز آب در

سمت  و جهت آن به  هيبر ثان متر يتسان 3 يريگ در دوره اندازه انيسرعت متوسط جر ني. همچنشود يم

خزر  يايعمدتا آب در يريگ اندازه يا است كه در دوره دو هفته يبدان معن نيگرگان بود كه ا جيخل

آب  يكاهش دب زيگرگان و ن جيآب در خل اديز ريامر تبخ نيا لياست، دل گرگان شده  جيوارد خل

  دارد.  يخزر همچنان روند كاهش يايآب در  گرگان است، هرچند كه تراز جيها به خل رودخانه يورود

آشوراده) را باال عنوان كرد و افزود: -گرگان (بندر تركمن جيدر دهانه خل يگذار نرخ رسوب زادهيعل

شد. مقدار  يريگ بر سال اندازه متر يسانت 43/1 نيانگيطور م منطقه به  نيدر ا يگذار نرخ رسوب

  است.  شتريبه مراتب ب يبتاال اهانيدر محدوده رشد گ يگذار رسوب

 دارينوسان پا يبا اندك يكه حول تراز فعل نيا ايكه تراز آب كاهنده باشد  يكرد: در صورت ديتاك يو
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آن شامل انتقال رسوب از غرب به  لي. دالميداشته باش ديگرگان را با جيدهانه خل بماند، انتظار بسته شدن 

 جين رسوبات در دهانه خلياست. ا شانيگم يدر راستا جنوب و از شمال به  انكالهيم يشرق در راستا

 جاديآن ا جهيشده كه نت يدر دهانه ورود . كاهش تراز آب سبب كاهش عمق كنند ينشست م گرگان ته

رسوبات  طيشرا  نيكاهش سرعت  آب است. در ا نيو همچن يتاالب اهانيرشد گ يمناسب برا طيشرا

  . كنند يم عيو بسته شدن دهانه را تسر افتند يبه تله م جيدر دهانه خل يشتريب

 نيبا توجه به ا جيخل عيخشك شدن سر امديگرگان و به دنبال آن پ جينسبت به بسته شدن دهانه خل يو

كرد: بسته شدن دهانه  حيبارش است، هشدار داد و تصر زانياز م شتريدو برابر ب حدود  ريتبخ زانيكه م

از  شتريبرابر ب دوحدودا  ريتبخ زانيم رايخشك شود، ز رعت س به جيخل نيا شود يگرگان باعث م جيخل

كه  ستيآن قدر ن يعيطب طيشرا در  يگرگان حت جيبه خل يورود يها رودخانه يبارش است. آبده زانيم

 يبرا  يعيطب يرهايگرگان از مس جيتبادل آب خل ليرو تسه نيبتواند كمبود آب آن را جبران كند. از ا

گرگان  جيآب خل تيفيتبادل آب سبب بهبود ك لياست. تسه ين ضروراز خشك شدن آ يريجلوگ

وابسته به تراز آب است و با  ميآن به طور مستق يگرگان و مساحت پهنه آب جيخل . اما عمق آب شود يم

  .كند ينم يرييتبادل آب تغ ليتسه

گر حوزه علوم پژوهش نيا ،يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل ياساس اعالم روابط عموم بر

گرگان نشان  جيغبار در منطقه با فرض خشك شدن خل يساز در ادامه خاطرنشان كرد: مدل ييايدر

 نجاهعمل خواهد كرد كه تا فاصله پ يگرگان به عنوان منبع غبار محل جيحالت خل نيكه در ا دهد يم 

خزر از  يايگرگان با در جيخل يتبادل آب ليخواهد داد. البته عالوه بر تسه قرار  ريرا تحت تاث لومتريك

 يها نيها، زم گاه حاصل از سكونت يمواد مغذ كاهش  ياقدامات الزم برا ديآن با يعيطب يرهايمس

سبب  يورود يها انهرودخ  يطيمح ستيحقابه ز نيتام نيشود. همچن يياجرا يپرور يو آبز يكشاورز

 گرگان خواهد شد. جيخل كياكولوژ يداريو پا يكپارچگي
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خبرگزاري تسنيم مورخ  – ايدر دن "يكشاورز ياراض يزداريآبخ"ساله  70قدمت 

07/07/1399 

 

قابله با با هدف م كايمثل آمر يا شرفتهيپ يدر كشورها شيسال پ 70از  يكشاورز ياراض يزداريآبخ

 آغاز شد. يمحصوالت كشاورز شيخاك و افزا شيو فرسا يخشكسال

 
 / بخش سومكايدر آمر يزداريتطور آبخ خيتار ؛يزداريمعجزه آبخ پرونده

برنامه حفاظت  كايباعث شد كنگره آمر يالديم 1950 ةدر ده يطوالن يدوره خشكسال كي وقوع

 يكمك ها نيرا با تمركز بر  تام Great Plains Conservation Programبزرگ    يها دشت

 كاياساس سازمان حفاظت خاك آمر نيكند. بر ا بيمربوطه تصو يها التيحفاظت  در ا يبرا يمال

SCS فراهم نمود. در  ياهداف چندگانه حفاظت و ثبات اقتصاد نيتأم يرا برا يو فن يمال يكمك ها

نمود  Soil Bank Programنك خاك  به برنامه با يفن يكمك ها نيشروع به تام SCSدوره  نيا
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 يپوشش اهانيكشت گ يشد تا  در راستا يفراهم م ياقساط التيمتروكه تسه يزراع يكه در آن به اراض

 كشاورزان فراهم گردد. يمناسب برا يمال يها زهيحفاظت خاك، انگ يبرا

توجه   يرا براخود  فينقش و وظا SCSو جانسون،  يكند يجمهور استيو در دوران ر 1960ةدر ده  

در اهداف  يو تفرجگاه ييروستاةبر توسع ديكار با تاك نيشهرها گسترش داد و ا يبه مسائل حواش

 Resourceبرنامه حفاظت منابع و توسعه  يحفاظت صورت گرفت. برقرار يها برنامه

Conservation and Development program (RC&D اجازه را به  نيا 1962) در سال

SCS هيته يدر كل سطح  هرمنطقه برا  ،يكوچك و مناطق حفاظت يزهايبزرگتر از آبخ ير اراضداد تا د 

 .دينما يهمكار ياراض نيبا مالك يبلند مدت اقتصاد يطرح ها

 SCS خود متمركز شد و خود را  يدر داخل پروژه ها ياهداف تفرجگاه يسودبخش يبر رو نيهمچن

 يشدن و مسكون يشهرها نمود كه در معرض تجار ةومدر ح يزراع ياراض ليمسا  ريدرگ شياز پ شيب

گسترش  يبود  برا يوزارت كشاورز عتريوس ياز تالش ها يها بخش يشگاميپ نيگرفتند. ا يشدن قرار م

 ايكردند  يم يزندگ يياز مردم كه درمناطق روستا ينه فقط بخش كا،يمردم آمر ةخدمات خود به هم

 بودند. يكشاورز داتيتول ريدرگ

بود و برحسب آنچه در  ستيز طيبه سالمت مح  يتوجه افكار عموم ةدور 1970و  1960 يادهه ه 

 يمل يچهارچوب ها هيمالحظات منجر به ته نيشد،  ا ديبر آن تاك 1970در سال  نيروز زم نيتجمعات اول

 .دكر رييتغ SCSحفاظت توسط   يعمل يروش ها جهيو در نت ديگرد يطيمح ستيز يها استيس يبرا

كه در سال  National Environmental Policy Act يطيمح ستيز يها استيس يمل نوندرقا

 يها تيفعال يطيمح ستيفدرال اثرات ز يها درخواست شده بود كه  سازمان د،يرس كسونين دييبه تا 1970

 و 1972آب در سال  يقانون  فدرال كنترل آلودگ يمتمم ها بي. با تصونديو گزارش نما يابيخود را ارز

مورد توجه خاص قرار گرفت.با  ندهيمتمركز آال ريآب و منابع غ تيفي، ك1977قانون آب پاك در سال 
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حفظ  يالزم برا يها زهيكه انگ- Water Bank programدر برنامه بانك آب  SCSمشاركت 

 عموضو كيمسئله حفاظت تاالب ها به عنوان  -نمود يفراهم م ياراض نيمالك يرا برا يتاالب يها طيمح

 مورد توجه قرار گرفت. ريخط

 نيدر روند تدو يحفاظت ديجد يابداع يها استيس ياجرا يبرا ي،  راه1980 ةدر ده يكشاورز بحران

 بيتصو "ييغذا تيامن"قانون  يالديم 1985بحران باعث شد در سال  نيقانون حفاظت منابع باز كرد. ا

حساس  اريبس ياضارها (مراتع) ، تاالب ها و اركنندگان چمنز بيتخر نهيدر زم يقانون مواد نيشود. در ا

وزارت  يمشاركت در برنامه ها يشرط برا شيوجود داشت كه حفاظت را به عنوان پ شيبه فرسا

 Conservation Reserve  "يقرق حفاظت "برنامه نيراستا همچن نيقرار داده بود. در ا يكشاورز

Program (CRPبه علوفه  يكشاورز ياراض ليتبد يبرا به كشاورزان ني) جهت پرداخت اجاره زم

 شد. بيتصو ،يدرخت كار اي يكار

گسترده بود كه منجر به كاهش قابل  يدر سطح يشخم حفاظت اتيعمل يدوره، اجرا نيا گريد شرفتيپ

نوع  نيا تيريدر  مد  يبا مشاركت كنندگان، نقش مهم SCS ي. همكارديخاك گرد شيتوجه فرسا

 داشت. يحفاظت يها يدر تحقق نوآور يضرور يها يا و فناوربرنامه ها و توسعه ابزاره

نام سازمان حفاظت  انيم نينمود و در ا يوزارت كشاورز التيتشك يكنگره شروع به بازنگر1994 در

 ةمنعكس كنند يداد تا به نحو بهتر رييتغ NRCS يعيرا به سازمان حفاظت منابع طب SCSخاك 

از آن  كهعمده بود  شيآغاز دو گرا ةنشان راتييتغ نيازمان باشد. اس نيا تيدر مامور عتريوس يها دگاهيد

 تيريدر مد NRCS تياول ، رشد مسئول شيكرد. گرا يم فيپس نقش سازمان را در حفاظت تعر

 يمال يكمك ها زانيم يبرابر نيچند شيافزا گر،يد شيحفاظت بود. گرا يبه برنامه ها يمال يكمك ها

 گرفت ير مكار حفاظت قرا اريكه در اخت

 »70دهه  يجهاد ريو مد يزداريكارشناس و پژوهشگر آبخ« يغرو نيمحمدحس
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 08/07/1399خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  - ها چقدر است؟ تاالب ميحر

 

در فاصله  ديبا يعنيشده است.  فيتعر ميمتر خط بستر و حر 150ها  البتا يقائدرحمت گفت: برا اهللا ينب

 انجام نشود. يوساز ساخت گونه چيها ه تاالب يمتر 150

:  لرستان گفت ستيز طياداره كل حفاظت مح يمعاون فن سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

 مطلوب گزارش شده است. رياخ يها سال يها يبارندگ لياستان به دل يها تاالب تياكنون وضع هم

 رييابالغ شد هرگونه تغ 96ها كه در سال  بر اساس قانون مصوب تاالب نكهيا انيقائدرحمت با ب اهللا ينب

استان دو پاسگاه  يها منظور حفظ و حراست از تاالب مناطق ممنوع است، افزود: به نيدر ا يكاربر

 شد. يانداز راه پلدختر يها داالن و تاالب شهيدر ب يبان طيمح

درجه حرارت،  ليدر تاالب، باعث تعد يلرستان اضافه كرد: وجود گستره آب ستيز طيمح يفن معاون

 .شود يهوا م هيو تصف شيپاال زيو ن يرطوبت نسب شيافزا

نفوذ آب تاالب به  ،ينيرزميز يها آب هيخاك، تغذ شياز فرسا يريكرد: جلوگ حيمسئول تصر نيا

ها  مهم تاالب تيآثار و اهم گرياز د ره،يو غ ها البيمهار س سم،يان، تفرج و تورحضور پرندگ ن،يرزميز

 هستند.

بلمك پلدختر از  يگور عصر،يول يها داالن بروجرد، تنور در دورود، خروسان و تاالب شهيگفت: ب يو

 استان هستند. يها جمله تاالب

 يعال يمذكور به شورا يها تاالب  دهشد: پرون ادآوريلرستان  ستيز طياداره كل حفاظت مح يفن معاون

عنوان مناطق حفاظت شده ارتقا سطح  به ديكشور فرستاده شده كه در صورت تائ يها تاالب ستيز طيمح

 .افتيخواهند 
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 يها افتهي ني/ آخريو آبخواندار يزداريبا آبخ ديجهش تول |»يزداريمعجزه آبخ«

 08/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  ست؟يباره چ نيدر ا يقاتيتحق

 

 دار،ياشتغال پا جاديعالوه بر ا يزداريآبخ يطرح ها يدهد اجرا يمعتبر نشان م يقاتيتحق يها افتهي

 به شهرها را به دنبال داشته است. انيياهش محسوس مهاجرت روستاك

متعدد صورت گرفته توسط مراكز  قاتيپژوهش ها و تحق م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و  يزداريآبخ يطرح ها  يو اجتماع ياقتصاد يابيمعتبر داخل كشور با هدف ارز يپژوهش يعلم

از  ياريدر بس يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل يمهم است كه اجرا اريسنكته ب نيحائز ا ،يآبخواندار

 افتهي نييگزارش به تب نيبه دنبال داشته است. در ا يخوب اريبس يامدهايكشور، آثار و پ زيآبخ هاي -حوزه

 :ميپرداز يم يو آبخواندار يزداريآبخ يطرح ها يابيدرباره ارز يقاتيتحق يها

 

 بم كيآب بار ستگاهيا يارطرح آبخواند يابي. ارز1

از  ياريدر منطقه موجب شده كه بس يو آبخواندار يزداريطرح آبخ ياجرا ق،يتحق نيا جياساس نتا بر

مهاجرت از منطقه  زانيطرح، م يبا اجرا نيمشغول به كار شوند و همچن ستگاهيمنطقه در ا يروستاها ياهال

 است. افتهيكامال محسوس كاهش  يبه گونه ا

 تيبم بر وضع كيآب بار يطرح آبخواندار ريو مطالعه تأث يمحسن، بررس ،ياسد ي: بنقيق((منبع تح

 ))1376 ،يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ،يمنطقه، گزارش پژوهش نيساكن ياجتماع ياقتصاد

 

 سد اكباتان يزداريآبخ اتيعمل يابي. ارز2

شده  نيتدو يشده در تطابق با طرح ها اجرا يزداريآن است كه طرح آبخ يايگو قيتحق نيا  يها افتهي
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 ليبه دل نيكامل نداشته است؛ افزون بر ا تيشده، موفق ينيب شيبه اهداف پ يابيرو، در دست نينبوده و از ا

به  نهيبودن هز يطرح، متك ياجرا يدر سال ها ازياعتبارات مورد ن صيدر تخص ديشد ينوسان ها

طرح با  ياجرا ،يشده و عدم مشاركت مردم شيپ يياجرااقدامات  هيعدم انجام كل ،ياعتبارات دولت

 مشكالت متعدد روبرو بوده است.

از آن است كه اقدامات  يطرح حاك نيصورت گرفته در ا ليو تحل هيآنچه گفته شد، تجز رغميعل

انجام شده در حوزه ها در كاهش تندآب ها و حجم رسوبات منتقل شده به مخازن سد  يزداريآبخ

 قابل مالحظه داشته است. رياكباتان تاث

انجام شده در سد اكباتان، همدان،  يزداريآبخ اتيعمل جينتا يابيارز رضا،يعل ،يلدرومي: اقي((منبع تحق

 ))1375 ،يزداريآبخ قاتيمركز تحق

 

 استان اصفهان يزداريطرح آبخ يابي. ارز3

 زانيكشت، م ريسطح ز شيافزا ،يبر آب كشاورز يزداريآبخ ريدهد تأث ينشان م قيتحق نيا يها افتهي

طرح با در  نيا يكننده بوده است. نرخ بازده داخل نييملموس و گاه تع ،يگذار شيآ زانيعملكرد و م

درصد بوده  36و  18 بيبه ترت ،يكشاورز يها تيحاصل از فعال ينظرگرفتن حداقل و حداكثر درآمدها

 مطلوب است. يبخش عموم يطرح ها يكه برا

در استان  يزداريآبخ يطرح ها ياجتماع ياثرات اقتصاد يابيو ارز ياصغر، بررس ،ي: صالحقي((منبع تحق

 ))يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ ،يياصفهان، گزارش نها

 

 كن زيحوزه آبخ يزداريطرح آبخ يابي. ارز4

ت محصوال ديتول زانيدر م يزداريانجام اقدامات آبخ ان،ييطبق نظر روستا ق،يتحق نيا جياساس نتا بر
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 نيدرصد اثر داشته است. همچن 37 يوسعت اراض رييدرصد و تغ 55درصد، تعداد مهاجرت  63 يزراع

 96و  90 بيتآب ها، به تر يو آلودگ ليس يفراوان ليانجام شده بر تقل اتيدهد كه عمل ينشان م جينتا

 درصد موثر بوده است.

 بهيزداريعملكرد اقدامات آبخ يابيد، ارزفرو ،يفيفروتن، الهام؛ شر درضا؛يدحميس ،ي: صادققي((منبع تحق

 ))1384، 79شماره  ،ييايجغراف قاتيكن، مجله تحق زياز آبخ يدر بخش يفيروش ك

 

 حوزه زنجان رود يزداريطرح آبخ يابي. ارز5

در كنترل  يزداريآبخ اتيزنجان رود با انجام عمل يدهد كه طرح سامانده ينشان م قيتحق نيا يها افتهي

 زيو درآمد كشاورزان ن ديتول زانيآن، م جهيموفق بوده و در نت اريكشت بس ريسطح ز شيو افزا البيس

 است. افتهي شيافزا

 ياقتصاد ياثرات اجتماع يابيارز ن،يزنگنه، عبدالحس يپر د،يحم ان،يمحمود؛ جالل ،يزداني: قي((منبع تحق

 ))1388، 21و20، شماره 7سال  ران،يا يايانجمن جغراف ،يزداريطرح آبخ يطيمح ستيو ز

 

 استان گلستان يچمان زيحوزه آبخ يابي. ارز6

 ،ياراض تيمالك ،يكشاورز يحرفه اصل الت،يمانند تحص يدهد كه عوامل ينشان م يقاتيتحق يها افتهي

 يجيترو يحفاظت خاك، شركت در كالس ها يكشاورزان از روش ها يآگاه ن،يزم بيش زانيم

 ارد ي) اثر مثبت و معنيتراس بند اتيعمل يري(به كار گ يزدارياز دانش آبخ يريكشاورزان در به كار گ

 كيدهد كه با  يموثر نشان م يرهايمتغ ييكل موزون و اثرات نها ركششيمحاسبه و تفس نيدارد؛ همچن

 شيبه اندازه چهار درصد افزا يتراس بند اتيعمل يرياحتمال به كار گ الت،يتحص زانيدر م شيسال افزا

حفاظت خاك  اتيلعم ياجرا يايباالتر، از مزا التيسطح تحص يكشاورزان دارا ني. همچنافتيخواهد 
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 شيدرصد افزا كيكه با  ياست، به گونه ا شتريب اتيعمل نيا يآنها به اجرا ليدارند و تما يآگاه شتريب

به  يتراس بند اتيعمل يريدرآمد آنان، احتمال به كار گ شيدرصد افزا كيكشاورزان و  يآگاه زانيم

 .ابدي يم شيافزا 78درصد و  73 بيترت

عوامل  يابيارز ر،يام ن،يسعدالد ؛يعل ،يجانيدر ؛ينژاد، عل يمعصومه؛ نجف ،يري: نصقي((منبع تحق

 يمطالعه مورد تيالج يبا استفاده از الگو يتراس بند اتيعمل يريموثر بر بكارگ ياجتماع ياقتصاد

 ))1390، 4، شماره 18اظت آب و خاك، سال استان گلستان، مجلسه پژوهش حف ،يچمان زيحوزه آبخ

 

 كلستان استان فارس زيحوزه آبخ يابي. ارز7

 يبازده شي) توانسته است بر افزايسدخاك جادي(ا يزداريآبخ اتيانجام عمل ق،يتحق نيا يها افتهي طبق

از آنجا دهد  ينشان م قيتحق نيا نيدر راه ها موثر واقع شود. همچن لياز س يريو جلوگ يزراع داتيتول

 شترياز تجارب ب يورداراست، افراد مسن تر با برخ ربازدهيد راتيتأث يدارا يزداريآبخ يها تيكه فعال

 يشتريب ديتول زانيكه م يبهره برداران نيدارند. همچن يبهتر دگاهيطرح د نيا ندهيمعموال نسبت به آ

 ينشان م قيتحق نيا جينتا ني. عالوه بر ادانند يبهره برداران م ريرا موثرتر از سا يزداريآبخ تيدارند، فعال

كه  ابد،ي يكاهش م يزداريآبخ تيمثبت به فعال نگرشبهره برداران،  التيسطح تحص شيدهد با افزا

 يها نهيبا توجه به هز يزداريآبخ تيفعال شتريب يبه بازده لكردهيتوقعات قشرتحص شيآن افزا ليظاهرا دل

 ليكاهش خسارت س ،يزراع ياراض يبازده شياست كه افزا از آن يحاك قيتحق نيانجام شده است. ا

نگرش مثبت نسبت به  جاديرا در ا ريتأث نيشتريچشمه ها ب شيو افزا برداردرآمد بهره  شيبه راه ها، افزا

 دارند. يزداريآبخ تيفعال

رداران عوامل موثر بر نگرش بهره ب يبررس م،يجواد؛ زارع، ابراه ،يسمانه؛ شهرك ،ي: راعقي((منبع تحق

كلستان استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه،  زيحوزه آبخ ي: مطالعه مورديزداريآبخ تينسبت به فعال
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 ))1394، بهار 18سال 

و  يزداريآبخ يدهد انجام طرح ها ينشان م يقاتيتحق يها افتهي نيگفت آخر ديمجموع با در

 ،يزراع يبازده شيبا افزا ديهش تولدر ج يمهم يامدهايدر نقاط مختلف كشور، آثار و پ يآبخواندار

كاهش مهاجرت  دار،يچشمه ها، اشتغال پا يآبده شيبه منازل و راه ها، افزا ليكاهش خسارت س

 را به دنبال داشته است. رهيو غ نانيزنشيآبخ تيرفاه و رضا شيافزا ان،ييدرآمد روستا شيافزا ان،ييتاروس
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مترمكعب  ونيليم30 انتقال؛ ديرس ريكوبه عمق  فارس جيها انتظار آب خل س از سالپ

 08/07/1399روزنامه سبزينه مروخ  – به كرمان فارس جيآب خل

 

ها تالش مستمر دولت و بخش  كشور پس از سال يريكو يها به استان فارس جيآب از خل انتقال ابرپروژه

 يپروژه در فازها ني. اديرس رجانيو خطوط انتقال به س خانه هيتصف كن، نيريش در احداث آب يخصوص

 استان در برنامه قرار نيشرب مردم ا آب يبعد يو در فازها كند يم نيبزرگ را تأم عيآب صنا ييابتدا

 يها استان داريتوسعه پا يمشكالت فرارو نيتر از بزرگ يكي تواند يم حيصح يگرفته و درصورت اجرا

از  يكيعنوان  ها به سال يسال گونه كه بارها اعالم شده، مشكل خشك كشور را رفع كند. همان يريكو

توان گفت  يم يو حت رود يم ارشم به يريكو يها استان ريبانگيتوسعه گر يمعضالت فرارو نيتر بزرگ

كه  يا گونه بوده، به يريكو يها معادن و كشاورزان در استان ع،يمطالبه مردم، صنا نيتر مشكل بزرگ نيا

عنوان  و معادن به عيصنا يديتول تيبر توقف فعال عالوه توانست يمشكل م نيشدن ا قيرها كردن و عم

 ،يكند. حسن روحان ديرا تهدمردم  شتيمع يحتو  يهر منطقه، كشاورز يتوسعه اقتصاد يها هيپا

سخن  يا استان داد و از ابرپروژه نيبه مردم ا يا خود به كرمان وعده يسفر استان نيدر نخست جمهور، سيرئ

در  يرا رفع كند و و يريكو يها گذشته استان يها مشكل دهه نيتر بزرگ توانست يآورد كه م انيبه م

در رنج و مشقت  يآب ياز ب ياستان ديو نبا ميرا دار رسفا جيعمان و خل يايسخنان خود اعالم كرد ما در

 نيتر شي. همان روزگار بيافتنيو دست ن خواندند يم ايرو كيكه در آغاز كار آن را  يا باشد. عده

و  يجهاد يمشكل هم با تفكر نيقابل مصرف بودن آن بود كه ا ريو غ ايآب در يبر شور عاتيشا

 سرعت رفع شود. متعدد به يها كن نيريش و آب خانه هياحداث تصف

و  رجانيس ندهيسرعت گذراند و روزگذشته نما خود را به ييمراحل اجرا فارس جيانتقال آب از خل پروژه

پمپاژ آب  نيو نخست ديسر رس اعالم كرد كه انتظارها به يا در مصاحبه ياسالم يدر مجلس شورا ريبردس

با خط  يلومتريك300از  شياز فاصله ب انتها يب يهاايوصل به در يها وارد شد، آب رجانيبه س فارس جيخل
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بزرگ شهرستان رفسنجان  عيمشكل آب صنا يگهر در فاز بعد گل نيو پس از تأم دهيرس رجانيلوله به س

ساالنه  زانيم به استان كرمان به فارس جيطرح امكان انتقال آب از خل ني. در قالب اكند يم نيرا تأم زديو 

طرح را در مهرماه امسال به  نيكرمان وعده افتتاح ا راستاندا زين تر شيدارد. پ مترمكعب وجود ونيليم30

و  يزير پس از برنامه رايز دهد؛ يم شيرا نما يواقع تيريامر مد نيمردم داده بود كه در عملكرد ا

است و تالش  يافتني  تحقق يو هر شعار يحل شدن يهر مشكل يروز و تالش شبانه يكارشناس يبند زمان

و  يبخش خصوص نيب يو همكار فارس جيها و تحقق آن در ابرپروژه انتقال آب از خل عمل به وعده در

 ثمر نشست. به زين انيبود كه در پا ريچشمگ اريطرح بس نيدر ا يياجرا يها مرتبط دستگاه يها حوزه

 شود يم ينيب شيو پ دهيرس ريبه عمق كو فارس جيآب خل بار نينخست يها انتظار برا پس از سال اكنون

 يسال درخصوص خشك ي. نگرانابدي كاهش  يزود در كرمان به يسال سال خشك20از  يتبعات ناش

از اقتصاد  يديجد يها بخش يآب ياز ب يو تبعات ناش شود يم تر شيدر استان كرمان هر سال ب سابقه يب

مقابله با  يها طرحاز  يكي د،يكشور سر بزن يروزها به هر استان جنوب ني. ارديگ ياستان را هدف م

و  بايز يها ها در حد حرف و وعده طرح نياما اكثر ا شود، يعنوان م فارس حيانتقال آب خل يسال خشك

 كاغذ مانده است. ينشده كه رو ياتيعمل

 

 آباد شد انتقال آب از بهشت نيگزيكه جا يطرح 

 يدر بخش يكش با وجود لوله رود ندهيزا يها آباد و سرشاخه انتقال آب از بهشت يدر استان كرمان وقت اما

گهر  رها شد، مسئوالن استان با كمك مجتمع مس سرچشمه، گل جهينت يدر استان كرمان ب رياز مس

در  عت،استفاده در بخش صن يبرا فارس جيانتقال آب خل يبرا يطرح زدي يو چادر ملو رجانيس

 دستوركار قرار دادند.

 نيجاسك برپا شد و چند روز قبل هم استاندار كرمان از ا يكيدر نزد يساحل يا الزم در منطقه ساتيتأس

. ديگو يبه كرمان سخن م فارس جيدر مجلس از ورود آب خل رجانيمردم س ندهيكرد و حاال نما ديمنطقه بازد
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 يو آب ابديصنعت اختصاص  ازين نيمتأ يقرار است در راستا زد،يبه  تيشده به استان كرمان و در نها آب منتقل

 .ابديآزاد و به بخش شرب اختصاص  شد، يم يمراكز صنعت نيصرف ا ينابع محلكه از م

 

 يدر آستانه تحول صنعت كرمان 

از  يكي رجانيبه س فارس جيآب خل دني: رسديگو  يبه بازار م باره نيدر ا ريو بردس رجانيمردم س ندهينما

موجب تحول  تواند يو م داده است يرو رياخ يها دهه يط رجانياست كه در س ياقدامات نيتر مهم

 شهرستان شود. نيدر ا يو اقتصاد يصنعت

و معادن  يبزرگ فوالد يها فوالد كشور است و وجود مجتمع تختيپا رجانيپور افزود: س حسن شهباز

از  يكيتوسعه صنعت فوالد در استان فراهم كرده است؛ اما  يرا برا نهيشهرستان زم نيآهن در ا سنگ

در منطقه  زودهاف ارزش جاديدر استان و ا يفروش از خام يريجلوگ م،يكرد يم يريگيكه ما پ ياهداف مهم

 كمبود منابع آب بود. ريمس نيدر ا يبود و اما مشكل اصل

 

 رجانيدر س فارس جيخل آب

گهر، شركت مس سرچشمه و  متشكل از گل وميكنسرس كي جاديشده با ا گرفته ميگفت: تصم پور حسن

شد و  ياتيطرح عمل نيو اعتبارات الزم ا نهيكه با صرف هز ميال آب را رقم بزنطرح انتق زديچادر ملو در 

 انجام شده است. يهزار مترمكعب45مرحله پمپاژ آب به مخزن بزرگ  نياكنون اول هم

موجود  يها از آب يتوجه اقتصاد استان را دگرگون كند و بخش قابل تواند يطرح م نيكرد: ا ديتأك يو

 سوق دهد. گريمصارف دسمت  در استان را به

 

 شود يم ياتيخط اول طرح عمل يسال جار اواخر 

ما در استان كرمان بعد از  تيافزود: اولو نهيزم نيدر ا زين ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيكم سيرئ
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استان كرمان  ازيآب مورد ن نيتأم م،يانتقال حوضه به حوضه آب مواجه شد نهيدر زم يبا مشكالت كه نيا

 بود. فارس جياز خل

 زانيم به استان كرمان به فارس جيطرح امكان انتقال آب از خل نيافزود: در قالب ا يميپورابراه محمدرضا

ماه امسال شاهد استفاده  بهمن22از  ياتيصورت عمل به ميمترمكعب وجود دارد. انتظار دار ونيليم30ساالنه 

 شود. عكالت استان رفاز مش يو بخش ميخط انتقال در بخش صنعت باش نياز آب ا

گفت: متأسفانه در شهر  رياخ يها سال يآب در استان كرمان ط نيتأم يبا اشاره به مشكالت جد يو

 يبرا يهرچه زودتر فكر ديو با ميا آب شرب مواجه شده نيدرخصوص تأم يبا مشكالت جد زيكرمان ن

آب  نيأمت يال آب از اساس برامختلف در استان انجام شود كه طرح انتق يها در بخش داريآب پا نيتأم

 صنعت است.

احداث شده  زيو خط انتقال ن جاديا فارس جيخل هيدر حاش كن نيريش آب ساتيادامه داد: تأس يميپورابراه

 و روند توسعه طرح درحال انجام است.

 

 شود يم ياتيعمل يزود دوم انتقال آب به خط

 يبردار انتقال آب در كشور است، گفت: بعد از بهره ياه پروژه ازجمله ابرپروژه نيا كه نيبا اشاره به ا يو

آب صنعت در استان  نيتأم زيطرح ن نيا يكه هدف اصل شود يآغاز م زيخط دوم ن ياز خط اول اجرا

كار درحال انجام  هشد يبند زمان يزير است و طبق برنامه بخش تيپروژه رضا نياست. روند كار در ا

 شود يم ينيب شيو پ شود يبه كرمان منتقل م لومتريك900 ريطول مسو در  نيريآب در جاسك ش نياست. ا

 به استان كرمان وارد شود. نييپا يس يا مترمكعب آب با  ونيليم200خط دوم انتقال آب  يبا اجرا

آب با ثبات در  نيتأم يبرا كياستراتژ يها از گام يكيو  شود يانجام م يبر توان داخل هيطرح با تك نيا

 استان است.

چند  شد ياگر خشك م | هياروم اچهيشدن در از تبعات هولناك خشك  يكالنتر تيارو
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 08/07/1399نالين مورخ آخبرگزاري همشهري  - شدند؟ يجابجا م دينفر با ونيليم

 

و  ديرس يبه سرانجام نم هياروم اچهيدر يايكشور گفت: اگر روند اح ستيز  طيسازمان حفاظت مح سيرئ

 .شد يم يجد ديتهد ياديز اريسالمت مردم تا شعاع بس شد، يخشك م اچهيدر نيا

درباره  1376كارشناسان از سال  نكهيا انيبا ب يكالنتر يسيع رنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

درباره  يبه مقام معظم رهبر يدر نامه ا 89هشدار داده بودند، افزود: در سال  هياروم اچهيخشك شدن در

سالمت  اچهيدر نيدادم و نوشتم كه خشك شدن ا حيتوض شانيبه ا هياروم اچهيعواقب خشك شدن در

 خواهد كرد. ديمردم را تهد

مردم  يبا سالمت سهيدر مقا ياقتصاد و كشاورز ه،ياروم اچهيادامه داد: در بحث خشك شدن در يو

تا  د،يرس يآن به سرانجام نم يايو روند اح شد يخشك م اچهيدر نيندارند. چون اگر ا يچندان تياهم

 شد. يم يجد ديسالمت مردم تهد ياريشعاع بس

 

 اچهيدر يشمال غرب واناتيح يپوست سرطان

 جانياستان آذربا يبر اساس گزارش دامپزشك نكهيا انيكشور با ب ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ

برابر  28سال  2در مدت  ه،ياروم اچهيدر يشمال غرب واناتيدر ح ي، سرطان پوست94در سال  ،يغرب

به  ادفتا يها نفر به خطر م ونيليم يسالمت هياروم اچهيداشته، اظهار داشت: با خشك شدن در شيافزا

و  هيترك يعني نيشد. ا يم ديسالمت مردم تهد اچه،يدر نياز هر طرف ا يلومتريك 130كه تا شعاع  يطور

 شدند. يم اچهيدر نيخشك شدن ا يامدهايپ رينخجوان هم درگ

شد، گفت: در كشور  هياروم اچهيباعث خشك شدن در داريبه توسعه پا يتوجه يب نكهيا انيبا ب يكالنتر

 يماتيباشد، تصم داريپا دياصل كه توسعه با نيگرفتن ا دهيبا ناد نيو همچن ديبه تول يبعد تك ديبا د
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 .دو به خطر افتادن سالمت مردم بو هياروم اچهيگرفته شد كه عواقب آن خشك شدن در

شد كه حداكثر مجاز برداشت هر كشور از  بيتصو ويدر كنفرانس ر يالديم 92در سال  نكهيا انيبا ب يو

 ريدپذيتجد يدرصد از آبها 103 رانيدرصد باشد، اظهار داشت: متاسفانه در ا 40 ر،يپذ ديتجد يها آب

با توسعه  نيو ا ميكن يهم استفاده م ندهيآ ياز سهم نسل ها ميدار يعني نيا ميكن يكشور را استفاده م

 .ستيهمخوان ن داريپا

 

 اچهينفر بر اثر خشك شدن در ها ونيليم ييجابجا

 ليتعط ياز كشور عمالً كشاورز يمصرف آب، در مناطق زانيم نيباره كه با ا نيدر ابا هشدار  يكالنتر

بود كه  ياز مسائل يكي ريپذ ديتجد يمصرف آب ها يالگو حيخواهد شد، گفت: موضوع تصح

 يباق را زيچ چيه ندهيآ يها نسل يبرا ميرا اصالح نكن هيرو نيو اگر ا ميكن يدرباره آن كار مينتوانست

 .ميذاشت و در برابر آنها مسئولگ مينخواه

 شد، يخشك م هياروم اچهيهزار نفر بودند، افزود: اگر در 880همه مهاجران جنگ  نكهيبر ا ديبا تاك يو

 افتاد ياتفاق نم نيچون اگر ا شدند، ينشود، جابجا م ديشان تهد آنكه سالمت ينفر برا ونيليم 5 ديبا

 يچشم را نابود م دو،يآلب يماريانداخت. به عنوان مثال ب يسالمت مردم را به خطر م ياريبس يها يماريب

 .كرد يم دايپ شيبار افزا دهم كيظرف دو سال  زيفشار خون مردم شهر تبر ايكرد 

 ميكه حق نداشت نيشد كه آنجا قابل سكونت نباشد ما به خاطر ا يها باعث م نيادامه داد: هم يكالنتر

 مييمسائل را بگو نيا ميتوانست يدر آن زمان نم م،ين را مشوش كنشا اليو خ ميزيآرامش مردم را به هم بر

 كرد. انيرا ب نهايا دياست، با دهيبه سرانجام رس اياالن كه روند اح يول

 

 هياروم اچهيمهم خشك شدن در امديپ

خشك شدن  يامدهايپ گريدرجه حرارت را از د رييكشور، تغ ستيز طيسازمان حفاظت مح سيرئ
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درجه  7تابستان و زمستان تا  يشد، تفاوت دما يخشك م اچهيوان كرد و گفت: اگر درعن هياروم اچهيدر

از  ها كيوتيب يرفت بلكه آنت يم نياز ب ستميشد كه نه تنها اكوس يتفاوت دما باعث م نيو ا ديرس يهم م

 .شد يانسان دچار اختالل م يكيافتاد و مقاومت ژنت يكار م

را در حفظ و حراست  هياروم اچهيدر هيحاش ياستان ها ندگانينما مخصوصاً ندگانينما فهيوظ ،يكالنتر

 حيبا تصح ميو هم توانست ميرا حفظ كرد هياروم اچهيدانست و گفت: ما هم در نيسنگ اچهيدر نياز ا

درصد  18آب،  ييآن منطقه با صرفه جو يكه در كشاورز ميكن يمصرف آب كشاورزان، كار يالگو

از سالمت آنها  انتياست كه به خاطر مردم منطقه و ص ندگانينما فهيحاال وظداشته باشد.  يشتريب ييكارا

 كمك كنند. ستيز طيراه به سازمان حفاظت مح نيكوشا باشند و در ا هياروم اچهيدر يايدر حفظ و اح
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خبرگزاري  كند؟ يم نينفر را تام ارديليم 1,3 يهند چگونه غذا|»يزداريمعجزه آبخ«

 09/07/1399تسنيم مورخ 

 

 ياز رهنمون ها ،ييغذا تيامن نيتأم يبرا ايدن تيپرجمع يدهد،كشورها ينشان م يواقع يها داده

 .ميپرداز يهند م گزارش به تجربه نيكنند. در ا ياستفاده م يزداريآبخ

 / بخش اول (تجربه هند)ييغذا تيو امن تيآب، جمع ؛يزداريمعجزه آبخ پرونده

و  يجهت مصارف شرب و كشاورز نيريآب ش نيمشكل تأم ا،يدن ياز مسائل و مشكالت كشورها يكي

نفر از  ارديليم 2است و حدود  نيريش ايدرصد آب دن كياست. در حال حاضر  ييغذا تيامن نيتأم

 ندهيبرند. با توجه به رشد فزا يبه سر م تيسالم در محروم نيريبه آب ش ياز نعمت دسترس ايدن تيجمع

 يو كشورها ست؟يچ نيريآب ش نيشود، راهكار تأم يسوال مطرح م نيو كمبود آب، ا ايدر دن تيجمع

 ينشان م يقعدر نظر گرفته اند؟ تجارب وا ييمواد غذا نيتأم يرا برا ييها و راهكارها استيچه س ايدن

به  يزدارياست. در پرونده معجزه آبخ ميو كشت د يزداريو مهم، آبخ ياساس ياز راهكارها يكيدهد 

و  ييغذا تيتحقق امن يبرا تيپرجمع يبه خصوص كشورها ايمختلف دن يموفق كشورها اتيتجرب

 تيامن نيتأمپرداخت. در بخش نخست به تجربه كشور هندوستان در  ميخواه يمبارزه با فقر و گرسنگ

 :ميپرداز يم يارديليم كي تيبا وجود جمع ييغذا

 ارديليم 1از  شيكشور هند در حال حاضر ب تيجهان است. جمع يكشورها نيتر تيهند از پرجمع كشور

درصد از منابع  4جهان،  يدرصد از دام ها 15جهان،  تيدرصد از جمع 18نفر است. هند  ونيليم 300و 

 ارديليم 1گرسنه  تيدرصد از جمع 25داده است. هند  يل را در خود جادرصد از جنگ 1 ن،يريآب ش

داده  يهستند، در خود جا هيسال كه دچار سوء تغذ 5 ريدرصد از كودكان ز 43جهان را همراه با  يدالر

 2001هكتار در سال  0/32به حدود  1951هكتار در سال 2/4از  نياست. سرانه در دسترس بودن زم
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 است. افتهيكاهش 

در طول هزار سال گذشته بوده است. بخش  تيرشد جمع ياصل يدر هند از پشتوانه ها يكشاورز

 72حدود  يالديم 1952كه در سال  يمنابع اشتغال در هند بوده است؛ به طور نياز مهمتر يكشاورز

رشد  رغميمرتبط بوده است. عل يها با كشاورز يدرصد اشتغال هند 50از  شيب 2014درصد و در سال 

بخش  نيگزيجا يا نهيگز چيه يشروع شد، ول يالديم 1990و خدمات در اقتصاد هند كه از دهه  نعتص

 تيها جمع يدر حال رشد هندوستان وجود ندارد. طبق بررس تيجمع ييغذا يازهاين نيدر تام يكشاورز

 ددرص 19نفر برسد كه حدود  ونيليم 800و  ارديليم كياز  شيبه ب 2050هند ممكن است در سال 

 زين نيهند از چ تيجمع ندهياز آن است كه در آ يها حاك ينيب شيدهد. پ يم ليجهان را تشك تيجمع

 مطرح شود. ايكشور دن نيتر تيشده و هند به عنوان پرجمع شتريب

 يغذا نيتأم يمهم دولت هند برا يها استياز س يزدارياز دانش آبخ يريبا بهره گ ميبه كشت د توجه

 شيضرورت افزا ا،يدر دن يقابل كشاوررز نيريشود.  كمبود آب ش يوب ممحس تيجمع زانيم نيا

روزافزون هند را دو چندان كرده  تيجمع ييغذا يازهاين نيتأم يبرا م،يكشت د يها ستمياستفاده از س

 است.

درصد  60را دارد. حدود  ايرتبه اول دن ميدر كشت د يهندوستان از نظر ارزش محصول كشاورز كشور

 يدرصد از كشاورزان در هند برا 60 بايدهد و تقر يم ليتشك ميهند را محصوالت د يورزاز سطح كشا

از جمله  ينمرتفع مركز و كوهستا يدر هندوستان در مناطق ميمعاش خود به آن وابسته اند.كشت د نيتام

 شاياكا، ادكارنات سگر،يپرادش، ماهاراشترا، چت ايماد ر،يمثل جامو و كشم يو در مناطق يشمال شرق االتيا

 است. افتهيگسترش 

درصد ارزن و  90درصد پنبه،  65 ،يرغن يدرصد دانه ها 72 ،ييدرصد حبوبات غذا 85ها  يبررس طبق

درصد از غالت  40 ميشود. در هند مناطق د يم نيتام ميكشت د قيدرصد برنج هندوستان از طر 40
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پوشش  تحتاز دام ها را  ياديز اريبس انزيكشور م نيدر ا ميمناطق د نيكنند. همچن يم نيرا تام ييغذا

 78درصد گوسفند و  74كشور،  نيگاو ا تيدرصد جمع 64 مزارها،يكه د يخود قرار داده است؛ به طور

دام  تيجمع يدارد. دو سوم غذا ياريبس تيهند اهم ييغذا تيامن يكند كه برا يم يبانيدرصد بز را پشت

 هستند. ميهند وابسته به مناطق د

كشور و ضرورت  نيدر ا تيجمع ندهيدر هندوستان با توجه به گسترش فزا ميكشت د تيبه اهمتوجه  با

شد  سيتاس  2006در سال  ميمناطق د ياداره مل ،ييغذا تيو با هدف امن ميبه محصوالت د شتريتوجه ب

را  ييرهنمودها يزدارينهاد با محور قرار دادن آبخ نيتوجه شود. ا ميتا به صورت متمركز بر مناطق د

 آن است. ياجرا يمختلف برا يبا كشورها يزنيكرده و در حال را نيتدو
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؛ ادامه دارد ريورشكسته در كو يها كارخانه يمازندران برا يبرنامه انتقال منابع آب

 09/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  – تيبه خسارت اكثر تيمنافع اقل حيترج نسك؛يف

 

 رويآب شرب منطقه سمنان در دستوركار وزارت ن نياست كه با هدف تأم ييازجمله سدها »نسكيف« سد

در  دروديرودخانه سف يبر رو ،يسد مخزن نيا يياجرا اتيلعه و آغاز عملقرار گرفت، اما پس از انجام مطا

با  شود، يمحسوب م زين يسار ييرجا ديسد شه يمنابع آب ياصل يها استان سمنان كه از سرشاخه

عزم خود را  ها يو دولت ستيها كارساز ن مخالفت نيا ييها مواجه شد؛ اما گو اعتراضات فراوان در رسانه

 يها كه رودخانه دهد ينشان م ها ياند. بررس جزم كرده جمهور، سيرئ يردن زادگاه آقاك رابيس يبرا

به رودخانه  نسكيسد ف دست نيياقرار دارد كه از پ يسار ييدرجايسد شه يها عنوان سرشاخه به ياديز

سد  يآب ريدرصد از ذخا حدود هفت نسكيو درواقع ساخت سد ف شوند يمتصل م دروديسف ياصل

 ياستان مازندران و روستاها يرا برا يريناپذ را كاهش خواهد داد و تبعات جبران يسار ييدرجايشه

 .شتدنبال خواهد دا به ييرجا ديسد شه دست، نييپا نيباالدست و همچن

مصارف  و  شهر-يسمنان، سرخه و مهد يشهرها يبرا ازيآب مورد ن نتأمي منظور- به نسكيسد ف احداث

در دو استان  عيرفتن صنا نيپروژه موجب از ب نيا تيه است، اما در واقعشد فيتعر يدنيو آشام يصنعت

خواهد شد.  اطقمن نيو بكر در ا يرفتن توده جنگل -نيو از ب ستزي -طيمح بيگلستان و مازندران، تخر

سد و استان  نيا دست نييكه در پا شود يو با شتاب انجام م يرپوستيز يدرحال سنكيساخت سد ف

مربوط  نسكيف ياند. ماجرا كرده شهيحوزه استان سكوت پ يانتقال منابع آب نيامر برابر ا انيمازندران، متول

 فيرد يحاضر دارا شده و درحال آغازآن  يطرح مطالعات شيبلكه از چند سال پ ست،يو امروز ن روزيبه د

 آن شروع شده است. يياجرا اتيبودجه بوده و عمل

سد مطرح  نيرا درباره ا روين ريكه طرح سؤال از وز اندورود،يمو  يمردم سار ندهينما ،يزارع يمنصورعل
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سد در  نيخواسته شد تا مدارك و مطالعات مشاوران درباره ا روين ري: از وزديگو يكرده است، به بازار م

سرعت كار  كه نيبا اظهار ا ي. واند به ما ارائه نداده يما گذاشته شود، اما متأسفانه تاكنون مدارك ارياخت

سد  نيدر موضوع ا يركارشناسيغ اناتيشد: جر ادآورياست،  شيرو به شتاب و افزا نسكيت سد فساخ

 كرده است. تر شيمسأله شك و گمان ما را ب نياثرگذار بوده و ا

مازندران افزود: هنوز مستندات و مطالعات  يآب بر منابع نسكيبا اشاره به تبعات ساخت سد ف يو

 هستم. خبر يمطالعات ب نياز ا ندهيعنوان نما ا ارائه نشده است و من بهم اريمشاوران در اخت يكارشناس

 نيقبل درباره ا يها در سال يمتأسفانه شاهد سكوت مسئوالن مازندران كه نيبا اظهار ا نيهمچن يزارع

انجام دادند، اما هنوز  ياديساخت سد اقدامات ز يبرا يمسئوالن سمنان كه يافزود: درحال م،يا پروژه بوده

 .ميكن دايسد پ نينامه از مسئوالن استان مازندران درباره تبعات ا كي مينتوانست

 

 نسكيف هيلواسان دوم در حاش ساخت

 زيكرده است، ن ديبازد نسكيكه شبانه از محل ساخت سد ف يمردم سار ندهينما ،يكارنام ييبابا يعل

شد تا لواسان دوم را  يداريمنطقه خر نيدر ا يونيليسه تا چهار م يها متيبا ق ي: متأسفانه اراضديگو يم

 دهند. ليتشك

 دياقدام به خر يهستند، افزود: افراد يناراض اريمنطقه از احداث سد بس نانينش هيحاش كه نيا انيبا ب يو

 دهند. ليمنطقه تشك نياند و قصد دارد لواسان دوم را در ا در منطقه كرده نيزم

 

 ميرا كاهش ده يكار خربزه 

سال گذشته  هفت يط كه نيا انيبا ب زين ،يسار يدانشگاه علوم كشاورز يعلم ئتيعضو ه ،يمومن بابك

صورت  ترآبيل 250هكتار كشت خربزه و هندوانه با متوسط  100هزار و  در استان سمنان حدود شش
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 انرا در سمن كيراستراتژيمحصول غ نيا ركشتيهكتار از سطح ز هزار كيگرفته است، افزود: اگر 

 كرد. جاديرا در استان ا يداريمشاغل پا توان يم م،يده صيسد را تخص يها نهيو كل هز ميكاهش ده

است كه  نسكيسد ف يساز رهيمترمكعب حجم ذخ ونيليم10از  شيكه ب دهد يافزود: برآوردها نشان م يو

 خواهد گذاشت. ييسزا به ريمازندران تأث يآب كار بر منابع نيا

ها ذكر كرد و گفت: به گفته  چالش گريرا از د نسكيمحل ساخت سد فآب در استان  يتلفات باال يمومن

شبكه،  نيا يدرصد است و جبران فرسودگ25از  شياستان ب يها مسئوالن سمنان تلفات آب در شبكه

 را جبران خواهد كرد. نسكيسد ف تياز ظرف يمين

رسوب  يحجم باالاشاره كرد و گفت:  رود يو پساب آب در رودخانه اسپ نسكيبه تبعات سد ف يو

مسأله خواهد  يپاسخگو يانتفاع خارج شود و آن زمان چه كس زيتا سد چند سال بعد از ح شود يسبب م

اما  شود، ياستفاده م يمصرف كشاورز يدر استان سمنان برا يدياز آب شرب تول ياديبود. بخش ز

 جرا داشته باشد.ها ضمانت ا برنامه نيا ديمهم است و با اريبس يامر يزير برنامه يداريپا

 يمصرف كشاورز يدر استان سمنان برا يدياز آب شرب تول ياديشد: بخش ز ادآورياستاد دانشگاه  نيا

ها ضمانت اجرا داشته  برنامه نيا ديمهم است و با اريبس يامر يزير برنامه يدارياما پا شود، ياستفاده م

از ساعت كمبود  يخآب دارد و در بر مترمكعب كمبود ونيليم7/16 ييدرجايحاضر سد شه باشد. درحال

 ونيليم20از  شيساالنه ب رايرا درنظر گرفت، ز يتيجمع يها يژگيو و طيشرا ديدرصد است و با100آب 

 .شود يمسافر به استان وارد م

شود، گفت:  يآن بررس تيمتناسب با وضع ديهر استان با طيشرا كه نيدانشگاه با اظهار ا يعلم ئتيه عضو

بحث كمبود  م،يكرد تيريو اگر مصارف را درست مد شود يم يسمنان بازچرخان يها بسه درصد از آ

 .شود يمرتفع م يو كسر

 يآب سازگار النيبا ب تيريدارد امروز مد دهيعق زيدانشگاه، ن يعلم ئتيعضو ه ،يغالم يمحمدعل
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مصرف  زانيم مترمكعب است و ونيليم80برداشت آب شرب در سمنان  زانيحاضر م ندارد، افزود: درحال

 استان مازندران است. يكشاورز سوم كيمترمكعب و  ونيليم910 يآب كشاورز

 ونيليم83حدود  95به آب شرب را در سال ازين رود، يدرصد آب استان سمنان هدر م32گفت:  يو

 يچندان يافق با كسر نيدر ا كه يمترمكعب است، درحال ونيليم83حدود  1425مترمكعب و در سال 

 هد بود.مواجه نخوا

صنعت و شرب را ازجمله اهداف  ،يآب كشاورز نيتأم نسك،يمشاور طرح ف كه نيبا اظهار ا يغالم

 مترمكعب است. ونيليم19 نسكيف ستگاهيا يده افزود: متوسط آب كند، يساخت سد اعالم م

 

 نسكيبه ساخت سد ف نه 

ست. بحث احداث سد شده ا يمجاز يدر فضا ييها هشتگ يانداز سبب راه نسكيبه ساخت سد ف نه

آب رودخانه  نيتأم ياصل يها از سرشاخه دروديرودخانه سپ يها و انتقال آب سرچشمه نسكيموسوم به ف

رودخانه و هزاران  ريدر مس كار يهزار شال از سه شيباعث اشتغال ب ميطور مستق تجن مازندران كه خود به

است كه در  يچند صباح خورند، يم يوزر يموهبت اله نياز ا ميرمستقيصورت غ است كه به يهزار نفر

 جاديمردم مازندران ا يبرا ياديز تيمازندران جزو مباحث داغ بوده و حساس يو مجاز ياسيس يفضاها

 كرده است.

 يكل استان مازندران از لحاظ برداشت برا ينيرزميز يها ها، آب طرح براساس نقشه نيباور مخالفان ا به

دهنده آن است كه مازندران درحال  امر نشان نيله هشدار قرار دارد، امنطقه در مرح يكشاورز ازيرفع ن

درحال ورود به استان  ناز سمت شرق استا زين ريكو يممنوعه است. از طرف يها دشت ستيدر ل يريقرارگ

كه خود با مشكالت  يبار چگونه ممكن است استان اسف تيوضع نيگاه و با ا سرسبز مازندران است. آن

مردم و كشاوزران فعال خود  ازيرا كه مورد ن يبتواند با آب كند، يب دست و پنجه نرم مكمبود آ قيعم



   

 

 

79 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 بدهد. هياستان همسا ليرو به تعط اي ليكارخانجات تعط ياست، برا

طور مطلق و  به يمترمكعب از منابع آب كشاورز ونيليم14كم  سد دست نيعده ساخت ا نياعتقاد ا به

 هيتغذ يبر منطقه و منابع اصل يطيمح ستيز ريناپذ جبران يها بيسو آ شود يم  حذف نيگزيبدون جا

 خواهد شد. ليمنطقه تحم ينيزم ريآب ز يها سفره

مصرف آب  يها وهياصالح ش يجا هاست كه به طرح گونه نيانتقال آب از مازندران به سمنان، از هم طرح

باال،  اريبس يا نهيطرح، با هز نيدارد. ا قرار تر شيبه مصرف ب قيآب و تشو  عرضه  هيتقاضا، بر پا تيريو مد

مازندران را هم ناكارآمد  يمحدود كشور وارد خواهد كرد و منابع آب يبه منابع مال يادياوالً فشار ز

 .كند يم



   

 

 

80 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

ماه در  نيتر پربارش ن،يفرورد؛ دهد ينشان م رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد

 09/07/1399اري صدا و سيما مورخ سايت خبري خبرگز – بوده است 99-98 يسال آب

 

پر  ،يبارندگ متر يليم 114با  98ن سال ماه و زمستا نيتر پربارش ،يبارندگ متر يليم 80، با 99 نيفرورد

 گذشته بوده است. يفصل سال آب نيتر بارش

و به نقل از  مايصداوس يگزارش خبرگزار بوده استبه 99-98 يماه در سال آب نيتر پربارش ن،يفرورد

 98 -99 يسال آب ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد هي(پاون)، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا رويوزارت ن

ها  سال نيتر پربارش جزو متر يليم 317,7 ها يبارندگ زانيسال با متوسط م نيكه ا ديرس انيبه پا يدر حال

 متر يليم 342بارش  زانيماقبل با م يرقم نسبت به سال آب نيوجود، ا نيسال گذشته بوده، اما با ا 50در 

 .دهد يدرصد كاهش نشان م 7حدود 

متوسط  متر يليم 317 زانيسال گذشته ارائه شده است، از م يها ز بارشكه ا يا سهيبه گزارش مقا ينگاه با

 زييفصل پا سهم است. دهيبه ثبت رس متر يليم 114فصل زمستان با  يبارش ط نيشتريدر كشور، ب يبارندگ

 گزارش شده است. متر يليم 12 زيو تابستان ن متر يليم 62بهار  متر، يليم 62,5حدود  يبارندگ زانيم نياز ا

مناسب و مورد  يكشور مربوط به فصل زمستان بوده و بارندگ يها درصد از كل بارش 45اساس،  نيا رب

منابع  يو جبران كسر يمناسب از نظر نزوالت آسمان اريبس يها از سال يكيفصل باعث شد  نيانتظار در ا

 كشور رقم بخورد. ينيرزميو ز يآب سطح

 يدرصد در كل بارندگ 5تنها  زيدرصد و فصل تابستان ن 25ام هر كد زييبهار و پا يها آمار، فصل نيا طبق

 اند. كشور در سال گذشته نقش داشته

و  متر يليم 80,5با  ماه نيدر فرورد 98 -99 يثبت شده در سال آب يبارندگ نيشتريگزارش، ب نياساس ا بر

 بوده است. متر يليم 1,1با حدود  99در خردادماه سال  يبارش سال آب نيتر كم
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 –ي و آبخواندار يزداريبرنامه جامع آبخ نيمجلس بر تدو يمركز پژوهش ها دياكت

 11/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

و  يزداريبرنامه جامع آبخ نيبر تدو ،يزداريدانستن آبخ تيبا اولو يمجلس در گزارش يپژوهش ها مركز

 كرده است. ديتاك رهيو غ شيفرسا ل،يمقابله س يبرا يآبخواندار

مركز  يديو امور تول ييربنايز يمعاونت پژوهش ها م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

در بخش  يقق گام دوم انقالب اسالمبه الزامات تح يدر گزارش ياسالم يمجلس شورا يپژوهش ها

 ركشو يو آبخواندار يزداريبرنامه جامع آبخ نيگزارش به ضرورت تدو نيپرداخته است. در ا يكشاورز

 اشاره شده است.

 يانقالب اسالم اتيشدن چهار دهه از ح يشده است: نظر به سپر انيب نيگزارش چن نياز ا ييبخش ها در

نقاط  ،يسال در بخش كشاورز 40 نيبا شناخت دستاوردها و تجارب ااست  ستهيگام اول، شا مودنيو پ

بر  يمبتن يزير  و برنامه ياستگذاريس يموجود را احصا و برا يدهايها و تهد  ضعف و قوت و فرصت

 در گام دوم انقالب استفاده كرد. يتوسعه كشاورز يها  تيو اولو ازهاين ،يدانيم اتيواقع

دو راهبرد  ديبا يگام دوم انقالب اسالم يرسد برا  يه است: به نظر مآمد نيگزارش چن نيادامه ا در

و  ديتول هيو پا يعياز منابع طب انتي)ص2و ( يداخل يها  تيبر ظرف ديبا تأك داريپا ييغذا تي)امن1:  (ياساس

 يشود. در راستا يريگيپ نو كشاورزا يريو عشا ييجوامع روستا يبرا داريو اشتغال پا شتيمع نيتأم

 تيريمد ،ييو روستا يتوسعه كشاورز كپارچهي تيريو مد ياستگذاريمذكور، س يق اهداف راهبردتحق

ها از  تيهدفمند و كارامد نمودن حما ،يمحصوالت كشاورز يابيبهبود نظام بازار ،يكشاورز انيدانش بن

و  الزم يها  تيكشت و حما نهيبه يالگوها نيتوسعه عدالت محور، تدو يدر راستا يبخش كشاورز

و  اياح ،ييغذا تيامن نيو تأم ييخودكفا يآن در راستا ياجرا يو بسترساز يزيبه منظور برنامه ر يكاف
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برنامه جامع  نيو تدو يكيژنت ريذخا اي يداخل يبا استفاده از نژادها يكشاورز يديتوان تول تيتقو

 هستند. ديتأك ردمو يشنهادهايازجمله پ يو آبخواندار يزداريآبخ

در  يگام دوم انقالب اسالم هيانيدر تحقق ب يو آبخواندار يزداريدانستن آبخ تيش با اولوگزار نيا در

حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل ها،  داريپا يشده است: الزمه كشاورز انيب نيچن يبخش كشاورز

و  يشهر ،ينتوسعه مناطق مسكو ،يكشاورز ياراض ينامناسب كاربر راتيياست. تغ يعيطب طيمراتع و مح

از جمله  ياستعداد آب و خاك و اراض زيو ن يطيمح يها تيو ظرف يبدون توجه به تناسب اراض يصنعت

شور  ،يخاك و اراض ديشد شيمخرب، فرسا يها لياست كه امروز باعث بروز س ياصل يچالش ها

 ديشد فتشدن آبخوان ها و ا يها در منابع آب و خاك، ته ندهيشدن منابع آب و خاك، گسترش آال

 يجنگل ها و مراتع را به دنبال داشته است. از طرف بيمثل تخر گريمسائل د ياريو بس ينيرزميبع آب زمنا

در سطح  يكيولوژيو ب يمحدود عمدتا سازه ا يها تيفعال يسر كيبه  يزداريتاكنون اقدامات آبخ

 يتيريامع مدبرنامه ج ازمنديشده ن ادي يكه رفع چالش ها يمحدود شده است. در حال زيآّبخ يحوزه ها

ها را در سطح  تيتمام فعال ش،يبستر كامل آما كيكه در  يبوده به طور زيآبخ يدر سطح حوزه ها

در  ديمورد تاك يها تياز اولو يكي ديموضوع با ني. ادينما يو راهبر تيهدا كپارچهيحوزه به صورت 

 .رديگام دوم قرار گ
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 11/07/1399ر آنالين مورخ خبرگزاري خب – ني: فرونشست زمستيز طيمح يفور ديتهد

 

 يمياكنون ن ،يابانيانجام شده درخصوص قلمرو مناطق ب يها پژوهش نيآخر جينوشت: بر اساس نتا رنايا

شده كه  نيمانند فرونشست زم ييها دهيكه موجب بروز پدقرار دارد  ييزا ابانيب دهيپد رياز كشور تحت تاث

 .مينقاط كشور هست يدر برخ متريسانت 54تا عمق  يحت نيرفتن زم نييراستا شاهد پا نيدر ا

بخشد  يم شيانسان ها زرق  و برق و به ظاهر آسا يطرف به زندگ كياست كه از  يدو لبه ا غيت توسعه

 يتنگ و تنگ تر م ستيز طيمح ستمندانيو عرصه را بر ز رديگ يرا م عتينفس طب گريد ياما از سو

را گرفته  رانيا يدشت ها بانياست كه نه تنها گر نينوظهور، فرونشست زم يها دهيپد نياز ا يكيكند، 

 تازد. يم زيكشور جهان ن 150از  شيب يبلكه بر دشت ها

فرونشست  يالملل نيمجامع ب مختلف متفاوت است؛ بر اساس اعالم يدر كشورها دهيپد نيشدت ا البته

هم  تريسانتم 54تا  نيشاهد فرونشست زم رانيكه در ا يبحران است در حال نياز زم متريليساالنه چهار م

 140حدود  يزياز بحران هم خارج شده و چ طيدشت فسا و جهرم كه شرا نيمانند حد فاصل ب ميهست

 برابر حد بحران است.

ها و حركت  خيآب شدن  ،يآهك اي ينمك ،يگچ ينحالل سنگ هالرزه، ا نيهمچون زم يمختلف عوامل

 االتيبرداشت س ،يمانند معدنكار يانسان يها تيفعال اي نيآرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زم

شود، اما به گفته كارشناسان،  جاديتواند فرونشست ا يگاز  م اينفت  ،ينيرزميز يمانند آب ها ينيرزميز

 نيفرونشست زم ليدل ني، مهمتر هيرو يب يبرداشت ها جهيدر نت ينيزم ريز يآب هاسطح  ديكاهش شد

 است. رانيدر ا

شده  دهيكه آب آن كش يآن قسمت مانند اسفنج نيشود زم يم يخال ينيزم ريز يسفره آب كيكه  يزمان

ابل ق زيآب ن قيبا تزر يحت گريشود كه د يم جاديا يحفره ا نيشود و در آن بخش از زم يجمع م

 .ديآ يمرده به حساب م گريد نيدر واقع آن بخش از زم ستيبرگشت ن

تا اكنون و در  رانيبود؛ ا كويومكزين التيمتعلق به ا متريسانت 32 نيركورد فرونشست در كره زم نيباالتر
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 2015و بار دوم در سال  متريسانت 36در تهران با  2010در سال  يكيركورد را  نيبار ا 2 كم،ي ستاويقرن ب

 شكست. متريسانت 54دشت فسا و جهرم با  نيب

باره  نيروز جمعه در ا ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيير »شيدرو محمد«

در  نيفرونشست زم تياز وضع يكشور ساالنه گزارش يو اكتشافات معدن يشناس نيگفت: سازمان زم

 را رصد كرد. تيتوان وضع يكند كه با استناد به آن م يو منتشر م هيته رانيا

 دهيما از نظر پد يدشت ها تيدر كشور، وضع ريچند سال اخ يها يافزود: با توجه به خشكسال يو

 ستيدر حال نياست ا يبرابر استاندارد جهان 90كه در تهران فرونشست  يبه طور ستيفرونشست مناسب ن

است كه  نيتوان كرد ا يكه م يا كارگردند و تنه يخود بر نم هيبه حالت اول گريها د نيزم نيكه ا

 شود. شتريب مينگذار

در كاهش  رياخ يها يبارندگ ريدرباره تاث يزداريجنگل مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

رخ  تيوضع نيدر ا يبهبود چيدهد كه ه ينشان م يشناس نيروند گفت: گزارش ساالنه سازمان زم نيا

 اينشود  شتريب نياست كه از ا نيا فتديتواند ب يكه م يشود اما اتفاق يوقت كم نم چيه نهاينداده، ا

 فرونشست نشوند. ريدرگ گريد يها دشت

 مينيب يفرونشست در كشور در حال كاهش است نم دهيپد نكهيبر ا يمبن يميكرد: در واقع عال ديتاك يو

فرونشست هستند در  دهيپد ريكه درگ ييشكسته نشده اما تعداد دشت ها يو اكنون در گزارش ها ركورد

 است. شيحال افزا

داشته، گفت: درست  دهيپد نيدر كند شدن ا يريتاث ريدو سال اخ يها يبارندگ ايآ نكهيدرباره ا شيدرو

افت  زانيكشور را بهبود بخشد و روند م يتاالب ها تيوضع يها توانست تا حدود ياست كه بارندگ

ما ناگوار  يو منابع آب ستيز طيمح تيند اما آنقدر وضعكندتر كن يرا مقدار ينيزم ريز يسطح آب ها

 درست شود. زيهمه چ ميانتظار داشته باش ميتوان ينم ييشوك ها نياست كه با چن

 يهم سبب شد تا مقدار نيكه ا ميرا هم داشت 19ديها، كوو ياظهار داشت: امسال عالوه بر بارندگ يو

مسكن  كيمانند  نهاياما همه ا ابديو ولد بهبود  و زاد يستيتنوع ز ،يستيز طيمح يتاب آور تيوضع



   

 

 

85 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يسابقه ا يب زبه طر يجنگل يها شگاهيها در رو يآتش سوز زانيكه م ميهست نيماند، اكنون شاهد ا يم

است كه فقط هفت درصد مساحت آن را  يكشور ينگران كننده برا ارينكته بس نيو ا افتهي شيافزا

 جنگل فرا گرفته است.

 يعفون يماسك و زباله ها ،يكيپالست يملموس زباله ها شيشاهد افزا نيد: همچنكر ديتاك شيدرو

 يبرا نيتوانند منابع آب و خاك ما را در بلند مدت آلوده كند بنابرا يكه همه آنها م ميهست يمارستانيب

 تيريمد يدرست بهرا  يكنون طيشرا ديكشور رقم نخورد با يمانند فرونشست برا يگريد دهيبه پد نكهيا

 .ميبهره ببر يآمده به نحو مطلوب شيكه پ يو از فرصت ميكن

خاك،  يزيرود كه افت حاصلخ يم شيپ يدر كشور با شتاب نگران كننده ا ييزا انيايگفت: روند ب يو

گرد  ديتول شيو افزا نينشست زم ،ينيرزميز يمتروكه شده، افت آب ها يروستاها شيافزا د،يكاهش تول

جنگل ها  يتراش كو پا ياز منابع آب تيريشدن است كه استفاده بدون مد يابانيب ينشانه ها يو غبار برخ

 تواند آن را سرعت ببخشد. يم

پژوهش انجام  نياظهار داشت: مطابق آخر يزداريجنگل مراتع و آبخ قاتيموسسه تحق يعلم اتيه عضو

قرار دارد كه  ييزا ابانيب دهيپد رياز كشور تحت تاث يمياكنون ن ،يابانيشده در خصوص قلمرو مناطق ب

 م. يآن شو شرفتيمانع پ حيصح تيريو مد ياصول يزيبا برنامه ر دينگران كننده است و با

 SOBقرار دارد به گزارش  يطيكشور در چه شرا يستيز طيمح تيوضع ميبدان نكهيا يگفت: برا يو

ن حفاظت است كه سازما يدر واقع گزارش م،يدار ازيكشور) ن يستيز طيمح تي(گزارش وضع

 هيگزارش ته نياست كه ا يآن را ا ارائه دهد اما چند سال كباريموظف است هر دو سال  ستيز طيمح

 تياز وضع يقيدق يابيتوانند ارز يكشور نم زانيكارگزاران و برنامه ر طيشرا نيكه در ا ودش ينم

 نگران كننده است. ايروند مثبت  ايكشور داشته باشند كه آ يستيز طيو مح ييزا انيايب يها مولفه
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 – آب صيشكست تخص  كانون؛ باال قرار گرفت يبا تنش آب يكشورها ستيدر ل رانيا

 12/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

 

منجر به  ر،ياخ يها كاهش مصرف سرانه آب در دهه تيريو عدم مد رانيا تيجمع شياقتصاد : افزا يايدن

 ريدپذيمصرف آب به منابع آب تجد زانيتوجه مصرف آب شده است. شاخص نسبت م قابل شيافزا

آب درصد و مطابق  86موجود  طيشاخص در شرا نيكه ا يطور است، به يآب ياز تنش باال يكشور حاك

برابر  7/ 5و  9حدود  بيدرصد است كه به ترت 69 -مصرف تيريبا فرض اعمال مد-يزير برنامه قابل

 است. يمتوسط جهان

 ،»يمباحث فن« ،»يسازمان يها تيو مسوول يتيريعوامل مد«آب در پنج دسته  صيتخص نديفرآ يها چالش

حال  نياند. با ا شده ميتقس »يطيحو م يستيمباحث ز«و  »يعوامل اقتصاد« ،»يو فرهنگ يعوامل اجتماع«

منابع  تيريدر مد ينگر ي(تعدد مراجع قدرت و بخش يسازمان يها تيو مسوول يتيريعوامل مد توان يم

آب و عدم وجود  صيتخص نديو گردش كار فرآ ها تيمسوول ز،يآبر يها بودن حوضه يآب، چند استان

آب  صيتخص يمل يها شكست برنامه اي تيوفقعامل در م ني) را موثرتريقيبازدارنده و تشو يابزارها

 يخواه سهم يبراها و فشارها  است كه درخواست يكشور طور يتيريساختار مد يژگيعنوان كرد. و

 كپارچهي تيريآن كامال در تضاد با اهداف مد نديكه برآ كند يم داينمود پ يصورت استان منابع آب به

 است. زيحوضه آبر

اسبق گروه  ريمد ،يدريح يتهران و توسط دكتر عل ياق بازرگانات يكه از سو يگزارش براساس

روزافزون آن  يو تقاضا دشوندهيمنابع آب تجد تيشده، محدود يگردآور رويآب وزارت ن صيتخص

 تيحساس نيداده است. ا شيمنابع آب را افزا تيريمد تيو حساس تيمختلف مصرف، اهم يها در بخش

كرده  دايپ يشترينمود ب يتيريو مد ياجتماع يها تنش شيافزا ليدل به يخشكسال يها در دوره ژهيو به
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 زانيمنابع آب، به م حيصح تيرياعمال مد دهد ينشان م نهيزم نيمختلف در ا ياست. تجربه كشورها

در حال رشد  تيبه جمع ييپاسخگو ياز كمبود منابع آب را برا يو مشكالت ناش ها تيمحدود ياديز

در حل تعارضات  يآب و توافقات مربوطه نقش مهم صيتخص يها ستا برنامهرا نيكرده است. در ا ليتعد

آب در طول زمان  صيتخص يزير برنامه يكردهاياند. اهداف و رو كرده فايا يالملل نيو ب يا منطقه ،يمحل

 ميتسه يچگونگ«و  »يزير هبرنام مقدار آب قابل نييتع« ندياساسا دو فرآ ياند ول شده ياديدچار تحوالت ز

 يزير است. برنامه مانده يباق رييبدون تغ ،»بيكنندگان رق مناطق مختلف و مصرف نيب يزير برنامه قابل آب

اهداف در  نيو كالن است كه ا رياهداف فراگ يكسريبه  دنيرس يآب حوضه معموال برا صيتخص

اف باشد كه عدالت و انص يد طوريآب با صياز كشورها شامل چند بخش است. عدالت: تخص ياريبس

 يكشور ماتيتقس نيشامل مساوات ب تواند يامر م نيشود. ا تيكنندگان رعا مناطق مختلف و مصرف نيب

 حوضه باشد. دست نييمناطق باالدست و پا نيب اي

شناخته شود و از  تيبه رسم ديبا يآب يها  ستمياكو س يازهايآب ن صي: در تخصستيز طياز مح حفاظت

ها و...  ها، انتقال رسوب رودخانه عملكرد تاالب ،ينيرزميز يها آب هيغذت رينظ يآب يها بدنه يعيرفتار طب

 حفاظت شود.

باشد كه در آن  يقيبه طر ديآب با صيمنابع آب: تخص يها تيتوسعه با توجه به ظرف يها تياولو اعمال

 ني. اابنديشود و ارتقا  تيحما يو اجتماع ياقتصاد يها منابع آب، توسعه يها تيضمن توجه به ظرف

 تيمحدود كي انعنو موجود به آب به يها يوابستگ رشيتوسعه و پذ يها يمشتمل بر استراتژ ها تياولو

 است. ياساس

و  لياز پتانس شتريب ديآب نبا يتقاضا زانيآب، م صيتخص يزير آب: در برنامه يعرضه و تقاضا نيب تعادل

اعمال  ديآب با رمنتظرهيغ يمبودهااجتناب از ك يبرا يزير برنامه آب قابل راتييعرضه آب باشد و تغ

 شود.
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در  يرو به رشد آب كه منجر به تحوالت اساس يها به استفاده موثر و كارآمد از آب: چالش قيتشو

توسعه كامل « ،»تيجمع شيافزا ليدل رشد مصرف آب به«اند شامل  آب شده صيتخص يزير برنامه

 در شتريتنوع ب« ،»يآب ديجد يها سازه يراعملكرد مناسب ب اي تيو عدم وجود موقع زيآبر يها حوضه

 يها ستميو از دست رفتن كاركرد اكوس ستيز طيمح بيتخر«، »كشورها ياز رشد اقتصاد يناش يازهاين

بر  ديآب با صيمدرن تخص يزير مذكور، برنامه يها است. به منظور حل چالش »يمياقل راتييتغ«و  »يآب

 طيو مح ياجتماع ،ياقتصاد يها ليتحل يريكارگ موجود با به يها رساختياز ز يبردار بهره يساز نهيبه

 يها از روش كرديرو رييموضوع به تغ نيمتمركز شود. ا بيكنندگان رق بازخورد مصرف يابيو ارز يستيز

 تيريمد داتيبود، به ارائه تمه ديآب مورد تاك نيتام ديجد يها رساختيكه در آن صرفا توسعه ز يسنت

عادالنه  عيقانون توز 29ماده » ز« بندو  21منابع آب در كشور طبق ماده  تيري. مدشود يمصرف منجر م

 نيوزارتخانه است. در ا نيا فياز جمله وظا رو،يوزارت ن سيقانون تاس كيماده  نيآب كشور و همچن

 ريصنعت و سا ،يمصارف شرب، كشاورز يآب برا ياز منابع عموم يبردار و اجازه بهره صيقانون تخص

 است. هقرار گرفت رويوزارت ن تيحصرا در مسوولموارد من

 

 آب صيتخص نديفرآ

 ،يشامل سطوح مل ييايو جغراف يتيريمد يسطوح متعدد مرزبند رندهيآب در برگ صيتخص يزير برنامه

مناطق  ايحوضه  يزير برنامه به آب قابل ،يزير برنامه نيمنطقه است. ا ايحوضه  ريز ز،يآبر  حوضه ،ياستان

 صينظام تخص يساز ادهي. پس از پشود يختم م يبرداران فرد برداشت آب به بهره يائه مجوزهاار تايو نها

آب  كپارچهي تيريمد كرديبزرگ توسعه منابع آب با رو يها آب طرح صيتخص رو،يآب در وزارت ن

 نييتع يطيمح ستيز يها و حقابه ازهايدر نظر گرفتن اثر متقابل آنها و توجه به ن قياز طر زيدر حوضه آبر

نوع  كيبه تفك يزير برنامه آب، آب قابل صيتخص يراستا عالوه بر صدور مجوزها نيشده است. در ا
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وزارت  ،يها به وزارت جهاد كشاورز ها و دشت ، استان2درجه  زيآبر يها مصرف و با برش حوضه

درازمدت راستا، متوسط  نياعالم شده است. در ا ستيز طيصنعت، معدن وتجارت و سازمان حفاظت مح

ها و  رودخانه يطيمح ستيمترمكعب در سال و حقابه ز ارديليم 116كشور معادل  ريدپذيمنابع آب تجد

 زاني) به مي(آب برداشت يزير برنامه مترمكعب بوده است. نسبت آب قابل ارديليم 10/ 7ها معادل  تاالب

 نياست. محدوده مناسب ا تنش آب حوضه زانيم كننده نييتع يها از شاخص يكي ر،يدپذيمنابع آب تجد

 تيوضع ر،يدپذيسرانه آب تجد ،يمياقل تيوضع ريمختلف حوضه نظ يشاخص بسته به پارامترها

هر چه شاخص مذكور باالتر  يو... متفاوت است. در حالت كل ياجتماع يها درآمد، تنش ،يطيمح ستيز

م است. شاخص حاك يبدتر يطيمح ستيز تيبوده و وضع شتريحوضه ب يخوردگ باشد، سطح دست

شامل درآمد كم، متوسط و درآمد باال است.  اكشوره يبند و سه دسته ايمناطق مختلف دن يمذكور برا

دسته، درصد برداشت آب  نيكه در ا شود يبا درآمد متوسط محسوب م يجزو دسته كشورها رانيا

 86موجود  طيشرا در رانيرقم در ا نيكه ا يدرصد است، در حال 11/ 3 ريدپذينسبت به منابع آب تجد

درصد است.  69مصارف) حدود  تيري(با فرض اعمال مد يابالغ يزير برنامه درصد و براساس آب قابل

نشان  ها يبررس گريد يباال منظور كرد. از سو يبا تنش آب يرا جزو كشورها رانيا توان ياساس م نيبر ا

چند  ايدو  نيغالبا ب 2درجه  زيآبر يها است كه در آن حوضه يكشور طور يتيريمد ماتيتقس دهد يم

 نيتر عنوان پرچالش به نفع يذ يها استان نيآب ب ميشده است تسه سببموضوع  نياند. ا شده مياستان تقس

 منابع آب باشد. صيموضوع در تخص

 

 رانيآب در ا صيتخص يها چالش

 ازمنديور نآن در كش يآب، اجرا صيدستورالعمل تخص نيسال از ابالغ اول 15وجود گذشت حدود  با

رفع موانع و مشكالت  يبرا يساز و فرهنگ يو مردم يمشاركت گسترده سازمان ،ياساس راتيياعمال تغ
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ر يدار از اقدامات هماهنگ نظ دنباله يبه سر ازيآب، ن صيتخص يزير برنامه يمرتبط است. برا

و  شيمجوزها، پا صدور ها، يگذار استيس ياجرا ،يعلم يها يها، بررس داده يآور جمع ،يگذار استيس

 نييتشتت آرا و تعهد پا ليدل و اقدامات هماهنگ به يمينظارت و... است كه كشور ما اصوال در كار ت

 ندارد. يعملكرد خوب فيو وظا ها تيافراد به انجام تمام و كمال مسوول

عوامل «اندازها در پنج بخش  دست نيا دهد ينشان م رانيآب در ا صيتخص يها چالش يبند دسته

و  »يعوامل اقتصاد« ،»يو فرهنگ يعوامل اجتماع« ،»يمباحث فن« ،»يسازمان يها تيو مسوول يتيريدم

 اند. شده ييجانما »يطيمح ستيعوامل ز«

منابع آب، چند  تيريدر مد ينگر ي: تعدد مراجع قدرت و بخشيسازمان يها تيو مسوول يتيريمد عوامل

بازدارنده  يآب، نبود ابزارها صيتخص نديدش كار فرآو گر ها تيمسوول ز،يآبر يها بودن حوضه ياستان

 .رنديگ يم رارق يسازمان يها تيو مسوول يتيريعوامل مد يبند هستند كه در دسته يموارد ،يقيو تشو

دو عامل  يكيدرولوژيه يها يبررس يكپارچگيعدم  ه،ياطالعات پا ي: كمبود و دستكاريفن مباحث

 .رود يبه شمار م يزا در بخش فن چالش

و عدم  يفرهنگ بدمصرف ،يريگ ميدر تصم نفعان يذ في: مشاركت ضعيو فرهنگ ياجتماع عوامل

 هستند. يو فرهنگ يزا در بخش اجتماع ها دو عامل مهم در بخش چالش حقابه تيرعا

شكننده جامعه و نبود  شتيآب، مع نييپا يها آب، تعرفه صي: خسارت هنگفت بازتخصياقتصاد عوامل

 اند. شده ييآب جانما صيتخص ياقتصاد يها چالشبازار آب در بخش 

منابع آب  يريدپذيتجد ديو تهد زگردير يها كانون ،يطيمح ستيز يها : حقابهيطيمح ستيز عوامل

. شوند يمحسوب م رانيمنابع آب ا صيتخص يبرا زيدآميتهد يطيمح ستيدر دسته عوامل ز ينيرزميز

نقش  تواند يم يياست كه به تنها يعوامل نيرگذارتريتاثاز  يكي يسازمان يها تيو مسوول يتيريعوامل مد

ساختار  يژگيكند. و فايمنابع آب ا كپارچهي تيريمد يها طرح تيموفق اي بيدر تخر يتوجه قابل
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نمود  يصورت استان منابع آب به يخواه سهم يها و فشارها برا است كه درخواست يكشور طور يتيريمد

 .است زيآبر حوضه كپارچهي تيريدر تضاد با اهداف مدآن كامال  نديكه برآ كند يم دايپ

و  تيدر مسوول يجز انسجام و هماهنگ يدر كشور، راه داريبه ثمر رساندن اهداف توسعه پا يبرا نيبنابرا

و  مدخالن يذ نفعان، يو مشاركت ذ ينگر يبخش ها، يريگ ميدر آمار و اطالعات و تصم تيها، شفاف نقش

 يها بستر تشكل روگو و تبادل نظر د گفت يساز نهيو اجرا، زم يريگ ميتصم نديدر فرآ يبخش خصوص

 آب است. يحكمران ييكارآ شيو افزا ياثرگذار ،يامر اعتمادساز نيا جهي. نتستين يو فرهنگ ياجتماع
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 12/07/1399نالين مورخ آخبرگزاري همشهري – زدير يعرق م نلنديگر

 

با ادامه وضع  نلنديگر يها خي د،يجد يبررس كيبر اساس  دهند يهشدار م يميمطالعات اقل كارشناسان

آب خواهند شد، مگر آن كه  رفته يم شيهزار سال گذشته پ 12از آن چه كه در  شيب يموجود با سرعت

 .ابنديبه شدت كاهش  يا گلخانه يانتشار گازها

ما به  يرا برا يگريزنگ خطر د ها افتهي نيا نديگو يآنها م سنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

در  دهند يكه دانشمندان درباره آن هشدار م نلنديگر يها خياز دست رفتن  زانيصدا در آورده است. م

 انيم نيت، مگر آن كه در اهزار سال گذشته اس 12 يشناخته شده ط زانيم نيشتريبه ب دنيآستانه رس

 . رديصورت پذ يا گلخانه يانتشار گازها نهيدر زم يا عمده راتييتغ

انجام شده  نلنديگر يخي يها هيال راتييتغ يساز هيشب هيمنتشر شده است بر پا چريمطالعه كه در مجله ن نيا

) تا سال شير سال پهزا 12در حدود  يشناس نيدوره زم نياز شروع دوره هولوسن (آخر يكه بازه زمان

 نيتر در بزرگ ها خيرفتن  دستاز  يكه مقدار كنون دهد يمطالعه نشان م نيا جي. نتارديگ يرا در برم 2100

عدد  نيباورند كه ا نياست. كارشناسان بر ا كيدوره هولوسن نزد زانيم نيبه باالتر نيزم يخي نيسرزم

 . ديخواهد رس زين ثبت شده در دوره هولوسن زانيم نيبه باالتر ندهيدر آ

كه نرخ  ميا داده رييتغ يخود را به شكل ارهي: اساسا ما سديگو يمقاله م نيا ياصل سندهينو نر،يبرا سونيج

هزار سال گذشته اتفاق  12 يط خي يها هيال يعيطب راتيياز تمام آن چه كه تغ يخي يها هيآب شدن ال

 . رديبگ يشيپ زيافتاده ن

 يجد ياقدام يا گلخانه ي: اگر در كاهش گازهاديگو يانشگاه بوفالو مد يشناس نيدانشكده زم استاد

نرخ  رد،يبگ يسخت انرژ ميرژ كيچنان چه بشر  ديگو يداد. او م ميرا از دست خواه ها خي م،يانجام نده

 شد. خواهدهزار سال گذشته  12از تمام  شتريب يدر قرن حاضر، تازه باز هم كم ها خيآب شدن 
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 زيمذكور ن زانياز حداكثر م يقرن جار انيتا پا ها خينرخ آب شدن  رود ي: انتظار منديگو يم دانشمندان

 .رديبگ يشيپ

در  - ندهيآ يمياقل راتييتغ يممكن برا يوهاياز سنار يكي: در ديگو يم نريبرا پندنت،ينديگزارش ا به

آن قرار  ريدر مس نلنديگر يها خيكه اكنون  ييويسنار يعني -نام دارد  RCP8,5كه  ويسنار نيبدتر

 12 يط يمياقل راتييغت يعيطب زانياز م شيدر حدود چهار بار ب تواند يم ها خياند، نرخ آب شدن  گرفته

 هزار سال گذشته باشد.
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 باره نيا در ميقرآن كر ني/ نظر مفسرنيزم ريآب ز يساز رهيذخ|»يزداريمعجزه آبخ«

 12/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  ست؟يچ

 

مسكن و محل تجمع آب باران است و  ن،يقرآن، زم فهيشر اتيمعتقدند طبق آ ميبزرگ قرآن كر مفسران

 انجام شود. نيزم ريآب باران ز يساز رهيذخ ديبا

قرآن كتاب  ض،يقرآن سرچشمه نور است و منبع ف م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

ژرف و  ينواز و باطن دارد و چشم بايز يقرآن ظاهر ،ياله قيحقا ياست و مجموعه واال يزندگ

 فرو معا ها يها به فرجام شگفت و كشش و كوشش ردپذي -ينم انيقرآن هرگز پا يها . آموزهداكرانهيناپ

آن آفتابگون. قرآن چون بر صفحه ذهن و صحنه  يها است و آموزه اواريقرآن در ميتعال رسند، يآن نم

 دوباره بخشد. اتيجان را ح د،ينشن يو چون بر جان كس نديآفر يديبرتابد سپ يكسان ايكس و  يزندگان

داوند باران را آب باران است؛ خ يساز رهيضرورت ذخ م،يدر قرآن كر ياله يها معارف و آموزه از

سامان دهد كه بسان  يرا طور نيزم نيريو ز نيياست كه نرم نرم ببارد و سطح رو دهيآفر يا گونه به

 يجار نيها و... بر زم ها و چاه صورت چشمه مخازن بزرگ را به نيو آب ا ديباران درآ يبرا ميعظ يمخزن

 انسان سرشار از نشاط گردد. يسازد تا زندگان

اشاره شده است  نيزم ريآب و آب باران ز يساز رهيبه موضوع ضرورت ذخ ميرآن كرمتعدد ق اتيآ در

و خروج آب باران از مراكز  يساز رهيذخ ن،يدر سه دسته: اسكان آب در زم توان يرا م اتيآ نيكه ا

 عبارتند از: اتيآ نيكرد. ا يبند دسته نيدر زم شده رهيذخ

 

 ني. اسكان آب باران در زم1

»أَنْزَلْنَ وف كَنَّاهرٍ فَأَسبِقَد اءم اءمنَ السونَ يا مرلَقَاد ابٍ بِهلَى ذَهإِنَّا ع ضِ وباندازه  ياز آسمان آب» الْأَر
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 )18هي. (مؤمنون آمييبردن آن توانا نيبر از ب گمان يو ب ميداد يجا نيو در زم ميفرستاد

»تَرَ أَلَم منَ السأَنْزَلَ م أَنَّ اللَّه لَكَهفَس اءم اءينَابِيع يف  ضِ ثُمالْأَريخْرِج  ثُم انُهفاً أَلْوخْتَلعاً مرز بِهيهِيج  فَتَرَاه

 فَرّاً ثُمصميلُهعج طَاماً إِنَّ فيح أُولكْرَى للَذ كابِ يذلرا نازل كرد  يكه خدا از آسمان آب يديند ايآ» الْأَلْب

 رونيرا ب يآن آب همواره زراعت لهيوس نمود و سپس به يجار ينيرزميز يها را در منابع و چشمه و همان

كه پس از  ينيب يو تو م خشكاند يگوناگون است، پس از آن كشت را م يها رنگ يكه دارا آورد يم

امر  نيهمانا در ا سازد، يصورت كاه و خس متفرق م آنگاه آن را به شود، يزردرنگ م يو خرم يسبز

 )21هياست. (زمر آ يصاحبان خرد تذكر يبرا

و با  ديگو يسخن م نيآب در زم يساز رهياز ذخ» االرض يفاسكنّاه ف« يايو گو بايز ريبا تعب ميكر قرآن

باره  نيدر ا مياز مفسران بزرگ قرآن كر ي. مرحوم طبرسنيبه گستره زم نياز بازگشت ا »عينابي« ريتعب

 )101، ص4ج ان،ياست. (مجمع الب يتجمع آب آسمان گاهيمسكن و جا ني: زمسدينو يم

آمده از آب  فراهم ريذخا »نياسكان آب در زم«اند: مراد از  نوشته فهيشر هيآ نيا ريدر تفس ييطباطبا عالمه

، 15ج زان،ي. (المشود يها ظاهر م آوردن چاه ديها و پد صورت، جوشش چشمه هاست كه به ها و دشت كوه

ها در بدن عمل نموده و آب از  است كه همانند رگ يا يمجار يدارا نيزم: «ديگو يم شانيا زي) و ن12ص

 )269، ص17ج زان،ي(الم.» شود يجا م جابه نيآنها در داخل زم قيطر

 

 باران يساز رهيذخ

»لْنَا الرِّ وسأَريقَ احفَأَس اءم اءمنَ السفَأَنْزَلْنَا م حاقلَويوها أَ نَاكُمم وبِخَازِن لَه باروركننده  يبادها ميفرستاد »نينْتُم

. (حجر ديستيداران آن ن و شما خزانه م،يساخت رابتانيو بدان، س ميفرود آورد يرا، و سپس از آسمان آب

 )22هيآ

آن  ه،ي: مراد از آديگو يم مياز مفسران قرآن كر يكردن آب توجه شده است. آلوس رهيبه ذخ هيآ نيا در
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) و با ديكن رهيذخ ني(در دل زم دينگاه دار ميفرست يآنچه را ما از آسمان م ديتوان يهم م است كه شما

 )31ص، 14ج ،ي. (روح المعانديكن يرياز آن، از هدر رفتن آن جلوگ نهياستفاده به

 

 نيدر زم شده رهيآب باران از مراكز ذخ خروج

»ا وا منْهم ا أَخْرَجاهحد كذل دعب ضاالْأَراهرْعم ا وهو از آن، آب و  ديرا گستران نيپس از آن، زم» ء

 )31و  30 اتيكرد. (نازعات آ داريچراگاهش را پد

»وه يالَّذ رٌ فشَج نْهم و شَرَاب نْهم لَكُم اءم اءمنَ السيأَنْزَلَ مه ونَيتُستانياست كه از آسمان برا ياو كس »م 

 )10هي. (نحل آديچران ي) مانيو در آن (چهارپا ديرو يم اهيو بدان، گ دينوش يآن م آب فرود آورد، از

 نيدر اعماق زم شده رهيها، آب ذخ ها، نهرها و چاه شدن چشمه يمنشأ جار شود يم دهيفهم اتيآ نيا از

ظ حف نياند: خداوند پس از نزول آب از آسمان، آن را در زم باره نوشته نيدر ا ياست؛ مرحوم طبرس

 )334، ص3ج ان،ي. (مجمع البكند يها خارج م آن را از چشمه ازياندازه ن و سپس به كند ي) مرهي(ذخ

نهرها،  شود، يم رهيذخ نيكه در زم يمراد از آب آسمان: «ديفرما يباره م نيدر ا زيالسالم ن هيباقر عل امام

 )91، ص1ج ،يقم ري(تفس» هاست. ها و چاه چشمه

منافع  انيآدم يها نگاه كن كه برا مفضل، به كوه يا: «ديفرما يبه مفضل م زينالسالم  هيصادق عل امام

 يآنها، باق يها و در قله رديگ يها بر آن قرار م است كه برف نيآن، ا يها ياز سودمند يكيدارد  يفراوان

 وستنيپ هم و در پرتو به آورد يم ديرا پد يپرآب يها و چشمه كند ينفوذ م نيدر زم جيتدر و به ماند يم

است  ليدل نيو به هم ديآ يبزرگ و كوچك به وجود م يها ها است كه رودخانه ها و چشمه قنات نيهم

 افتيكه در دشت  اهانياز گ يو انواع ييدارو اهانيها معموالً سرسبز و خرم است و گ كوه يها كه دامنه

 )127، ص3(بحار االنوار، ج.» ديرو يها م در كوه شود ينم

و  رنديبگ ادي عتيها از طب انسان ديگرفت كه با جهينت نيچن نيا توان يم ميقرآن كر اتيروا و اتياز آ لذا
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 نيبه ا نيكنند. و همچن يرياز آب بكوشند و از اسراف آن جلوگ نهيبه يبردار و بهره يساز رهيدر ذخ

ا حساب و اندازه فرو ب زيباران ن بمقدار و اندازه است و آ نزد خداوند، به زيكه؛ اگر همه چ ميرس يم جهينت

و  مياموزي) ننيرزميآب در ز رهيو از كار خداوند (ذخ مينظم و انضباط  غافل باش نيچرا ما از ا ديآ يم

 !!م؟يشده عمل نكن حساب

 انيعرفان ي* مهد
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خبرگزاري خبر  – در انتها زدياعالم شد/  رانيا يها استان نيتر بارش پربارش و كم
 13/07/199آنالين مورخ 

 

به  يدر حال 98-99 يسال آب ران،يمنابع آب ا تيريشركت مد هينوشت: اساس آمار دفتر مطالعات پا زانيم

سال  50ها در  سال نيتر جزو پربارش يبارندگ ترم يليم 317,7 زانيكه امسال با متوسط م ديرس انيپا

حدود  متر يليم 342زان بارش يقبل از آن با م يبا سال آب سهيرقم در مقا نيوجود ا نيگذشته بوده، اما با ا

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 7

) را 98-99 يسال آب اني(پا يجار سال ورماهيشهر 31تا  يسال آب ياز ابتدا يتجمع يبارندگ زانيم نيشتريب

درصد  كيگذشته  يبارش به خود اختصاص داده كه نسبت به سال آب متر يليم 1256,6با  النياستان گ

 داشته است. شيافزا

 نيدر ب يبارندگ زانيم نيبارش كمتر متر يليم 110,5با  زين زدياستان  ،يا سهيگزارش مقا نياساس ا بر

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 9ته گذش يكشور را دارد كه نسبت به سال آب يها استان

درصد  62اختالف را با  نيشتريب يبارندگ متر يليم 202,1و بلوچستان با  ستانيآمار، استان س نيا طبق

-98( يسال آب ياستان ط نياست كه ا يدر حال نيگذشته دارد؛ ا ينسبت به مقدار بارش سال آب شيافزا

 كم بارش كشور بود. يها جزو استان يبارندگ متر يليم 125) با 97

 الميكشور به ا يها استان نيكاهش بارش نسبت به سال گذشته در ب زانيم نيشتريب د،يافزا يگزارش م نيا

 استان است. نيدر ا يبارندگ يدرصد 43كاهش  انگرياختصاص دارد كه ب يبارندگ متر يليم 512,3با 

چهارمحال  دهد يكشور نشان م يها اناست نيبا متوسط درازمدت ب يجار يدرصد اختالف سال آب سهيمقا

 51پنج درصد و خوزستان با سه درصد نسبت به متوسط بلندمدت ( ليبا هفت درصد، اردب ياريو بخت

 اند. ها را داشته كاهش در بارش زانيم نيشتريساله)، ب

بلوچستان و  ستانيكرمان و س يها ها را استان بارش شيافزا زانيم نيشتريب ،يبازه زمان نيدر هم نيهمچن

ساله)، به خود اختصاص  51درصد نسبت به متوسط بلندمدت ( 114درصد، هرمزگان با  93هركدام با 

 اند. داده
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آب نفس  ريهوا و تبخ يگرما؛ هياروم اچهيمترمكعب از حجم در ارديليم كيكاهش 

نالين مورخ آخبرگزاري همشهري  – شماره انداخت  به گريرا بار د هياروم اچهيدر

13/07/1399 

 

 فيرا مطلوب توص هياروم اچهيمسئوالن حال در كه يدرحال نه،يبه نقل از سبر نيآنال يگزارش همشهر به

كاسته شده است و  هياروم اچهيمترمكعب از حجم در ارديليم  كياز  شياما در چند ماه گذشته ب كنند، يم

سبب   به هياروم اچهيدر ازتر جيتدر به 99سال  بهشتيهمچنان ادامه دارد. از اواخر ارد يروند كاهش نيا

امسال شاهد  بهشتيارد 27س آمارها، در به خود گرفت. بر اسا يآب روند كاهش ريهوا و تبخ يگرما

 7/14نسبت به سال گذشته و كاهش  هياروم اچهيدر زيها در حوضه آبر بارش يدرصد 29كاهش 

 .ميا بوده گذشتهنسبت به زمان مشابه سال  يدر ماه جار زيدر حوضه آبر يها بارش يدرصد

 

 هياروم اچهيبا در ييآشنا

از اواخر  اچه،يدر زيمصرف آب در حوضه آبر تيريلزوم مد با توجه به هياروم اچهيدر ياياح ستاد

 يهكتار از اراض 12بر در سطح  آب كم ييدارو اهانيگ يارزش رهيطرح توسعه زنج ياجرا ماه بهشتيارد

 يـ اجتماع ياز محل اعتبارات فرهنگ يشيصورت آزما به 96طرح از سال  نيرا آغاز كرد. هر چند كه ا

 و تكاب اجرا شده بود. هيسلماس، نقده، مهاباد، اشنو يها شهرستاندر  هياروم چهيايدر ياياح

 

 هياروم اچهيسمت در بوكان به يدكاظميآب از سد شه يرهاساز

تداوم  زين اچهيدر يآب كرهيسمت پ به يرهاساز ه،ياروم اچهيتراز در يجيو تدر يتوجه به آغاز كاهش با

 روانه شد. اچهيسمت در بوكان، آب به يكاظم ديو از سد شه افتي
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  مترمكعب و وسعت آن سه ونيليم 29و  ارديليم  پنج هياروم اچهيامسال، حجم موجود در بهشتيارد 31

 يدرصد 8/29شاهد كاهش  يبارش يآمارها سهيخرداد ماه با مقا ليبود و از اوا لومترمربعيك 246هزار و 

 زيآبر حوضهها در  بارش يدرصد 9/78گذشته و كاهش  ينسبت به سال آب زيها در حوضه آبر بارش

 .ميا نسبت به زمان مشابه سال گذشته بوده اچهيدر

 
علت  يغرب  جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح يدفتر استان ريخرداد ماه، مد يروزها نيآغاز در

  جانيآذربا يها كه استان  ييعنوان كرد، تا جا ريهوا و تبخ يدما شيرا افزا اچهيكاهش تراز در ياصل

 را به خود اختصاص دادند. داددما از ابتدا تا چهارم خر شيافزا نيانگياول و سوم م يها رتبه يو شرق يغرب

تا اواخر  اچهيدر يايمربوط به اح يها پروژه يعنوان كردند تمام هياروم اچهيدر يايستاد اح مسئوالن

از  اءيسبب كارشناسان ستاد اح نيهم به شود، يافتتاح م يدست مسئوالن كشور و به رسد يم انيامسال به پا

 كردند. ديبازد رتبطور م و تونل انتقال آب از زاب به هياروم خانه هيپروژه تصف شرفتيروند پ
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 يكشاورز يتوسعه اراض تيو ممنوع افتيتداوم  اچهيتراز در ياواسط خرداد ماه همچنان روند كاهش تا

ها  رودخانه يو سامانده يروبيال گريد يز سوقرار گرفت و ا يمورد بررس يياجرا يها با حضور دستگاه

 داشته باشد. اچهيدر يايبه اح يكرد تا كمك دايادامه پ زين

 

 هستند هياروم اچهيدر يايبه تداوم روند اح دواريام همه

جهان دارد  يخبر خوب برا كي زين رانينوشت: ا يتيدر تهران در توئ ايتانيبر ريسف ر،يا مك ام،يا نيهم در

 اچهيدر نيا يايكه روند اح ميدواريجشن گرفتن است و همه ما ام يبرا يليدل هياروم اچهيدر يايو اح

 ادامه داشته باشد.

با  ستيز  طيسازمان مح سيرئ زيو بودجه و ن  سازمان برنامه سيرئ جمهور، سيخرداد امسال معاون رئ 19

و تونل  بيس يث سد كاناز روند احدا هياروم اچهيدر ياياح يها پروژه تيوضع نيآخر يهدف بررس

 كردند. ديانتقال آب بازد

 يها طرح يبا اجرا 93از سال  اچهيدر يايسفر اظهار داشت: اح نيدر ا جمهور، سيمعاون رئ نوبخت

. از رسند يم يبردار است و امسال به بهره افتهي انيها پا طرح نياز ا يمختلف آغاز شده و بخش بزرگ

شركت آب و فاضالب استان دادند، مقرر شد  رانيكه مد يتعهدبر اساس  زيماه امسال ن ريت لياوا

 برسد. انيبه پا اچهيدر ياياح يها پروژه

 

 شد اءيمطلوب باران اح يها براثر بارش هياروم اچهيدر

 اچهياظهار داشت: در هياروم اچهيدر يايبا اشاره به نقش باران در اح ستيز  طيسازمان حفاظت مح سيرئ

موانع  يبرخ ليدل  به نياز ا شيشد و پ اءيشده، اح مطلوب كنار اقدامات انجام ياه بر اثر بارش هياروم

 رفع شده است. ياديموانع تا حدود ز نياما اكنون ا د؛يرس ينم هياروم اچهيموجود آب به در
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. در دهه اهاستيداشتن آب و پر شدن در يبارش باران، شرط الزم برا شك يافزود: ب يكالنتر يسيع

سمت  روز به  روز به هياروم اچهيشده در انجام يخطاها ليدل بود، اما به دهيمه باران باره نيگذشته ا

 .رفت يتر شدن م خشك

را خوب  هياروم اچهيماه حال در ريدر ت يغرب  جانيدر آذربا هياروم اچهيدر يايستاد اح ياستان ريمد

 دهيها، پد آب و كاهش بارش ريتبخ شيبه فصل گرما و افزا يكيكرد و گفت: با توجه به نزد فيتوص

همچنان  هياروم اچهيحال در نيبوده و با وجود ا يعيطب يهوا امر يواسطه گرما  به اچهيآب در ريتبخ

 خوب است.

 

 هياروم اچهيسمت در به زيرودخانه حوضه آبر 6رواناب از  ورود

هار داشت: در زمان اظ هياروم اچهيبه در زيها در حوضه آبر رواناب يسرخوش با اشاره به ورود فرهاد

 اچهيو گدار آب به در يمهاباد چا ،يباراندوز چا ،يشهرچا رود، نهيميو س نهيزر يها حاضر از رودخانه

را  اچهيحال در شتهگذ يدر روزها هياروم اچهيدر يايكه مسئوالن اح  ي. در حالشود يوارد م هياروم

 .ميا مرداد بوده ليوادر ا اچهيكردند، اما شاهد كاهش محسوس تراز در فيمطلوب توص

و  لومترمربعيك 997دو هزار و  اچهيو وسعت در 55/1271در روز اول مرداد امسال  هياروم اچهيدر تراز

امسال حجم آب  ليكه اوا  يمترمكعب بوده است؛ در حال ونيليم16و  ارديليحجم موجود آب آن چهار م

 مترمكعب فراتر رفته بود. ارديليم  از پنج اچهيدر

 

 خورده هستند شكست يقبول و برخ  قابل هياروم اچهيدر ياياح يها رحط يبرخ

حال خوش  بيفر دينبا يكرد: مسئوالن استان ديتأك زين ياسالم يدر مجلس شورا هيمردم اروم ندهينما

 آن غافل شوند. يايرا بخورند و از اح اچهيدر
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خورده  شكست يقبول و برخ  قابل هياروم اچهيدر ياياح يها طرح يكه برخ  نيزاده با ابراز ا جالل ديوح

 فيضع هياروم اچهيدر يايدر اح ديو ام ريساله دولت تدب  هستند، اظهار داشت: در مجموع عملكرد هفت

 بوده است.

آن، باز هم نشان از  ليبا اوا سهيدر روز آخر مرداد در مقا هياروم اچهيوسعت و حجم آب موجود در تراز،

و حجم  لومترمربعيك 869، وسعت دو هزار و 36/1271تراز سطح آب  كه ييداشت، تا جا اريكاهش بس

 مترمكعب را تجربه كرد. ونيليم61و  ارديليم  سه يآب

 

 شود يم اءيطور كامل اح به هياروم اچهيدر گريسال د 7

 الير ارديليم 409هزار و   دولت مبلغ شش ه،ياروم اچهيآب شدن روزانه در تر شدن و كم از كوچك پس

 اختصاص داد. جانيآذربا يآب نيمصوب كارگروه نجات نگ يها طرح يبرا

 يشود، هرگونه بارگذار  اءيطور كامل اح به هياروم اچهيكه در گريمقرر شد كه تا هفت سال د نيهمچن

 شوند. ليتكم دينبا ساخته مهين يممنوع است و سدها زيدر حوضه آبر ديجد

كرد: احداث سدها  ديتأك هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد ،يشيمسعود تجر يحت

 جهينت نيدر مطالعات خود به ا رويندارد و ممكن است وزارت ن يهيتوج گونه چيه اچهيدر زيدر حوضه آبر

 سدها را از مدار خارج كند. نياز ا يبرسد كه برخ

سفر و از پروژه  يغرب  جانيكشور به آذربا ستيز  طيسازمان مح سيرئ ،يكالنتر يسيماه ع وريشهر لياوا

 كرد. ديبازد هيفاضالب اروم خانه هيتصف

 

 رسد يبه سطح استاندارد خود م 1406در سال  هياروم اچهيدر

نفس  از روز گذشته به نفس تر شيماه هر روز ب وريهمچنان تا اواسط شهر هياروم اچهيدر كه يدرحال
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در سال  هياروم اچهيظاهر شد و عنوان كرد: در اصحاب رسانه انيم ستيز  طيسازمان مح سيرئ افتاد، يم

 بوده است. يكامالً علم زين هياروم اچهيدر يايو روند اح رسد يبه سطح استاندارد خود م 1406

اصحاب رسانه  نياستان در ب يا شركت آب منطقه يبردار امسال معاون حفاظت و بهره ورياواخر شهر

 شده است. يرهاساز هياروم اچهيسمت در بهمترمكعب آب  400و  ارديليم  كيگفت: امسال 

 

 شود يمهرماه افتتاح م بيس يكان سد

 يو خبر از رهاساز شود يافتتاح م اچهينجات در يها طرح جيتدر دولت اعالم كرد به ز،ييآغاز فصل پا با

و  بيس يسد كان يريو آبگ هيمترمكعب بر ثان15 تيبا ظرف رانشهريپ بيس يسمت سد كان به لوهيآب سدس

 اچهيبه در بيس يسد كان احمترمكعب آب با افتت ونيليم 600ساالنه  نيافتتاح آن را در مهر ماه داد. همچن

 .رود يشمار م انتقال آب به ياصل يها پروژه از طرح نيو ا افتيانتقال خواهد  هياروم

و هزار و ، وسعت د24/1271 اچهيمهر ماه امسال، تراز در 9در  هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر براساس

ها در  مترمكعب بوده است. با توجه به كاهش بارش ونيليم 26و  ارديليم و حجم آن سه لومترمربعيك 785

در  اءياح يها از پروژه يبردار گرفته و با توجه به بهره صورت يرهايو تبخ هياروم اچهيدر زيحوضه آبر

كه  ديد ديبا شود، يتر م حجم و كم تر روز كوچك  روز به هياروم اچهيكه در يطياواخر امسال و در شرا

 آن انجام خواهند داد. تيبهبود وضع اي اچهيدر تيتثب يبرا يفاصله چه اقدام نيمسئوالن در ا
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روزنامه سبزينه مورخ  – كشور ستيز طيمح يبرا يجد يديتهد ن؛يفرونشست زم

13/07/1399 

 

از كشور  يمياكنون ن ،يابانيانجام شده درخصوص قلمرو مناطق ب يها پژوهش نيآخر جياساس نتا بر

 نيشده كه در ا نيمانند فرونشست زم ييها دهيقرار دارد كه موجب بروز پد ييزا ابانيب دهيپد ريتحت تأث

 .مينقاط كشور هست يدر برخ متر يسانت54عمق تا  يحت نيرفتن زم نييراستا شاهد پا

ها زرق و  انسان يطرف به زندگ كياست كه از  يا دولبه غيتوسعه، ت رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 ستمندانيو عرصه را بر ز رديگ يرا م عتينفس طب گريد ياما از سو بخشد، يم شيظاهر آسا برق و به

تنها  ن است كه نهينوظهور، فرونشست زم يها دهيپد نياز ا يكي .كند يتر م تنگ و تنگ ستيز طيمح

 .تازد يم زيكشور جهان ن150از  شيب يها را گرفته، بلكه بر دشت رانيا يها دشت بانيگر

فرونشست  ،يالملل نيمختلف متفاوت است؛ براساس اعالم مجامع ب يدر كشورها دهيپد نيشدت ا البته

هم  متر يسانت54تا  نيشاهد فرونشست زم رانيدر ا كه يحران است؛ درحالب نياز زم متر يليساالنه چهار م

حدود  يزياز بحران هم خارج شده و چ طيدشت فسا و جهرم كه شرا نيمانند حد فاصل ب م؛يهست

 برابر حد بحران است.140

و حركت  ها خيآب شدن  ،يآهك اي ينمك ،يگچ يها انحالل سنگ لرزه، نيهمچون زم يمختلف عوامل

 االتيبرداشت س ،يكار مانند معدن يانسان يها تيفعال اي نيام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمآر

به گفته  مافرونشست شود، ا جاديباعث ا تواند يگاز م اينفت  ،ينيرزميز يها مانند آب ينيرزميز

 ليدل نيتر مهم ه،يرو يب يها برداشت جهيدرنت ينيرزميز يها سطح آب ديكارشناسان، كاهش شد

 است. رانيدر ا نيفرونشست زم

شده، جمع و در آن  دهيكه آب آن كش يآن قسمت مانند اسفنج نيزم ،ينيرزميز يشدن سفره آب يخال با
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در واقع آن  ست؛يقابل برگشت ن زيآب ن قيبا تزر يحت گريكه د شود يم جاديا يا حفره نيبخش از زم

و متعلق  متر يتسان32 نيزم ركورد فرونشست در كره نير. باالتديآ يمرده به حساب م گريد نيبخش از زم

در تهران با  2010در سال  يكيركورد را  ني، دوبار ا21تاكنون و در قرن رانيبود؛ ا كويومكزين التيبه ا

 شكست. متر يسانت54دشت فسا و جهرم با  نيب 2015و بار دوم در سال  متر يسانت36

 

 ستيست مناسب نفرونش دهيما از نظر پد يها دشت تيوضع

و اكتشافات  يشناس نيگفت: سازمان زم ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيرئ

كه با استناد به آن  كند يو منتشر م هيته رانيدر ا نيفرونشست زم تياز وضع يكشور ساالنه گزارش يمعدن

 را رصد كرد. تيوضع توان يم

ما از نظر  يها دشت تيدر كشور، وضع ريچند سال اخ يها يسال افزود: با توجه به خشك شيدرو محمد

 نياست. ا يبرابر استاندارد جهان نيدر تهران فرونشست چند كه يطور به ست؛يفرونشست مناسب ن دهيپد

 نيكرد، ا توان يكه م يو تنها كار گردند يخود برنم هيبه حالت اول گريد ها نيزم نياست كه ا يدرحال

 شود. تر شيب مياست كه نگذار

در كاهش  رياخ يها يبارندگ ريدرباره تأث يزداريجنگل، مراتع و آبخ قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيه عضو

 تيوضع نيدر ا يا يبهبود چيكه ه دهد ينشان م يشناس نيروند اظهار كرد: گزارش ساالنه سازمان زم نيا

 ريدرگ گريد يها دشت اينشود  تر شيب نياست كه از ا نيا فتديب تواند يكه م يرخ نداده است. اما اتفاق

 فرونشست نشوند.

فرونشست در كشور درحال كاهش است، مشالهده  دهيپد كه نيبر ا يمبن يكرد: درواقع عالئم ديتأك يو

 دهيپد ريكه درگ ييها ثبت نشده، اما تعداد دشت ديجد يها ركورد . اگرچه اكنون در گزارشميكن ينم

 است. شيفرونشست هستند، درحال افزا
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داشته است،  دهيپد نيدر كند شدن ا يريتأث ريدوسال اخ يها يبارندگ ايآ كه نيدرباره ا شيرود

كشور را بهبود بخشد  يها تاالب تيوضع يتوانست تاحدود ها يخاطرنشان كرد: درست است كه بارندگ

 يآب بعاو من ستيز طيمح تيقدر وضع كندتر كند، اما آن يرا مقدار ينيرزميز يها و روند افت سطح آب

 درست شود. زيچ همه ميانتظار داشته باش ميتوان ينم ييها شوك نيما ناگوار است كه با چن

 تيوضع يكه سبب شد مقدار ميرا هم داشت 19ديمسأله كوو ها، يبر بارندگ كرد: امسال عالوه انيب او

در  ها يسوز آتش زانيكه م ميحال اكنون شاهد ني. با اابديبهبود  يستيز و تنوع يستيز طيمح يآور تاب

درصد  فقط هفت كه يكشور يبرا  نكته نيو ا افتهي شيافزا يا سابقه يطرز ب به يجنگل يها شگاهيرو

 كننده است. نگران اريمساحت آن را جنگل فرا گرفته، بس

 يمارستانيب يعفون يها ماسك و زباله ،يكيپالست يها زباله شيشاهد افزا نيكرد: همچن ديتأك شيدرو

 دهيپد كه نيا يبرا نيمنابع آب و خاك ما را در بلندمدت آلوده كند. بنابرا تواند يم ها نيمه اكه ه ميهست

و از  ميكن تيريمد يتدرس را به يكنون طيشرا ديكشور رقم نخورد، با يمانند فرونشست برا يگريد

 .ميبهره ببر يبه نحو مطلوب آمده شيكه پ يفرصت

 

  كننده نگران يشتاب در كشور با ييزا ابانيروند ب يشرويپ 

در كشور با  ييزا ابانيعنوان كرد: روند ب يزداريجنگل، مراتع و آبخ قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيه عضو

متروكه،  يروستاها شيافزا د،يخاك، كاهش تول يزيكه افت حاصلخ رود يم شيپ يا كننده شتاب نگران

كه استفاده  ستا شدن يابانيب يها نهنشا يگردوغبار برخ شيو افزا نينشست زم ،ينيرزميز يها افت آب

 آن را سرعت ببخشد. تواند يها م جنگل يتراش و پاك ياز منابع آب تيريبدون مد

از  يمياكنون ن ،يابانيپژوهش انجام شده درخصوص قلمرو مناطق ب نيكرد: مطابق آخر حيتصر شيدرو

 تيريو مد ياصول يزير با برنامه ديبا كننده است و قرار دارد كه نگران ييزا ابانيب دهيپد ريكشور تحت تأث
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 .ميآن شو شرفتيمانع پ حيصح

قرار دارد، به گزارش  يطيكشور در چه شرا ستيز طيمح تيوضع ميبدان كه نيا يادامه داد: برا يو

SOB م؛يدار ازيكشور) ن يستيز طيمح تي(گزارش وضع SOB است كه سازمان  يدرواقع گزارش

گزارش  نياست كه ا يآن را ارائه دهد، اما چند سال بار كيوسال موظف است هر د ستيز طيحفاظت مح

 تياز وضع يقيدق يابيارز توانند يكشور نم زانير كارگزاران و برنامه طيشرا ني. در اشود يه نميته

 كننده است.  نگران ايروند مثبت  ايكشور داشته باشند كه آ يستيز طيو مح ييزا ابانيب يها مؤلفه
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 خشم؛ در تالش بود البيوقوع س ليدال نيتر از مهم يكي يعيمنابعطب ها و جنگل بيخرت

 13/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  -يعيطب منابع بياز تخر ها البيس

 

و مرگ دو  ييو روستا يشهر ييربنايز ساتيتأس بيكه تخر النيدر شهرستان تالش گ رياخ البيس

ها،  جنگل بيقطع درختان، تخر ريتأث ديسابقه بود؛ اما نبا كم يها هموطن را رقم زد، اگرچه حاصل بارش

 .ميريگب دهيناد ها ليس نيدر بروز ا ها را رودخانه ميوسازها در حر و ساخت ياهيكاهش پوشش گ

و وارد  ديشد البيشدن س يدر شهرستان تالش، سبب جار ورماهيسابقه باران در اواخر شهر كم بارش

استاندار  ديشدند و در بازد دانيدر شهرستان شد و بالفاصله مسئوالن وارد م يو جان يآمدن خسارت مال

را  ها سارتخ زانيم هيد، ارسالن زارع برآورد اولموجو تيوضع يو بررس زده لياز مناطق س النيگ

 يها بارش جهيفقط نت رانگريو يها البياز س گريد ياريو بس ليس نيتومان اعالم كرد. اما ا ارديليم170

 زده لياز مناطق س ييدئويو و يريتصو ،يخبر يها گونه كه در گزارش نبود، بلكه همان ريو كث يمقطع

 هيرو يرودها و قطع ب هيدر حاش يها، ساخت منازل مسكون رودخانه ميحر نشدن تيتالش مشهود بود، رعا

 يمعاون هماهنگ مقدم، ياكبر اوسط يكه عل ينحو مؤثر بوده است؛ به ليس يريگ در شكل يدرختان جنگل

بار آمده، اظهار  به يها تالش و خسارت زده ليس ياز روستاها ديبعد از بازد الن،ياستاندار گ يامور عمران

است و احداث بنا  ستيز طيدر حوزه مح يانسان يها تيعالاز ف يآن ناش يها تالش و خسارت لي: سكرد

 شود. يريرودها جلوگ ميوساز در حر از ساخت ديو با زاست بيها آس و بستر رودخانه ميدر حر

ها در حفظ آب باران و  و جنگل ياهيپوشش گ تيهمگان به اهم ،يدر عصر اطالعات و فناور امروزه

 ليكه جنگل و درخت چه اندازه در تعد دانند يواقف هستند و همه م البيس لياز تشك يريلوگج

دارد، اما با وجود  تيتا چه مقدار اهم يو منابع مل يجنگل يو حفظ اراض كنند يم فاينقش ا ستيز طيمح

 ميحرا و يجنگل يحفاظت اراض يدولت برا يمختلف از سو يها ها و طرح برنامه يرغم اجرا و به نيا
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 ها همچنان ادامه دارد. و قطع و سوزاندن درختان در دل جنگل ستيز طيبه مح يها، تعد رودخانه

 

 النيها در گ جنگل بيتخر تيو وضع يعيطب منابع يمايس

هزار هكتار آن 224هزار هكتار را جنگل و 565مربع مساحت دارد و  لومتريهزار ك14حدود  النيگ استان

و ارزشمند  ليبد يب يا هيسرما ،يطيمح ستياستان از نظر ز نيا يركانيه يها لرا مرتع فراگرفته و جنگ

با  نظران احبص يقول برخ  هزار هكتار مساحت و به125و  ونيليبا دوم يركانيه يها است. جنگل

 يايدر يزنده در ساحل جنوب يها ليو نماد فس يجنگل هيناح نيتر عنوان متراكم سال قدمت، به ونيليم40

درصد استان گلستان را فراگرفته و از آستارا 21و  النيدرصد استان گ26درصد استان مازندران، 53خزر، 

 لومتريك70تا  20و با عرض  لومتريك800در شرق گلستان به طول  داغ يتا گل النيغرب گ هيال يدر منته

 گسترده شده است.

 يو فرهنگ يعلم ،يان آموزشسازم يجهان راثياجالس كارگروه م نيوسوم در چهل 1398 ريت14روز  در

 يها از جنگل يبرگزار شد، مناطق جانيآذربا يجمهور تختي) كه در باكو، پاونسكويملل متحد (

 عتيطب حفاظت يالملل نيب هياتحاد دييبا تأ رانيا يعيطب راثينام م شمال، تحت يها جنگل اي يركانيه

)IUCNثبت شد. يجهان راثي)، در فهرست م 

همچنان ادامه دارد؛  يو جان يمال يها با ارزش، بدون توجه به عواقب و خسارت ريذخا نيبه ا يتعد

 228و  هزار كيدر سال گذشته  الن،يگ يزداريو آبخ يعيطب حفاظت منابع گانيبراساس اعالم  كه يطور به

 . به گفته محمداند شده يمعرف ييپرونده به مراجع قضا ليو با تشك رياستان دستگ نيچوب در ا يقاچاقچ

حامل  هينقل لهيدستگاه وس700در سال گذشته  الن،يگ يعيطب حفاظت منابع گانيلرد، فرمانده  يقربان

 شده بود. ليفقره پرونده تخلف تشك 440و  هزار كيو  فيآالت قاچاق در استان كشف و توق چوب

است و  يمل ياراض بياز تخر يريشگيپ يزداريو آبخ يعيطب حفاظت منابع گاني كرديگفت: رو رنايبه ا او
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بان و  قرق400بر  افزون يريگ بهره يتومان اعتبار برا ارديليم19ها، حدود  طرح تنفس جنگل يدر اجرا

دار  بلند و كمك يشاس يدستگاه خودرو10و  نهيها جذب و هز منظور حفاظت از جنگل خودرو به نيتأم

 زيخ رانگريو يها ليكه همه ساله س زيشهرستان تالش ن يشده است. در حوزه استحفاظ يداريخر

ها،  برخاسته از آتش تجاوز به جنگل بيبلند دارد و له يداستان يقطع و سوزاندن درختان جنگل دارد، يبرم

 .سوزاند يرا م يا و شنونده نندهيدل هر ب

و  خورد يبه چشم م يآالت جنگل چوب فيكشف و توق بر يتالش مبن يانتظام يروياز ن يمتعدد يخبرها

 يريقاچاق و فاقد مجوز حمل و دستگ يآالت جنگل وارد از كشف و ضبط سه تن چوبم نياز ا يكيدر 

 عوامل آن خبر داده شده است.

دستگاه خودرو  كياز  يامسال در بازرس ماه بهشتيتالش، گفت: در ارد يدار، فرمانده انتظام جمال نيحس

ساله را به 49متهم  كيرابطه  نيفاقد مجوز حمل را كشف و در ا يآالت جنگل سه تن چوب سان،ين

 يعيطب منابع دارهارزش داشت، به ا الير ونيليم60نظر كارشناسان  ها كه طبق و چوب ميكرد يدادگاه معرف

 داده شد. ليتالش تحو يزداريو آبخ

آستارا سه باب كوره زغال را در مناطق  يعيطب حفاظت منابع گانيمأموران  زيامسال ن وريآخر شهر در

 نيرا از دست متصرفان آزاد كردند و به گفته نسر يمل يهكتار اراض16و  بيكشف و تخر يجنگل

ضربه و  ها لزغال در دل جنگ يها آستارا، سازندگان كوره يزداريو آبخ يعيطب اداره منابع سيرئ ،يغزنو

اداره  نيعوامل ا يروز ها دغدغه شبانه و مقابله با آن كنند يوارد م يجنگل يبه اراض يتوجه قابل انيز

 ت.اس

دو بار  رياخ يها هفته يكه ط چنان شود، يم دهيد اريهم بس النينقاط استان گ ريدر سا تيوضع نيا مشابه

هم  گريد يها شهرستان ياريو بس هياشرف كشف و ضبط شد و در آستانه جانيچوب قاچاق در اله يتن10

 وجود دارد. اتيدست كشف نياز ا
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 ند؟ا ها چه كرده از جنگل انتيص يبرا دولتمردان

جنگل و  قيحر ياطفا  گاهياز احداث چهار پا النيگ يزداريو آبخ يعياداره كل منابع طب سرپرست

 ها گاهيپا نياستان خبر داد و گفت: ا نيتالش و رودبار ا جان،يرشت، اله يها در شهرستان يعيطب منابع

از مصوبات  ها نآ يزاندا و ساخت و راه دهند يرا كاهش م يعيطب يها ها و عرصه در جنگل قيحر زانيم

 شرفتيدرصد پ95در منطقه الكان شهرستان رشت با  قيحر ياطفا كمي گاهيدولت دهم بود و اكنون پا

 شده است. يبردار است و فاز نخست آن از اسفندسال قبل بهره ليدرحال تكم يكيزيف

 شرفتيرصد پد65 زيتالش در غرب استان ن يعيطب منابع قيحر ياطفا گاهيافزود: پا ياختر رحامديم

و رودبار هم مشخص شده است و با  جانياله قيحر ياطفا يها گاهيدارد و مكان ساخت پا يكيزيف

و  اثاحد ندهيتا سال آ ها گاهيپا نياختصاص اعتبار از بودجه استان، ا يمسئوالن استان برا تيحما

 خواهند شد. يبردار بهره

از  النياستان گ يعيطب منابع يها از عرصه يا عمده بخش ها گاهيپا نيكرد با احداث ا يدواريابراز ام او

عمل  استان ممانعت به ياهيمصون بماند و از ورود خسارت به مراتع و پوشش گ يسوز و آتش بيتخر

 ياراض هب يدست دراز ليخصوص در بخش صنعت، از دال به چوب به ازيكه ن مي. فراموش نكنديآ

و  ياختصاص يها اسكله جاديكشور مستلزم خروج ارز و ا واردات چوب به كه نيا ليدل است و به يجنگل

به  اجيبا توسعه زراعت چوب در داخل كشور، احت ديالزم در بنادر و گمركات است،  با يها رساختيز

 شود. يريجلوگ يآالت رفع و از قلع و قمع درختان جنگل چوب

 تيو لزوم هدا ستيز طياز جنگل و مح انتيص تيبا اشاره به اهم النياستاندار گ خصوص نيا در

 تيفعال ياقتصاد هيتوج يگفت: برا يريو عشا ييروستا داريتوسعه اشتغال پا يسو به ريفراگ التيتسه

اقدام  روز يها يبه استفاده از فناور انيبن دانش يها شركت تياز ظرف يريگ با بهره ديزراعت چوب با

 .ميكن
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در استان مصرف و از خروج بدون  ديب بااز طرح زراعت چو يزارع افزود: چوب استحصال ارسالن

استان،  يهزار هكتار از اراض17بر  زراعت چوب در بالغ تيمجوز آن ممانعت شود و با توجه به ظرف

هزار و  طرح در سه يسال گذشته، اجرا سه يط يهكتار از اراض800و  هزار  كيكاشت درخت در 

هزار و  طور قطع فراتر از تعهد شش به نده،يآ يها در سال زانيم نيو به هم يجار در سال هكتار500

 شده در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد. ينيب شيپ يهكتار600

و  يعيطب اداره كل منابع ياز سو ندهيسال آ يبرنامه جامع زراعت چوب برا نيبر تدو ديبا تأك او

توجه به  ،يطيمح ستينهاد درخصوص مسائل ز مردم يها و سازمان النياستان گفت: مردم گ يزداريآبخ

 يبماند. برا گارماند يفرهنگ غن نيا ديهستند و با شتازيزد و در كشور پ زبان يو حفظ منابع جنگل عتيطب

 يها با حضور دستگاه يا تهيها، كم مصوب جهت حفظ جنگل يها مردم از طرح يسطح آگاه شيافزا

ها و  رسانه يبا همكار يدامات اثرگذاراق خصوص نيو در ا لينهاد تشك مردم يها سازمان ندهيو نما يمتول

 .رديصورت گ يو استان يمل يمايصداوس

و پالت با اشتغال  ياحداث كارخانجات مواد سلولز الن،يگ  توسعه يها تياظهار كرد: ظرف النيگ استاندار

 واحدها، حفظ اشتغال هيمواد اول نيتأم يزراعت چوب برا ريهزار نفر، ما را به حركت در مس22از  شيب

 .كند يملزم م ديو تحقق شعار جهش تول داريپا

 اي ريفراگ التيتسه تيدرخصوص توجه به موضوع زراعت چوب و لزوم هدا جمهور سيرئ ديبه تأك او

 تيفعال ياقتصاد هيتوج ياشاره و خاطرنشان كرد: برا ريمس نيبه ا يريو عشا ييروستا داريتوسعه اشتغال پا

روز و  يها يوربه استفاده از فنا انيبن دانش يها شركت تيظرفاز  يريگ با بهره ديزراعت چوب با

 .ميتوجه كن يقيتلف يها كشت

كاشت و  دست يها شود و قطع درخت ديتشد ديطرح زراعت چوب با يها بر اجرا گفت: نظارت زارع

وان عن تحت ياراض يكاربر رييو از تغ ابديتوسعه  ازيمورد ن هيمواد اول نيتأم يمجدد آن برا ينيگزيجا
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 شود. يريزراعت چوب جلوگ

 

 دارند؟ يا فهيها چه وظ رودخانه ميها و حر در حفظ جنگل مردم

 يجمهور يقانون اساس50است و براساس اصل  يو قانون يمل يا فهيوظ يعيطب از انفال و منابع انتيص

رو به  ياجتماع اتيدر آن ح ديبعد با يها كه نسل امروز و نسل ستيز طيحفاظت از مح ران،يا ياسالم

 .شود يم يتلق يعموم يا فهيرشد داشته باشند، وظ

 نيبشر بر زم اتيعنوان عامل تداوم ح ها و مراتع به آحاد مردم به حفاظت جنگل دياعتقاد كارشناسان با به

از  نانيبعد از اطم ديبا م،يا روشن كرده يو آتش يبنا بر ضرورت، اجاق عتيبدهند و اگر در طب تياهم

 يجنگل ياراض ،يمل مصالح از منابع هيرو ياز برداشت ب نيو همچن ميجنگل را ترك كن كامل آن يخاموش

ها و  رودخانه ميوسازها، حر و ساخت يعمران يها طرح يو در اجرا ميكن يها خوددار رودخانه ميو حر

 .ميكن يرابطه همكار نيو با مسئوالن در ا ميرا محترم شمار يجنگل ياراض

ها،  جنگل قيحر يموجب شده تا در اطفا يعيطب از منابع انتيدر قبال ص يگانهم تياحساس مسئول البته

با  يجنگل يدر نواح ها يسوز نهاد مشاركت كنند و اغلب آتش مردم يها مختلف مردم و تشكل يها گروه

 .شود يمهار م ينشان مردم محل با عوامل آتش يهمكار

 يها درختان و گستره جنگل يخشك در پا و گرم، انباشت علوفه يشرج يهوا ،يميو اقل يجو طيشرا

 يخاص تينظر از اهم نياستان از ا نيا يجنگل ريها را فراهم كرده و ذخا در آن يسوز آتش نهيزم النيگ

 ،يمردم يروهاين ،يعيطب حفاظت منابع يروهايبر ن عالوه ها، يسوز در مهار آتش نيبرخوردار است، بنابرا

اما سهم  كنند؛ يم يهمكار زين رهيبخشداران، فرمانداران و غ ،ينتظاما يروين ج،ياحمر، بس هالل ،يامداد

 است. نيراستا سنگ نيدر ا نانيو روستانش يجنگل يخصوص ساكنان نواح مردم، به

از مسئوالن، از قطع و سوزاندن  تر شيها قرار دارند و پ مقدم حفاظت جنگل در خط النيگ نانيروستانش
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بر گزارش به  عالوه ديو با شوند يباخبر م عتيطب كنندگان بيو تخر توسط افراد سودجو يدرختان جنگل

 رياز ذخا ينگهدار ينهاد برا مردم يها در قالب سازمان ،يعيطب حفاظت منابع گاني 1504شماره تلفن 

 بيتخر لياست، از دال يانسان ياز خطا يكه گاه ناش ييها يسوز كنند. آتش يهمكار يخداداد

هكتار از  104در بهمن سال گذشته حدود  النيگ يعيطب حفاظت منابع گانيالم هاست و براساس اع جنگل

سر منطقه  پره يها گلدر جن زيشده بود و در خرداد امسال ن يسوز استان دچار آتش يجنگل ياراض

 رخ داد. ييها يسوز كالب، آتش

 

 شود ليبه فرهنگ تبد ديبا يمل يها عرصه مياز تجاوز به حر يخوددار

شود و  ليبه فرهنگ تبد ديبا يمل يها عرصه مياز تجاوز به حر يو خوددار يشخص يبه اراضبودن  قانع

و مهم است؛ اما متأسفانه حرص به تملك  نيسنگ اريفرهنگ بس نيا جيدر ترو ختگانيها و فره نقش رسانه

 يزداريبخو آ يعيطب اداره منابع كه يطور به شود؛ يگاه مشاهده م زياستان ن يدر نوار مرز يمل ياراض

شهرستان  نيا يدر نوار مرز يمل يهزار مترمربع از اراض168 يامسال از آزادساز ورماهيآستارا در شهر

 خبر داد.

در  يمتماد يها سال ها نيزم نيآستارا، گفت: ا يزداريو آبخ يعيطب اداره منابع سيرئ ،يغزنو نينسر

شد.  يآزادساز يهنگ مرز ياهو همر تيامن نيو تأم يدادگستر يتصرف اشخاص بود و با همكار

و  تندخصوص در ارتفاعات، نگهبانان و حافظان خاك و منابع آب هس ها به جنگل يها درختان و درختچه

 ها، يبردار وسازها، خاك در قالب ساخت يراصوليو غ هيرو يب يها يبردار ها و بهره انسان يانداز دست

 .زند يهم م ها را به جنگل عتيدام طب هيرو يب يقطع درختان و چرا ،يرفنيغ يها ساخت راه

برخورد قاطع با  ،يزداريآبخ يها طرح ،يكاشت، بذرپاش دست يها جنگل ،يكار توسعه نهال يو

ها الزم دانست و  حفظ جنگل يرا برا يو كار فرهنگ يمنابع مل ميو حر يجنگل يمتجاوزان به اراض
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 همگان را خواستار شد. تياحساس مسئول

و قطع و قاچاق درختان  ميمان يم تفاوت يها ب و تبر برخاسته از دل جنگل شهيت يصدا كه به يهنگام ،يآر

ها را به مراجع  ها و جنگل رودخانه ميو خبر تجاوز به حر شود يم يما عاد يها در مقابل چشم يجنگل

 دنيخشكهر تنه درخت و  دنبا افتا رايز م،يدر امان باش عتياز خشم طب دينبا م،يكن يگزارش نم صالح يذ

و  افتهي انيجر انيخاك عر يسرسبز، رو نيبه زم دنيصفا بخش يجا باران به يها قطره اه،يهر برگ و گ

ها را از  جنگل يتا انتقام قطع درختان و نابود كنند يرا روانه شهرها و روستاها م نيسهمگ يالبيس

 يعنوان خطه سرسبز كشور دارا هب الني. استان گرنديهستند بگ توجه يب يموهبت اله نيكه به ا ييها انسان

 هزار هكتار مرتع است.224هزار هكتار جنگل و 565
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قرار  يو آبخواندار يزداريآبخ يرشته قنات تحت پوشش طرح ها 2800 پور: نيحس

 13/07/1399خبرگزاري ايانا مورخ  – گرفت

 

 يكشور گفت: در اجرا يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

دو سال  يط ،يصندوق توسعه مل يقانون برنامه ششم توسعه كشور، از محل منابع اعتبار 35بند (ث) ماده 

 يبخواندارو آ يزداريآبخ يكشور تحت پوشش طرح ها زيحوزه آبخ 613قنات در رشته  2835 رياخ

 قرار گرفت.

هزار  270هزار رشته قنات به طول  40از  شيخبر افزود: ب نيپور با اعالم ا نيابوالقاسم حس انا،يگزارش ا به

 يشته قنات با آبدههزار ر 32دالر در كشور وجود دارد كه در حال حاضر از  ارديليم 50به ارزش  لومتريك

 ديو تول ييروستا يسكونتگاه ها يداريمهم در پا ياز منابع آب يكيمترمكب، بعنوان  ارديليم 4،2ساالنه 

 شود. يم يخشك كشور بهره بردار مهياز مناطق خشك و ن يعيدر پهنه وس يكشاورز

منابع  نيا ،ينيرزميز ياز آبخوان ها يو نوع بهره بردار يمياقل راتييپور اضافه كرد: بواسطه تغ نيحس

بنا شده اند، به شدت  نيزم رانيا يزيدر ساختار تمدن كار عتيارزشمند كه بر اساس اصول همگام با طب

 باشد. يم يا هيو تغذ يائياح ،ياقدامات حفاظت ازمندين

 يطرح ها ييو كارآ يكرد: اثربخش حيسازمان جنگل ها تصر يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 نيقنوات و همچن يآبده يبرابر 3 شيقنوات با متوسط افزا هيدر تغذ يو آبخواندار يزداريآبخ دارسازيپا

باالدست  زيآبخ يدر سطح حوزه ها يو آبخواندار يزداريطرح آبخ نه،يزم نيمقرر در ا يقانون فيتكل

 و در حال اجراست. نيقنوات كشور تدو

سازمان  يزدارياقدامات بخش آبخ گرياز د "زيا جالت زيآبخ"راستا برنامه  نيپور گفت: در ا نيحس

دفتر امور آب وزارت  يقنوات با همكار ياياح يدر طرح ها يهاست كه با جامع نگر جنگل
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 در كشور در حال انجام است. ييبصورت الگو نفعانيو مشاركت ذ يجهادكشاورز

در  كرديرو نيا تيستار تقوخوا انيسازمان جنگل ها در پا يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 فيقانون برنامه ششم و اختصاص رد 35بند (ث) ماده  يها تيظرف يبرنامه هفتم توسعه كشور با ارتقا

 . شد "شورباالدست قنوات ك زيآبخ يحوزه ها يو آبخواندار يزداريطرح آبخ"مستقل جهت  يبودجه ا

 زيخ ليس زيآبخ يدر سطح حوزه ها يدارو آبخوان يزداريآبخ يافتتاح پروژه ها شيذكر است پو انيشا

كشور آغاز و در  يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يهزار هكتار از سو 48كشور هر هفته  يبحران

 يپروژه ها تاحافت يدر هفته جار الم،يشهر ا ليو كنترل س يزداريهفته پس از افتتاح طرح آبخ نيدوم

كامل  يتا بهره بردار شيپو نيرا در برنامه دارد و ا ياستان خراسان جنوب يو آبخواندار يزداريآبخ

 كشور در آبان ماه ادامه خواهد داشت. زيخ لياستان س 11مذكور در  يها طرح
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خوب در  ي/ راز حكمرانيزدارياخالق و آبخ ونديضرورت پ|»يزداريمعجزه آبخ«

 14/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - ست؟يآب كشور چ تيريمد

 

 شهيآب گفت: ر يبر ضرورت ورود اخالق به حوزه حكمران ديآب با تاك ياستگذاريپژوهشگر س كي

 گرفتن اجتماع است. دهياخالق و نادكشور، عدم توجه به  يآب ياز چالش ها ياريبس

است كه  يمهم و كاربرد اريآب از مسائل بس يحكمران  م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

آب، نمونه  يدر حكمران يزداريآبخ گاهينقش و جا نييكمتر مورد توجه قرار گرفته است. به منظور تب

دخالت انسان در  رحدود و ثغو نييتب نيو همچن  ياسالمو  يرانيو تمدن ا خيدر تار يزداريموفق آبخ يها

از دانشگاه  يتكنولوژ ياستگذاريس يدكترا« يهرند يحيفص يبا دكتر مهد يليتفص يگفتگو عت،يطب

كه دكتر  يمسائل ني. مهمترميانجام داد ميتسن يدر خبرگزار» آب يدلفت هلند و پژوهشگر حكمران

 ند عبارت است از:مصاحبه بدان اشاره داشت نيدر ا يحيفص

و به مفهوم  يدستور ي) است و حكمرانsocial practice(يعمل اجتماع كيآب  يحكمران -

 .ستين نييباال به پا

 فهيگر باشد و وظ لي) تسهstateآب در كشور آن است كه دولت ( يمطلوب حكمران تيوضع -

 كنترل و نظارت داشته باشد.

 Value sensitiveم حساس به ارزش (نظا ديآب كشور، با يمقابله با چالش ها يبرا  -

designميكن يطراح يزداريو آبخ يمنابع آب تيري) در مد. 

 باشد. يها و نظامات محل لتيمنطبق با ارزش ها، فض ديمطلوب آب با يدر حكمران يزداريآبخ -

 يدر حكمران دياست كه با يمهم و كاربرد اريآب از جمله مسائل بس ياخالق حكمران ورود -

 داشته باشد. يمساله توجه جد نيمورد توجه واقع شود و دانشگاه ها به ا يارزديآب و آبخ
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خوب آب هستند كه منطبق با  يموفق حكمران اريبس ينمونه ها يو طاق عباس ييبها خيش طومار -

 ها و ارزش ها بوده است. لتيفض

 ييها ها و ارزش لتياجتماع از جمله فض يازهايمردم، قناعت و توجه به ن نيب يو آشت صلح -

 .رديمورد توجه قرار گ يآب يطرح ها يدر اجرا دياست كه با

 :ميينما يجلب م يهرند يحيفص ينظر مخاطبان را گفتگو با دكتر مهد نجايا در

 

آب است كه كمتر بدان توجه شده  يمباحث حكمران ،يزدارياز مباحث مهم در موضوع آبخ يكي: ميتسن

چه  يدارا يزداريو آبخ ستيآب  چ ياز حكمران يجنابعال فيتعر ديياست. به عنوان سوال اول بفرما

 آب است؟ يدر حكمران يگاهيجا

است.  يزداريآب، آبخ يدر مباحث حكمران زيمهم و چالش برانگ ارياز موضوعات بس يكي: يحيفص

 فيآب است. همانطور كه از تعر زشيو خ لياز س يريجلوگ يساده به معنا فيتعر كيدر  يزداريآبخ

است. دو  البيخاك و وقوع س شياز فرسا يريجلوگ ،يزدارياز آبخ ييهدف غا داستيپ يزداريآبخ

در ارتفاعات و در كوه ها كه  يگريو د نيدر دشت و سطح زم يزداري: اول آبخميدار يزداريآبخنوع 

كه بنده  يفيمختلف شده است. تعر فيتعار زين ياست. از حكمران يزداريمكمل نوع اول آبخ يدوم نيا

 social(يعمل اجتماع كي يآن است كه حكمران ستين زين يجيرا فيدارم و تعر يراناز حكم

practiceاز باال گرفته  يميتصم نكهيا يعني ست؛ين يو دستور نييبه مفهوم باال به پا ي) است و حكمران

كشت  يدرباره الگو نكهيآب و خاك، ا يابالغ شود غلط است. مثال به لحاظ حكمران نييشود و به پا

 حيصح يو حكمران يتيريگرفته بشود و به كشاورزان ابالغ شود، به لحاظ مد يدر جلسه ا يميصمت

گرفته شده است. البته مالحظه شدن  دهيناد ينوع حكمران نيكه ارزش ها و اجتماع در ا رايز ست،ين

به اجتماع آب كشور را  تيريفرمان مد ديشود كه دولت با ريگونه تعب نيا ديآب نبا ياجتماع در حكمران
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داشته باشند. اگر  حضورآب  يها يساز ميدر تصم دياست كه اجتماع و مردم با نيبدهد، بلكه مراد ا

 يكه مشاهده م يمشكالت نيشود هم ياش م جهيآب حضور نداشته باشند، نت يها يساز ميمردم در تصم

 طيدر شرا آب كشور به وجود آمد و كشاورزان هم تيريدر مد 70مشكالت از دهه  ني. اديكن

 ه مندهستند.يموجود گال تياند و از وضع يآب ناراض تيبه وضع يو هم در ترسال يخشكسال

 

 د؟يكن يم ميرا چگونه ترس يزداريآب و آبخ يمطلوب حكمران تي: وضعميتسن

گر باشد و  ليتسه دي) باstateآب در كشور آن است كه دولت ( يمطلوب حكمران تي: وضعيحيفص

 ميآب، دولت همه كاره است؛ تصم تيريت داشته باشد. در حال حاضر در بحث مدكنترل و نظار فهيوظ

در دست دولت است و مردم نقش و  زيهمه چ رهياجرا، نظارت، كنترل و غ ،يريگ ميتصم ،يساز

 يها در پروژه يحت يآب يندارند. مشاركت اجتماع در پروژه ها يزداريآب و آبخ يدر حكمران يگاهيجا

كه  يميكمك كنند تا تصم نديايمردم ب مييگو يو م ميكرده ا فيتعر يمانكارياركت پمش زين يزداريآبخ

گرفته شده  كه از باال يميتصم نياست كه ممكن است ا يدر حال نياز باال گرفته شده است، اجرا شود. ا

 كشت كه مثال آورده شد. يبا اجتماع نداشته باشد. مثال همان الگو يتيسنخ چياست، ه

 

آب و نقش موثر مردم و اجتماع وجود  يموفق از حكمران ينمونه ا يو تمدن اسالم خيدر تار اي: آميتسن

 دارد؟

 رابينظام، م ني.  در اميرا مثال بزن رابينظام م ميتوان يم نجاياست و در ا ادينمونه ها ز ني: بله، ايحيفص

گرفت  ياز دولت پول نم رابيآب منطقه بود. م تيريشد و عهده دار مد ياز درون خود مردم انتخاب م

شد كنترل و نظارت  يم باعثمساله  نيكردند و هم يرا پرداخت م رابيو مردم و بهره برداران، حقوق م

به  نكهيكه توسط خود مردم بخاطر ا ييها رابيشود م ياعمال شود. لذا مشاهده م رابيبر م يمردم
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 عمل نكرده بودند، بركنار شدند. يخود به خوب فيوظا

 

 و زنده كرد؟ اءيرا دوباره اح يرابيآب مثل نظام م يو سنت ميتوان نظامات قد يم ايآ: ميتسن

 يموجود بتوان آن نظامات را دوباره زنده كرد ول يبروكراس طيرسد بخاطر شرا ي:  به نظر نميحيفص

 ئتيتوان ه يكرد. مثال م يساز هيآنها شب ينظامات را شناخت و برا نيا يها لتيتوان ارزش ها و فض يم

 رهيمد ئتيه درآب بران و بهره برداران  ندهيكرد كه نما يسازمانده يرا طور يآب منطقه ا رهيمد

 داشته باشد. يساز ميحضور داشته باشد و نقش تصم

 

 د؟يكن يم يابيآب و خاك چگونه ارز يرا در حكمران يزداريموجود آبخ تي: در حال حاضر وضعميتسن

كند، تمركزش  تيفعال نيدر دشت ها و در سطح زم شتريكه ب نيا يما به جا يزداري: االن آبخيحيفص

دارد. به  يمختلف ليمساله دال نياست. ا يكيمكان يدر مناطق باالدست و كوه ها و ساختن سازه ها شتريب

 يبخش نيب يهادر دره ها و ارتفاعات، تضاد يزداريآبخ شتريتمركز ب لياز دال يكي يلحاظ حكمران

،  80دهه  ليدر اوا يدر جهاد كشاورز ياست. بعد از ادغام جهاد سازندگ يوزارت جهاد كشاورز

صورت گرفت كه به لحاظ  يادغام در حال نيدر سازمان جنگل ها و مراتع كشور ادغام شد. ا يزداريآبخ

 يدو ساختار باهم م نيو سازمان جنگل ها و مراتع با هم تضاد داشتند و ا يزدارياهداف آبخ ،يساختار

و  يعيمنابع طب يبود كه از عرصه ها نيا يسازمان جنگل ها و مراتع به لحاظ ساختار فهيوظ .دنديجنگ

بود كه هدف  يدر حال نينشود. ا بينشود و تخر يدستكار يعيمراتع محافظت كند تا منابع طب

 ،يكيومكانيب ،يكيمكان اتيعملمثل  يزداريچهارگانه آبخ اتيبود كه با انجام عمل نيا يزداريآبخ

سازمان جنگل ها  ندينبود كه خوشا يزيچ نيكشور را محافظت كند و ا يعيمنابع طب ،يتيريو مد يلوژويب

توانست موثر  يم يزداريكه آبخ يگريد يمحقق نشد. جا يزداريهدف آبخ نجايو مراتع باشد. پس در ا
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 راياجه شد؛ زبا مشكالت مو زيعرصه ن نيدر ا يزداريبود. آبخ يكشاورز يواقع شود، در دشت ها و اراض

 يوارد اراض يزداريبود كه آبخ نيمستلزم ا يكشاورز يدر دشت ها و اراض يزداريآبخ اتيكه انجام عمل

مثل معاونت  يوزارت كشاورز گريد يداد و بخش ها يقانون اجازه نم زين نيمردم بشود و ا يكشاورز

به  يزداريموانع، آبخ نيا ليبه دلدادند.  يرا نم يكشاورز ياراض به يزدارياجازه ورود آبخ زين يباغبان

 زين استيس شرانيخود را به دره كوه ها برد. پ تيخود را در دشت ها متمركز كند، فعال تيفعال نكهيا يجا

 جهيانجام شود. در نت يدر باالدست و در مناطق كوهستان يزداريآبخ تيعلت شد تا عمده فعال ديمساله مز

شد، عمال صرفا به  يانجام م يكشاورز يد و در دشت ها و اراضش ياجتماع محور م ديكه با يزداريآبخ

توان گفت  يم يمثل سد كوتاه در دره كوه ها محدود شد كه به لحاظ عملكرد يكيمكان يسازه ها

 رقم و عدد آن كوچك و بزرگ بود. ياست ول يكيبزرگ عملكردش  يكوچك با سدها يسدها

 

چه  ديبا عتيدخالت انسان در طب زانيوجود دارد كه م يياسوال مهم و مبن نجايدكتر در ا ي: آقاميتسن

 ميو آن را هر گونه خواست ميدخالت كن عتيدر طب يزداريبا عنوان آبخ ميما اجازه دار اياندازه باشد؟ و آ

ار و شاخص دخالت يمع يبزرگ؟ به طور كل يسدها ايكوچك  يحال چه با ساخت سدها ميبده رييتغ

 ست؟يچ عتيانسان در طب

 عت،يدخالت انسان در طب زانيو شاخص م اريگفت مع ديبا ييسوال مهم و مبنا ني: در پاسخ به ايحيفص

باشد  يتهران نيمرفه نش يعده ا يسود و منفعت و خوشحال يياست. اگر هدف غا ييشناخت هدف غا

 و دكند تا اتوبان تهران شمال ساخته شو بيرا تخر رهيشود حكمران آب، خاك، جنگل و غ يباعث م

 ايشود فالن سد بزرگ  يخاص باعث م يسود و منفعت عده ا نكهيا ايتهران شمال كوتاه شود.  ريمس

 يارضا ييممكن  است هدف غا نكهيا ايناظر به مسائل اجتماع باشد.  نكهيكوچك ساخته شود بدون ا

چه كار  لرتيهندارم كه  يبود مهندس بود و معتقد بود كار تلرياست. مثال براون كه معاون ه يكيتكن
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صادق است  نيهم زيآب ن يبسازم. در مباحث حكمران يموشك و بمب بخوب ديگفت من با يكند، م يم

سد  نيا ميندار يو كار ميبساز ييبايسد خوب و ز ديبا يمهندس يبه لحاظ فن ديما با نديگو يم يعده ا

 به دنبال دارد. يچه عواقب نكهينه؟ و ا اياست  دياجتماع مف يبرا

 زين ييتوجه شود. هدف غا ييبه هدف غا ديبا ،يزداريآب و در مباحث آبخ يدر حكمران يلطور ك به

 زياهداف ن يعيوارد شود، به طور طب يها در هر موضوع لتيبر ارزش ها است. اگر ارزش ها و فض يمبتن

 يم و خاك آب يتوان در حكمران يرا م يچهار رده ارزش يكند. به لحاظ فلسف يم رييمتناسب با آن تغ

 نكهيمثال ا ستين رييثابت است و قابل تغ شهي) است كه همVirtueها ( لتيكرد: اول فض ميتوان ترس

) كه به Valueاست؛ دوم ارزش ها( حيو در همه مكان ها و زمان ها زشت و قب شهيكه هم ييدروغگو

 ،يرده ارزش نيزل ترو نا نيرت نييمهندس. پا يفن يكند؛ سوم نرم ها و چهارم استانداردها يم رييندرت تغ

زلزله بعد از  يمهندس ينمونه استانداردها يو تحول هستند. برا ريينرم ها و استانداردها هستند كه قابل تغ

 كرد. دايپ ياساس راتييزلزله بم تغ

كه در  يشود طاق عباس ياش م جهيشود، نت تيآب رعا يها و ارزش ها در حكمران لتيفض چنانچه

 ل،يكه هنگام س راي. سد است زستيدر واقع هم سد است و هم سد ن يق عباسمنطقه طبس واقع است. طا

 تدس نيياست و مردم باالدست و پا يسد خال ريكه ز رايز ستيو هم سد ن رديگ يآب را م زيخ يجلو

وارد ساخته و  يبيدست آس نييكند و نه به منطقه باالدست و نه به مناطق پا يعبور و مرور م يبه راحت

 انيرانيآب ا يارزش ها در نظام حكمران نيحفظ ا گريشده است.نمونه د عتيطب بيو تخر يموجب نابود

 ي. قطعا ماورنديبه دست ب يشتريكنند تا آب ب قيتوانستند كف قنات را عا ينم انيرانيا ايقنات است؛ آ

 نفوذ كند. نيبه داخل زم ديدانستند كه آب با يآنها م يتوانستند ول

 يآب، نروژ است؛ نروژ كشور يها و ارزش ها در حكمران لتيفض تيدر رعاخارج كشور  گريد مثال

 نيدر ا ياديز ياست و سدها يدرصد برق نروژ، برقاب 130هزار رودخانه دارد و  2از  شياست كه ب
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زان يم نيسدها كمتر نيا يكشور وجود دارد، ول نيدر ا ياديز يكه سدها يكشور وجود دارد. با وجود

بر جنبه  ستيز طيو مح عتيسازند. حفظ طب يوارد م ستيز طيو مح عتيطببه  بيو تخر بيآس

 يگم است و جنبه ها عتيدر طب يسدها به نوع نيا قتيسدها مقدم است  و در حق يو مهندس باشناسانهيز

 فيتعر بنده ياز مسئوالن سدها برا يكيسدها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. چنانچه  باشناسانهيز

برق سد را محدود  نيتأم تيآبشار حفظ شود، ظرف يو كاركرد يارزش بصر نكهيا يبرا كرد كه يم

 يآن دسته ا ي. پس به طور كلميدر آبشار را نداشته باش يو دستكار بيبه تخر ازيتا ن ميكرد فيتعر

 يها و ارزش ها لتيضو موثر باشد كه منطبق با ف ديتواند مف يم عتيدر طب يها يدخالت ها و دستكار

 آب مختل خواهد شد. ينشود، حكمران تياصل رعا نيجامعه باشد و چنانچه ا يخالقا

 

 ييها لتي. چه نوع فضدياشاره كرد يزداريآب و آبخ يها و ارزش ها در حكمران لتي: به بحث فضميتسن

 باره وجود دارد؟ نيدر ا ييو ارزش ها

بدان  يزداريدر آبخ ديكه باآب وجود دارد  يدر حكمران يمتعدد يها و ارزش ها لتي: فضيحيفص

مومنان است كه در آموزه  نيدادن و حل اختالف ب يها، آشت لتيارزش ها و فض نياز ا يكيتوجه شود. 

 يمساله بخوب نيا ،ييبها خيدر طومار ش ميكن يبدان سفارش شده است. ما مشاهده م اريبس ينيد يها

آب به  صيكرد كه در تخص تيريمدرود را  ندهيآب زا يبه نحو ييبها خيشده است و ش تيرعا

اختالف حل شود.  نيو در صورت بروز اختالف، ا ديايبوجود ن يرياصفهان، نزاع و درگ يروستاها

 تيريدقناعت در م لتيتوان اشاره كرد قناعت است. درنظر گرفتن فض يباره م نيكه در ا يگريد لتيفض

و  اوردياست در طول هزاران سال دوام ب شده است كه توانسته ييموجب ساخت قنات ها ان،يرانيا يآب

 شود. نيقنات تام قيدر طول قرن ها از طر رانيا يآب شرب و كشاورز
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مورد غفلت قرار گرفته است،  يآب كنون يحكمران يكه در فضا يرسد از مباحث ي: پس به نظر مميتسن

به خصوص در  يم آموزشمدنظر نظا دياست كه با يمساله ا نياست و ا يو تكنولوژ يورود اخالق فناور

 دانشگاه ها واقع شود.

آب در نظر گرفته نشود و صرفا  يدر مباحث حكمران ياست؛ اگر مسائل اخالق حي: بله كامال صحيحيفص

آب  تيريكه مد يمشكالت نيشود هم يآن م جهيمدنظر واقع شود، نت يمهندس ينرم ها و استانداردها

خودش  نيمو ه ميكن يچند روستا را نابود م اي كيو  ميساز يرا م ياست. مثال سد ريكشور بدان درگ

كه آب پشت آن شور است و  ميساز يم يسد گتوند نكهيا ايشود.  يم يباعث معضالت اجتماع

 يو حكمران  يتيريرا وارد مباحث مد ياخالق حكمران ميبتوان ديكند. ما با يم ديمنطقه را تهد يكشاورز

مدنظر  يپژوهش يدر دانشگاه ها و مراكز علم دياست كه با يو اساس يمسائل كامال كاربرد ني. اميآب كن

باورند  نيمقرون سازد. آنها بر ا ياخالق را با علم و دانش فن دياست كه با جهينت نيبه ا ايواقع شود. االن دن

ز و حق ندارند كه ا ستندين ديمبسوط ال ،ياستفاده از علم و دانش مثال در هوش مصنوع يكه انسان ها برا

 بخواهد استفاده كنند. نكه دلشا يبه هر گونه ا يو تكنولوژ يفناور

 

 ست؟يدر كشور چ يزداريآبخ يحل مسائل و تضادها ي: راهكار شما براميتسن

آن است كه  يزداريآب و آبخ يدر مباحث حكمران يحل مسائل و تضادها ي: راهكار مهم برايحيفص

نظام حساس به ارزش  ديبا گريد ي. از راهكارهاميهرا در سطح و دشت ها گسترش د يزداريآبخ ديبا

)Value sensitive designاعاجتم ديبا ني. همچنميكن يطراح يزداريو آبخ يمنابع آب تيري) در مد 

 يچنانچه اجتماع وارد طرح ها رايز م؛يوارد كن يزداريدر آبخ يمردم را به نحو واقع يو مشاركت عموم

 نكهيا يمجبور است برا استمداريسازد. س يخود به خود همراه م زينرا  استيشود، آنگاه س يزداريآبخ

كند  يريگيرا بشنود و آن را پ مبه نظر اجتماع احترام بگذارد و مطالبات مرد اورد،يب يمثال در انتخابات را
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بزرگ مرتبط با آب و  يشود در طرح ها يتا به سرانجام برساند. متاسفانه در حال حاضر مشاهده م

 يهزار هكتار 46مثل طرح  يبزرگ يشود و طرح ها يگرفته م دهينقش اجتماع و مردم ناد ،يكشاورز

 اريشود گرچه اصل موضوع بس يانجام م اناستان خوزست يهزار هكتار 550و بلوچستان و  ستانياستان س

 نيشود، ا يگرفته م دهيناد ينقش مردم، اجتماع و نظامات محل نكهيا ليبه دل ياست ول يخوب و ضرور

شوند حتما  يبر ارزش طراح يطرح ها مبتن نيمواجه خواهند شد. چنانچه هم ياديطرح ها با مشكالت ز

 به دنبال خواهد داشت. يداريبهتر و پا جينتا
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 15/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - كشور چقدر است؟ يسدها ريذخا

 

 390و  ارديليم 27كشور به  يآب در مخازن سدها ريذخا زانيم 98- 99 يآب سال انياقتصاد : در پا يايدن

منابع  تيريشركت مد هي، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا»پاون«است. به گزارش  دهيمترمكعب رس ونيليم

مترمكعب  ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تيموع ظرف، مج98- 99 يسال آب انيدر پا ران،يآب ا

 مخازن است. يدرصد پرشدگ 54دهنده  بوده كه نشان

و  ارديليم55برابر با  98- 99 يآب سال يآب ط يها، حجم ورود مطلوب بارش زانيتبع م اساس، به نيا بر

 ونيليم 280و  ارديليم 89قبل از آن ( يآب مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ونيليم 880

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 37كاهش  انگريمترمكعب)، ب

 زانيم ديجد يآب كه در شروع سال دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

- 99 يل آببا سا سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 390و  ارديليم 27آب در مخازن سدها به  ريذخا

كشور،  يبه سدها يورود زانيتبع كاهش م آمار، به نيچهار درصد كاهش است. بر اساس ا يدارا 98

 يمترمكعب خروج ونيليم 840و  ارديليم 56مدت  نيبا كاهش مواجه بوده و در ا زيآب از سدها ن يخروج

قبل، از كاهش  يه سال آببا مدت مشاب سهيكه در مقا يا گونه به ميا كشور را شاهد بوده يآب از سدها

 برخوردار بوده است. يدرصد 29
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خبرگزاري  – هاست ينيب شياز پ شتريمترمكعب ب ارديليم 1,2 هياروم اچهيحجم آب در
 15/07/1399خبر فوري مورخ 

 

 اچهيكشور گفت: حجم آب موجود در در ستيز طيسازمان حفاظت مح سييو ر يجمهور سيير معاون

 نيهم ميدواريكه ام هاست ينيب شيپ زانياز م شتريمترمكعب ب ونيليم 200و  ارديليم كي نكيهم ا ه،ياروم

 ادامه داشته باشد. يشيروند افزا

امسال مطلوب و  ه،ياروم اچهيدر تيافزود: وضع هيورود به ارومشنبه در بدو  روز سه يكالنتر يسيع

 است. دواركنندهيام

 نينگ تيشاهد بهبود روز افزون وضع ،يايستاد اح ييمصوب و اجرا يها طرح انياضافه كرد: با پا يو

 بود. ميخواه جانيآذربا يآب

دولت  يبرنامه ها نيمهمتر از جمله هياروم اچهيدر ياياضافه كرد: اح ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير

 .مياقدامات هست نيدادن ا جهيراستا انجام شد و در حال نت نيدر ا يبود كه اقدامات اساس ديو ام ريتدب

از روند  ديبازد يامروز، سه شنبه برا يشرق جانيو آذربا يغرب جانيآذربا ندگانيبه همراه نما يكالنتر

سفر  رانشهريو پ هياروم يها به شهرستان جانيآذربا يآب نينگ يايدر حال اجرا و مصوب ستاد اح يها طرح

 كرده است.

گزارش  هيارا ب،يس يكارگاه سد كان رانشهر،يجنوب شهر پ يلومتريك 16در  بيس ياز سد كان ديبازد

ورود به  ه،ياروم اچهيطرح آب زاب به در يو مجر رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن رعامليمد

دستگاه  تاژاز اقدامات مون ديبازد زه،يمكان ياز حفار ينيع ديجهت بازد12,50 رلومتيداخل تونل تا ك

از  ديدر محل سازه شوت، بازد يو كانال خروج گاهيدر محل جا ياز پرتال خروج ديبازد ،يخروج

 سفر است. نيروز اول ا ياز برنامه ها يموجود و مصاحبه خبر ريو جزا هيرشكان اروم

و گفت و گو  بانيدر منطقه كشت هياروم چست يچ يستيو تور يحيتمع راكد تفراز مج ديروز دوم بازد در

منطقه  يباد ياز تپه ماسه ها ديبازد ،يكالنتر دياز پل شه ديمنطقه، بازد يگردشگر يها تيظرف نهيدر زم

 است.  ستيز طيسازمان مح سييآن در دستور كار ر يو بادشكن ها هيجبل اروم
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 15/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  - ؟كشور چقدر است يسدها ريذخا

 

 390و  ارديليم 27كشور به  يآب در مخازن سدها ريذخا زانيم 98- 99 يآب سال انياقتصاد : در پا يايدن

منابع  تيريشركت مد هي، بر اساس آمار دفتر مطالعات پا»پاون« است. به گزارش دهيمترمكعب رس ونيليم

مترمكعب  ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تي، مجموع ظرف98- 99 يسال آب انيدر پا ران،يآب ا

 مخازن است. يدرصد پرشدگ 54دهنده  بوده كه نشان

و  ارديليم55برابر با  98- 99 يبآ سال يآب ط يها، حجم ورود مطلوب بارش زانيتبع م اساس، به نيا بر

 ونيليم 280و  ارديليم 89قبل از آن ( يآب مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ونيليم 880

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 37كاهش  انگريمترمكعب)، ب

 زانيم ديجد يآب كه در شروع سال دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

- 99 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 390و  ارديليم 27آب در مخازن سدها به  ريذخا

كشور،  يبه سدها يورود زانيتبع كاهش م آمار، به نيچهار درصد كاهش است. بر اساس ا يدارا 98

 يمترمكعب خروج ونيليم 840و  ارديليم56مدت  نيبا كاهش مواجه بوده و در ا زيآب از سدها ن يخروج

قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا يا گونه به ميا كشور را شاهد بوده يآب از سدها

 برخوردار بوده است. يدرصد 29
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شدت  به يها / احتمال تكرار سالليدر نحوه مواجهه با س يرهبر هيتوص |وگو گفت

 15/07/1399خ خبرگزاري تسنيم مور – شدت تَر به ايخشك 

 

 يسالها ريكه ضرورت دارد و تحت تأث ييدر جاها يسدساز يگفت: توجه ما به پروژه ها روين ريوز

 شده است. شتريسدها كمرنگ شده بود، ب نيضرورت احداث ا ،يخشكسال يمتماد

از  يكياظهار داشت:  ميتسن يخبرگزار يوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت روين ريوز ان،ياردكان رضا

شده  تر يجد مياقل رييتغ يها كه بحث يفعل طيدر شرا ژهيو است؛ به البياحداث سدها، كنترل س ليدال

معنا كه  نيبه ا ؛را تجربه خواهند كرد يحد طيشرا شتريمثل ما ب يها و مناطقكشور شود ياست و گفته م

با  ايحد است و  كي نيكه ا ميمواجه شو يخشك و متماد يليخ يها با سال ايكه  ميآماده باش ديبا

 است. گريد يحد ن،يكه ا ميتَر مواجه شو اريبس يها سال

بارش كشور است كه اگر ضرب در وسعت كشور  انهيسال رهيج متر يليم 230حدود  يزيافزود: چ يو

و قابل  ريدپذيآن منابع آب تجد هياست و بق ريدرصد آن تبخ 70تا  60كه  ميرس يم يشود به عدد بزرگ

 است. يزير برنامه

 

 شدت تَر محتمل است به ايشدت خشك و  به يها * تكرار سال

كمتر از متوسط  اريها بس كه بارش ميدرا تجربه كر يسال متماد 10ما " نكهيا يادآوريبا  روين ريوز

عنوان  من به تيسال فعال ني، گفت: اول"ميسر گذاشت را پشت يخشك يكشور بود و واقعاً سالها يها بارش

 50سال در  نيتر سال خشك نيساله نشان داد ا50بود كه آمار  96 ــ 97 يمصادف با سال آب رو،ين ريوز

 يها البيبود كه س يسال 97 ــ 98 يسال آب يعنيبعد از آن،  يببود كه سال آ نيبود و جالب ا ريسال اخ

 يدر باال يسال آب نيكه ا ميديد م،يو بعد كه به آمار نگاه كرد ميرا داشت 98 نيو فرورد 97اسفند  عيوس
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كشور  يسالها نيتر عنوان پربارش به ريسال اخ 50پربارش قرار دارد كه اگر سه سال در  يها سال ستيل

 بوده است. 97 ــ  98 يسال آب نيسالها هم نياز ا يكيباشند، 

، ادامه داد: دو سال "شدت تَر محتمل است به ايشدت خشك و  به يها تكرار سال" نكهيبا اشاره به ا يو

را  ياديز يها يبود و هم سخت ينيما تجربه سنگ يسر هم داشت، هم برا پشت يكه وقوع يحد داًيشد

 اريبس يحد طيادر شر ينفر ونيليو چند م 80كشور  كيمنابع آب در  تيريهمراه داشت؛ در واقع مد به

 يخوب يها همكار شود، دستگاه تيريمد نهيصورت به موضوع به  نيشد ا يحال سع نيسخت است؛ با ا

 .ميرا گرفت يخوب يها را نشان دادند و ما هم درس يريقابل تقد يداشتند، مردم صبور

 

 ليدر نحوه مواجهه با س يمقام معظم رهبر هيو توص دي* تأك

 13، گفت: "كارگشا بود اريخاص بس هيقض نيدر ا يمقام معظم رهبر داتيتأك" نكهيا انيبا ب انياردكان

داشتند و مطالبه  ييها هيدادند و توص بيترت 98 ليابعاد س يبررس يرا برا يا جلسه شانيا 98 نيفرورد

ما  يكه برا ميبرخورد كن يا گونه به ليبا س ديما با بود كه نيكه به ما مربوط بود، ا يدر بخش شانيا يجد

است كه ما  نيا هيو توص ديتأك نيا يترجمه عمل م؛ينيمنفعت باشد تا خسارت بب شتريب ياگر نه تماماً، ول

 .ميو مهار كن رهيرا ذخ البيس ميكه بتوان ميرا داشته باش ازيمخازن مورد ن ديبا

در كشور با  ديرودخانه با يشوند و كار مهندس يروبيال ديما با يها و معبرها اضافه كرد: رودخانه يو

 .ديايسمت ب نيبه ا يا قابل مالحظه يمنابع مال ديدنبال شود و در مجموع با يشتريب تيجد

 يعنيقبل  يبرابر متوسط سالها 5با كمك دولت معادل  ميتوانست 98كرد: ما در سال  حيتصر روين ريوز

كه  98اواخر سال  يها البيدر س گرفت، يانجام نم كار نيكه اگر ا ميكن يروبيرا ال لومتريك 2000حدوداً 

 البيو س ميكشور داشت قجنوب و جنوب شر يدر نواح شتريو ب 98و زمستان  زييدر اواخر پا ليس 5 اي 4

و  ميبهره ببر شتريب ها البيس نياز ا مياما توانست ميشد يافغانستان هم وارد كشور شد، دچار مشكل م
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 بود. يمناسب بيضر اريها بس در معبرها و رودخانه ليگذر س بيرض

 ميكم بود و توانست اريبس زيما ن يو خسارات ماد مينداشت ها ب اليس نيدر ا يادامه داد: خسارات جان يو

سال خشك بودند،  يما كه سالها يها و در مورد تاالب ميكن رهيرا ذخ نيرياز آب ش يتوجه حجم قابل

را شاهد  ينيرزميز يها مناسب به سفره قيو تزر يطيمح ستيز ديشدند و فوا رابيالب ستا 50به  بيقر

 .ميبود

 

 و تنگ معشوره در دستور كار قرار دارد ياريمهم بخت ي* احداث سدها

موضوع عدم تعادل  ه،يرو يبرداشت ب ليدل به ر،ياخ ياز مشكالت ما در سالها يكي" نكهيا انيبا ب انياردكان

در  يمنف النيمترمكعب ب ارديليم 5,6 ي، گفت: سال"بوده است ينيرزميز يها از سفره يجو خرو يورود

حدود  98 ــ 99 يسال آب دخو يها و بارش رياخ يها البيكه در س ميدار ينيرزميز يها برداشت از سفره

 ساالنه جبران شد. يمترمكعب از فاصله منف ارديليم كي

 ليبه منفعت تبد شتريرا ب ليس تواند يمناسب و وجود مخازن سدها م يسدساز" نكهيبر ا ديبا تأك روين ريوز

 ريكه ضرورت دارد و تحت تأث ييدر جاها يسدساز يها ، گفت: توجه ما به پروژه"كند تا خسارت

آنها دو  ملهشده و از ج شتريسدها كمرنگ شده بود، ب نيضرورت احداث ا ،يخشكسال يمتماد يسالها

 و تنگ معشوره است كه احداث آنها در دستور كار قرار دارد. ياريبخت يپروژه مهم سدها

 

 ليدادن خسارت پس از س يجا به رانهيشگيپ يها در پروژه ي* صرف منابع مال

 يگذار هيسرما ديبا م،يمناطق كشور صحبت كن ريمتناسب با سا ميافزود: در استان لرستان اگر بخواه يو

 ميداشته باش يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،يمخازن با مالحظات فن جاديبحث ا يبرا يا و قابل مالحظه شتريب

 گريو د نندينب بيآس مردمو  ميباش منيكه محتمل هست ا ييها البيدر س رو شِياز مخاطرات پ ميكه بتوان
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 .شوند يها م ها ملزم به جبران خسارت و دولت شود يوارد م ينيكه خسارات سنگ مينباش نيشاهد ا

 يكيكه  رانهيشگيپ يها در پروژه يشكل معقول را به يمنابع مال ميرد: اگر بتوانخاطرنشان ك انياردكان

در خصوص  يشتريب نانيبا اطم ميتوان يرا م رو شِيپ يسالها م؛ياحداث مخازن باشد، معطوف كن تواند يم

 .ميكن يسپر ليكاهش مخاطرات س

 

 گبزر يدر خوزستان در صورت نبود سدها تصور رقابلي* بروز خسارات غ

 اردهايليدر خوزستان م 98بهار  البينمونه زنده و بارز است كه اگر در س كيادامه داد: خوزستان  يو

استان بود كه اگر  نيا يبركت وجود مخازن سدها كرد به دايپ نيمترمكعب آب در مخازن موجود تسك

 البيخسارات س شد، يتعداد سدها ساخته نم نيا رانيا ياسالم يمخازن نبود و اگر در دوران جمهور نيا

 .شد يتصور م رقابلياستان غ نيا يبرا 98بهار 

و  يهرساله خسارات جان يها البيرا كه س ييرخدادها ميدار اديز خيكرد: ما در تار حيتصر روين ريوز

 كرده يوارد م يچه دام و چه كشاورز شانيها هيرا به استان خوزستان و هموطنان ما و سرما يعيوس يمال

بود كه توان  نيااز  يسدها بود كه حاك يداريآنچه رخ داد هم پا 98بهار  عيوس ليسدر  ياست، ول

توان ارزشمند است و امتحان خودش را پس داد و هم  كيبزرگ در كشور ما  يو ساخت سدها يطراح

 .ابديكاهش  يا قابل مالحظه زانيم مخازن باعث شد خسارات به نيوجود ا
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 16/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – شدت تَر به ايبه شدت خشك  يها تكرار سال

 

كمتر از  اريها بس كه بارش ميرا تجربه كرد يسال متماد 10ما « نكهيبا اشاره به ا روين رياقتصاد : وز يايدن

من  تيسال فعال نيگفت: اول ،»ميرا پشت سر گذاشت يخشك يها كشور بود و واقعا سال يها رشمتوسط با

سال  نيتر سال خشك نيداد، ا انساله نش 50بود كه آمار  96-97 يمصادف با سال آب رو،ين ريعنوان وز به

بود كه  يسال 97-98 يسال آب يعنيبعد از آن،  يبود كه سال آب نيبود و جالب ا ريسال اخ 50در 

 نيكه ا ميديد م،يو بعد كه به آمار نگاه كرد ميرا داشت 98 نيو فرورد 97اسفند  عيوس يها البيس

 نيتر عنوان پربارش به ريسال اخ 50سه سال در  گرپربارش قرار دارد كه ا يها سال ستيل يدر باال يآب سال

 ست.بوده ا 97-98 يسال آب نيها هم سال نياز ا يكيكشور باشند،  يها سال

به  ايبه شدت خشك  يها تكرار سال« نكهيبا اشاره به ا ميتسن يوگو با خبرگزار در گفت انياردكان رضا

 طيدر شرا ژهياست؛ به و البياحداث سدها، كنترل س لياز دال يكي، ادامه داد: »شدت تَر محتمل است

 يحد طيشرا شتريب مامثل  يكشورها و مناطق شود يشده و گفته م تر يجد مياقل رييتغ يها كه بحث يفعل

مواجه  يخشك و متماد يليخ يها با سال ايكه  ميآماده باش ديمعنا كه با نيرا تجربه خواهند كرد؛ به ا

 است. گريد يحد ن،يكه ا ميتَر مواجه شو اريبس يها با سال ايحد است  كي نيكه ا ميشو
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خبرگزاري  – اينو د رانيدر ا ينيرزميز ياحداث سدها خچهيتار|»يزداريمعجزه آبخ«

 18/07/1399تسنيم مورخ 

 

آب باران است. ارزان بودن، جامعه پسند بودن و  رهيذخ ياز جمله روش ها ينيرزميز يسدها احداث

 گونه سدها است. نيا يها يژگياز و يمحل طيشرامطابقت آن با 

و بهداشت آب شرب، آن  نيتأم يالملل نيهدف دهه ب م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ستين سريم يهدف به سادگ نيبه ا يابي. دسترديدر دسترس همگان قرار گ ياست كه آب سالم و بهداشت

هدف محقق شود. در ضمن تجربه نشان داده است كه جهت  نيتا ا ابديدهه ادامه  نيچند ديو كارها با

 طيمناسب، ارزان و جامعه پسند و مطابق با شرا يبه روش ها دهيچيگران و پ ياز روش ها ديها با يريگ

قابل  ريو غ يبه صورت فصل يكه بارندگ يدر حال توسعه در مناطق ياز كشورها ياري. بسابدي رييتغ يمحل

كردن آن در فصل  رهيذخ قيطر زا ياديآب تا حد ز هيكشورها ته نيده اند. در ااست، واقع ش ينيب شيپ

 شود. يخشك انجام م يسال ها يمرطوب برا يكم باران و در سال ها يفصل ها يپرباران برا

 يدر برخ ياست. ول ينيرزميآب، استفاده از آب ز يفصل يبرطرف كردن كمبودها ياز راه ها يكي

در دسترس  ينيرزميآب ز ايرسند و  يبه انتها م زين ينيرزميمنابع آب ز يك حتدر اواخر فصل خش ينواح

روش  نيا تهباشد كه الب يو نصب پمپ م قيعم يبه حفر چاه ها ازياز آن، ن يبهره بردار يو برا ستين

مورد توجه قرار گرفته،  رياخ يآب كه در سال ها رهيذخ ياز روش ها يكي. ستيمقرون به صرفه ن

 است. ينيرزميآب ز يز سدهااستفاده ا

 ي. سدهاستين ياز به هدر رفتن آن فكر تازه ا يريبه منظور جلوگ ينيرزميآب ز انيكردن جر سد

دهد كه سد كردن  يدر تونس نشان م ييساخته شده و بناها انيدر زمان روم اينيسارد رهيدر جز ينيرزميز

 كياز  هم يشده است. گزارش يانجام م قايدر شمال آفر يميقد يتوسط تمدن ها ينيرزميآب ز انيجر
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 باشد. يساخته شده موجود م كايآمر يزونايدر آر جدهميكه در قرن ه ينيرزميسد آب ز

و در  افتهيكوچك، گسترش  اسيدر مق ينيرزميآب ز يمختلف احداث سدها يروش ها يتازگ به

 ريرفته است. در چند سال اخ به كار ليو برز قايدر هند، جنوب و شرق آفر ژهيبه و ايدن يقسمت ها يبعض

رابطه  نياست. در ا افتهي شيافزا ييتوسعه روستا يدر پروژه ها ينيرزميآب ز ياستفاده از سدها دهيا

 يجنوب يكايو آمر قايآفر ا،ياز آنها در حال حاضر در آس يشده و تعداد شيپ يقاتيپروژه تحق نيچند

آب  ياز سدها يو احداث تعداد يابيان هند، مك ينيرزميآب ز ياست. دفتر مركز دهيآغاز گرد

 ،يقاتيك پروژه تحقياستكهلم در قالب  يتكنولوژ يسلطنت تويدر كراال را انجام داده و انست ينيرزميز

كرده است. در حال حاضر استفاده از  يجنوب هند بررس يمنطقه ا يزيطراح را با برنامه ر نيتناسب ا

سد توسط  نيدر جنوب هند است، چند يابل قبولق كيآب تكن رهيجهت ذخ ينيرزميآب ز يسدها

 ساخته شده است. ياريجنگل و آب يالتيا يگروه ها

توسط بخش  يوپيدر ات ينيرزميسد ز نيچند سال گذشته، چند يكشور سوئد در ط يو مال يفن تيحما با

 كي قرار داده است و تيرا مورد حما قايسد در آفر نياحداث چند ونسكويساخته شده است.  يدولت

آغاز به  مباوهيكشور ز نيالند سوئد با مساعدت مسئول يتوسط دانشگاه علوم و تكنولوژ يقاتيپروژه تحق

 كار نموده است.

 ياديز يايمزا يآب دارا يسطح رهيمتداول ذخ ينسبت به روش ها ينيرزميآب ز ياز سدها استفاده

 يبار و برا كيرود.  يم نياز ب به طور كامل يحت ايو  افتهيكاهش  ريروش تلفات تبخ نياست. در ا

 يباشد، در حال يدر دسترس م يمدت طوالن يآب برا رهيشود و سپس ذخ يو ساخته م يطراح شهيهم

 نيو همچن ابدي يرسوبات كاهش م ينيو ته نش اهانيرشد گ ليبه دل يمخازن سطح ديمف رهيكه حجم ذخ

باشد. در روش مورد نظر آب  يم ديدش يها انياز طغ يناش يخراب اي ريبه طور مرتب در معرض تبخ

تب حلزون  وعيو ش ايپشه ماالر يتخم گذار لياز قب يشود و مخاطرات سالمت يشده كمتر آلوده م رهيذخ
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 باشد. يم يوجود دارد، منتف يكه در مخازن سطح

در فصل  يادينوسان ز ينيرزميكه سطح آب ز رانيمثل ا ييدر كشورها ينيرزميز يمطالعات، سدها طبق

در عصر حاضر به سال  رانيرد ا ينيرزميز يخواهد بود. سابقه ساخت سدها ديك و مرطوب دارد، مفخش

 يتوسط وزارت جهاد سازندگ يآب شرب شهرك نيرسد كه در كهنوج كرمان به منظور تام يم 1370

 يو آبخواندار البيكارشناسان دفتر كنترل س يانجام شده از سو هيوقت انجام شد. طبق مطالعات اول

 ينيرزميز ياحداث سردها تينقطه از كشور، ظرف 300از  شيب ،يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ

 دارند.
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 ميمحصوالت د ديتوان تول ي/ چطور ميزداريبا آبخ ديجهش تول|»يزداريمعجزه آبخ«

 18/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - داد؟ شيبرابر افزا 2را تا 

 

)، يزداريباران (آبخ ريسطوح آبگ يبا استفاده از سامانه ها ميمحصوالت د يليتكم ياريآب قاتيتحق طبق

 دهد. يم شيدو برابر افزا و درآمد كشاورزان را تا ديتول زانيم

باعث بروز  يمتوال يها يو وقوع خشكسال يكم آب م،يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

با  كينزد ندهيشود در آ يم ينيب شيشده است. پ اياز مناطق دن ياريدر بس يمنابع آب تيمشكل محدود

. از آنجا شدمواجه خواهد  دهيمشكالت عدبا  ايدن ييمنابع غذا نيو كمبود منابع آب، تأم عتيجم شيافزا

 شيمانع از افزا نيريمنابع آب ش تيبشر است، محدود يكننده غذا نيتأم يمنبع اصل يكه بخش كشاورز

 خواهد شد. يمحصوالت كشاورز ديتول
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در منطقه كم بارش  رانيروبرو است؛ ا يمنابع آب تياست كه با محدود يياز كشورها يكي رانيا كشور

 رانيا ،يبارندگ زاني. از نظر متوسط مديآ يبه شمار م ريفق ياز كشورها يقع شده و از نظر بارندگوا ايدن

طبقه  متريليم 250از  ركمت انهيمتوسط سال يبارندگ زانيخشك با م مهيتوان جزء مناطق خشك و ن يرا م

شود و فشار  يمحسوب م رانيدر ا يتوسعه كشاورز تيعامل محدو نيكرد. لذا كمبود آب مهمتر يبند

 است. شيمصرف آب در حال افزا يتقاضا برا شيبه علت افزا يبر منابع آب

 نيجهت تام يتوسعه بخش كشاورز ياز راهكارها يكيبه عنوان  ميكشت د ،يتوجه به كمبود منابع آب با

 يكشت محصوالت كشاورز ريدرصد سطح ز 80 ها يشود. طبق بررس يكشور محسوب م ييغذا تيامن

 رارق ميكشت محصوالت د ريز ايدن نيهكتار زم ارديليم ميو ن كياست و حدود  ميد يكشاورز ا،يدر دن

 دارد.

 هيبر سرما ديمحصول، تأك ديتول سكيبا هدف كاهش ر ميدر كشت محصوالت د يديراهبرد كل كي

است. استحصال  ميد يكشت ها يليتكم ياريانجام آب ياستحصال آب باران برا يسامانه ها يرو يگذار

 استفادهمورد  تيبا موفق اياز مناطق خشك دن ياريدر بس ميد ياراض يليتكم ياريانجام آب يآب باران برا

شود و در زمان  يم رهيو ذخ يمجاور جمع آور يمنظور آب باران از اراض نيا يقرار گرفته است. برا

شده  ياورزمحصوالت كش يبهره ور شيموضوع باعث افزا نيرسد و ا يم اهيكمبود آب به مصرف گ

 است.

 زيرسد، ن يمتر م يليم 150كه بارش ساالنه آن تا  يدر مناطق ينشان داده است حت قاتيباره تحق نيا در

اطراف و  يها نياقدام به استحصال آب باران از زم نكهيانجام داد، مشروط به ا ميتوان كشت گندم د يم

انتظار داشت كه عملكرد گندم حداقل تا  توان يصورت م نيشود كه در ا يليتكم ياريانجام دو نوبت آب

 افزوده شود. ميد طيدو برابر نسبت به شرا

هست  كه  زين يگريمتعدد د يايو مزا ديفوا يباران دارا ريسطوح آبگ ياستفاده از سامانه ها نيبر ا افزون
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از  نيد. همچناشاره كر ينيرزميز يو آب ها يعيتوان به كاهش فشار به منابع طب يم ايمزا نيا نياز مهمتر

بوده و از  گانيرا ينعمت خداداد كياستحصال آب باران آن است كه آب باران  ياقتصاد يايمزا گريد

گزاف  نهيبه صرف هز يازينداشته، ن يآنجا كه محل استحصال آب باران با محل استفاده آن فاصله چندان

سطوح  ايسامانه ها  يو اجرا يراحمربوط به ط يها نهيوجود ندارد و تنها هز يشبكه آبرسان يطراح يبرا

استحصال آب باران به خصوص  ياستفاده از سامانه ها هتوسع يباران مطرح است. لذا از بعد اقتصاد ريآبگ

 است. هياست، كامال قابل توج ميتحت كشت د ياز اراض يكه بخش عمده ا يدر مناطق

و با توجه به  يكشاورز داتيز افزون به تولرو ازيو ن تيجمع يشيآن كه امروزه با توجه به روند افزا جهينت

به خصوص  ياز آب باران در كشاورز نهياستفاده به ،يدر دسترس بخش كشاورز يمنابع آب تيمحدود

 يآب ازياز ن يبخش ورشده به منظ ياست. لذا استفاده از آب باران جمع آور تيحائز اهم اريبس ميكشت د

بارش  يعملكرد و بهره ور شيموجب افزا يليتكم ياريام آبانج قياز طر ميمحصوالت د يبرا ازيمورد ن

استفاده  نيداد. همچن شيرا افزا ميمحصوالت د ديتوان حداقل دو برابر تول يروش م نيخواهد شد و با ا

 يبرا يمنابع آب و كاهش فشار بر منابع آب نهيبه تيريعملكرد، موجب مد تيعالوه بر تثب كيتكن نياز ا

 طيو در نظر گرفتن شرا يتوان با آموزش اصول يخواهد شد. لذا م يبخش كشاورز ازيآب مورد ن نيتام

 جلب نمود. كيتكن نيا يساز ادهيپ يرا برا يبوم يروهايمشاركت ن ،يميو اقل ياجتماع
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خبرگزاري فارس مورخ  – بوم مازندران ستيز ي/ بحران تازه براديسد را بشكن نيلطفا ا

19/07/1399 

 

حوزه آب و  يدانشگاه يها كارشناسان و چهره يو نا باور رتيح انيكار خود را كرد. م تيريمد سوء

 يد. طرحرود تجن در استان مازندران آغاز ش يها سر شاخه يبر رو نسكيساخت سد ف اتيخاك عمل

 عيوس ابانيكند و ب يم ريمازندران را طعمه كو يبرد. پس از مدت ينم ييكه به گفته كاردانان راه به جا

 .شود يپهناورمان اضافه م يبه استپ ها يگريد

 
 

به حوضچه  يعيكه انتقال آب از منبع طب ستيبار ن نينخست نيفارس: ا يخبرگزار ستيز طيمح گروه

مشاوره  رانيمد ني. اما اگر همشود يم يعنوان تنها راه استحصال آب معرف مسئوالن به يمقصد از سو

 رنديبگ مكوتاه مدت را قل يها يو سوده هيصاحب سرما يايكنند و دور ماف يشان را قاض كاله دهيند

ادامه  يحكم زنگ خطر برا توانند يكه هر كدام م شود يروشن م ينافرجام يها شان به تجربه چشم
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رود پر آب  يها سر شاخه يسازه بر رو نيساخت ا اتيحاال كه عمل نيباشند. هم نسكيساخت سد ف

دور  يرو دار خوانشده و است يكارشناس يانتقادها ميسرو سامان و از ب يزده و ب تجن در مازندران شتاب

 زده يخشكسال يها نافرجام انتقال آب در گوشه و كنار استان يها از فهرست طرح يا اههيتند افتاده س

چغاخور،  زد،ي ه،ياروم ل،يشهر، شوراب دونيگذشته انتقال آب به فر يها . در سالخورند يكشور خاك م

 يو برا ديايب يبعد رانيگ ميبه كار تصم ودكارنامه مرد نيا ديبروجن و اصفهان ناكام ماند تا شا رفت،يج

 .به ظاهر پر آب نداشته باشند يچشم به استان ها يريكو يها آب استان نيتام

 
آب و  يا حوضچه نياز انتقال ب ييزدا انيايب يبرا شرفتهيمتمدن و پ يكشورها گريكه مثل د رفت يم ديام

ها در  حرف ني. اما همه امياوريرو ب يمنابع آب تيريكشت و مد يو به اصالح الگو ميدست بكش يسدساز
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روز به روز  يستيز طيمح يبا پشتوانه مجوزها نسكيماند و پروژه ساخت سد ف يواه يدهايحد همان ام

 شد.    تر كيو نزد كيشدن نزد ييبه مرحله اجرا

 

  رانيا يمركز رياز طرح انتقال آب خزر به كو يا نهيشي***پ

 خيكه از همان تار يا دهيمطرح شد. ا 40دهه  لياز اوا رانيا يريخزر به مناطق كو يايانتقال آب از در طرح

خزر  اچهيپهناور در يشد. طبق نظرات كارشناسان آن دوره مقرر شد رود ادي »رانروديپروژه ا«از آن با عنوان 

 يباشد. برخ لومتريك 600از هزار و  شيآبراه ب نيشده بود كه طول ا ينيب شيفارس برساند. پ جيرا به خل

ق را بر ديو تول برد يرا باال م يدر برابر خشكسال رانيطرح توان ا نيباور بودند كه ا نيمهندسان آن دوره بر ا

 عيرا تسر رانيا يفالت مركز هيدر ناح ييزدا ابانيو ب شود يم ي. باعث رونق كشاورزدهد يم شيافزا زين

دهه در  3از  شيمسكوت ماند و بعد ب يطرح تا زمان انقالب اسالم نيجانبه، ا ند. پس از مطالعات چكند يم

 يها تاق و جفت چهره يها د مخالفتها افتاد. با وجو نژاد دوباره بر سر زبان يدولت دكتر محمود احمد

 خورد. ديكل 1391ماه سال  نيطرح در فرورد نيو كارشناسان حوزه آب و خاك ا يدانشگاه

سال به اتمام و به  2طرح را در طول مدت  نيعنوان كرد كه ا يا رسانه يها در نشست نژاد ياحمد دكتر

 يايمتر مكعب از آب در 500 ونيليم كي طرح مقرر شد ساالنه ني. طبق ارساند يم يبردار مرحله بهره

بار دوم  يبرا يوحاندولت ر يطرح در ابتدا نيسمنان، قم، كاشان و اصفهان منتقل كند. ا ،يخزر به سار

 طيسازمان مح سييكند. معصومه ابتكار ر دايبروز پ يبرا يمجال يستيز طيمح يها يمسكوت ماند تا نگران

 ستيآثار مخرب ز ليخزر به استان سمنان به دل يايآب از در باره گفت با انتقال نيوقت در ا ستيز

طرح مجددا مطرح شد و اسفند ماه  نيا كه دينكش يحال طول ني. با اميدر منطقه مبدا مخالف هست يطيمح

كرد.  افتيبودجه در فيممتنع از مجلس رد يرا كيمخالف و  يرا 24موافق،  يرا 177با  1397سال 

 طرح آغاز شد.  نيمتوقف كردن ا يهزار امضا برا 10از  شيمجلس ب ندگانينما ميتصم نيهمزمان با ا
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 هستند؟ ي***مخالفان از چه گروه

 دهند؟ يم ليتشك يطرح را چه كسان نيمخالفان ا تينكته توجه شود كه جمع نيبه ا ديبا زياز هر چ شيپ

 ست،يز طيعال در حوزه محشناخته شده ف يها چهره ،يدانشگاه دياز اسات يتا به حال تعداد قابل توجه

 عتيداران طب و دوست ستيز طيدفاع از مح يها تيجمع نيكارشناسان حوزه آب و خاك و همچن

بوم در  ستيز بيها بر تخر چهره نياز ا ياند. برخ طرح پرداخته نيشدن ا ييمازندران به مخالفت با اجرا

مطلوب  ياز آن ها اساسا به خروج يا دارند، عده هيتك يركانيه يها جنگل رينظ يو ب يياستثنا هيناح

 ينوع استحصال آب برا نيا گريد ياند و بعض اعالم كرده نهيو پر هز رممكنيطرح را غ نيا دنيرس

 . دانند يم يقانون اساس 50با اصل  ريو مغا يقانون رياستان سمنان را غ ژهيبه و يريكو يها استان

 

 دارد؟ نسكيفبا ساخت سد  يرتيچه مغا يقانون اساس 50***اصل 

قانون  نهيزم نيدر ا«كه  ييجمله طال نيخزر به استان سمنان هم به ا يايدر بحث انتقال آب از در متاسفانه

گذشته با  يها در هفته ستيز طياز فعاالن عرصه مح ياري. بسميرس يم »شود ينم يياما اجرا ميدار يخوب

را تنها سپر و  ياساس قانون 50د به اصل رود تجن استنا يبر سر شاخه ها يسد ساز اتيقوت گرفتن عمل

 ياقتصاد اتيهر نوع عمل يقانون اساس 50اند. براساس اصل  كرده يپروژه معرف نيسالح متوقف كردن ا

 رديمنطقه در مخاطره قرار بگ كيبوم ارزشمند  ستياز آن  ز يبردار ساخت آن و در صورت بهره يكه ط

از  يادي. تا به حال كارشناسان زديآ لممانعت به عمآن  يشروياز پ ديممنوع است و به سرعت با

 رسد ياند اما به نظر م به عمل آورده يساز شفاف يعلم ليپروژه با ذكر دال نيمخاطرات چند جانبه ا

 سازنده وجود نداشته است.  يانتقادها نيا يبرا ييگوش شنوا

 

 شود ينم ريپروژه عاقبت به خ نيا مييگو ي***چرا م

است. پس از مسكوت ماندن انتقال آب از  شده ينيب شيو سپس سمنان پ يخزر تا سار يايآب از در ريمس
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مانده را بكشد و آب را از سر  نيزم يقرار است جور پروژه رو نسكيحاال ساخت سد ف ايدر ميمستق ريمس

ر منطقه د يبوم ندرختا يها رود تجن به سمنان برساند. با انحراف رودخانه، جنگل و گونه يها شاخه

با  يريانكار ناپذ يوابستگ زيمنطقه ن نيمتنوع ا يجانور يها گونه اتي. حرنديگ يخطرخشك شدن قرار م

 يرياز منطقه آبگ لومتريده ك نسكيدارد. بر طبق مطالعات انجام شده با احداث سد ف ياهيگ يها گونه نيا

متعدد در فصول جا به  يجانور يها گونه يتباطار يها مناطق محل اتصال و راه ني. ارود يم نيشده و از ب

رو  يآب ها با مشكالت كم استان گريگلستان و مازندران هم مانند د يها ن جا شدن هستند. كشاورزان استا

پهنه  نيا يو مردم بوم شود يمسدود م يكشاورز يها نيزم ياريراه آب نسكيبه رو هستند. با احداث سد ف

 .ادشغل خود را از دست خواهند د

 
مانند سمنان  يدر استان پهناور ياز كم آب يدرد نسكيساخت سد ف دهد يكه مطالعات نشان م ييجا تا

 يها است كه در سال يبه كارخانجات يرسان آب يبرا يا پروژه مقدمه نيا رسد ي. به نظر مكند يدوا نم

اند و حاال با  هشد ساختهاستان سمنان   يابانيمناطق ب هيدر حاش يريتدب يو ب ييسودجو ،يگذشته با شتابزدگ

 يها ،گونهيشمال يزارهايشال ،يركانيه ميعظ يها رواست جنگل اياند. آ روبه رو شده يآب يمعضل ب
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شود كه  ييايماف ريتدب يعاجالنه و ب ميتصم يمنطقه فدا كي يو اشتغال بوم يو جانور ياهيمختلف گ

 رد؟بب يكارخانه سود هنگفت يبه تعداد يقرار است از قبل آبرسان

 

 مازندران سنگ تمام گذاشتند ندگانينما***

 يريتدب يب نيناقابل در محكوم كردن ا تييتو كياز گذاشتن  يارشد استان رانيمد شتريكه ب يحال در

مجلس سنگ تمام گذاشتند و مخالفت خود با  سيياستان مازندران در حضور ر ندگانياند نما كرده غيدر

در نشست با  اندروديو م يمردم سار ندهينما يد. زارعرا اعالم كردن نسكيساخت سد ف اتيادامه عمل

را  هياستان مازندران حذف شده است، چشمه روز يها رودخانه يسرشاخه ها«مجلس گفت:  سيير

كه در  يشده بگذرد. سد يكارشناس رياز مس دياما احداث سد با ميبا مردم سمنان ندار يبردند. ما مشكل

 . »دهد يم اهشرا ك ييرجا ديمتر مكعب از  آب سد شه نويليم 25شود  جاديقرار است ا نسكيف

موضوع مهم اشاره كرد و  نيارشد استان مازندران به ا رانيورود نكردن مد ليبه طور مبهم از دال يزارع

سد از نظر  نياست. الزم است كه ساخت ا دهيبه ما نرس نهيزم نيدر ا يخوب يمتاسفانه خبرها«ادامه داد: 

 لياند. ما دال كرده ارياخت سكوت نهيزم نيدر ا يارشد استان رانياما مد رديقرار بگ يسمورد برر يكارشناس

 »شود. يدگيموضوع رس نيكه به سرعت به ا ميدوارياما ام ميدان يرا م رانيمد نيعدم اقدام موثر ا

ساخت  نهينسبت به عدم تحقق تعهدات در زم يتند يريموضع گ زين يمردم سار ندهينما »يكارنام ييبابا«

كشور است. مقرر شده بود كه مطالعات انجام  يزير به برنامه نيتوه نسكياحداث سد ف«كرد:  نسكيسد ف

در  يمهم سد ساز موضوع. فتادين ياتفاق نهيزم نيشود اما در ا يعلن ندگانينما يبرا نهيزم نيشده در ا

 »شود. يدگيرس هيرو نيه ااست كه به سرعت ب نيما ا يمغفول مانده و تقاضا يمازندران به صورت جد
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 10 |موجود زنده  اردهايليو مرگ م رانيا يرود مركز نيتر بزرگ يخشك يتراژد

نالين آخبرگزاري همشهري  – داد يرود را نجات م نيآبه ا در حق ييجو درصد صرفه 

 19/07/1399مورخ 

 

 شيب 99 وريشهر انيتا پا 98استان اصفهان گفت: اول مهر  ستيز طيمح يها سمن يهماهنگ يشورا ريدب

 نيدرصد از ا 10شد كه اگر فقط حدود  يرهاساز رود ندهيمترمكعب آب از  سد زا ونيليم 700از  هزار و 

االن شاهد خشك  كرد، يم دايپ انيدر رودخانه جر داريو به صورت مستمر و پا شد يم ييجو صرفه زانيم

 .مينبود ستمنديز اردهايليرفتن م نيشدن رودخانه و داستان تلخ و غمبار از ب

 
 رود  زاينده

انتقام "در جهان كرونا را   شمندانياز مفسران و اند يشمار رنا،يبه نقل از ا نيآنال يگزارش همشهر به

به دل و جان  تيرنگ و مل ت،يقوم ت،يفارغ از جنس تازانه كهيكه  يروسياز انسان دانستند، و "عتيطب

و  يعيطب يبحران ها نكهيا هها رخنه كرده و هزاران نفر را به كام مرگ كشانده است نكته قابل توج انسان
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ها و همه موجودات بود اما كرونا نسل بشر را هدف  جان انسان يو زلزله بال ليند سگذشته مان يعيرطبيغ

 قلمرو و قدرت خود را سرسختانه حفظ كرده است. م،يقرار داده و حر

انسان هاست،  يسبك زندگ رييتغ دينوپد يها روسياز مسائل مهم در مورد و يكيمعتقدند كه  محققان

را به خاطر منافع  عتيطب يها ستمياكوس  عت،يقبل با دخالت در طب از روز شتريهر روز ب انيآدم رايز

كه موجودات  ها روسيو جهيداده اند در نت شيكرده و سطح تماس خود را با آن ها افزا يدستكار

 نيا نيكنند كه در آخر دايخود پ يبرا يديجد يها زبانياند م كرده و توانسته رييهستند تغ يهوشمند

 رخ داد و جهان را تابع خود كرد. 19-ديكوو يرياتفاق، همه گ

 ب،يهزاران سال است گرفتار نسل بشر شده است كه به اعتقاد كارشناسان تخر ستيز طيو مح عتيطب

ها وابسته  انسان يبوده است، نامهربان نشيبردن همه و همه دستاورد انسان در آفر نيو از ب يكشتار، آلودگ

 يها را در دل غم يعيطب يها از دست دادن داشته يكره خاك يو در همه جا ستيو منطقه ن تيبه قوم

 نشاند. يم داريب يها وجدان

رفتن  نيجنگلها گرفته تا از ب بيخود دارد از تخر يجا زگونهيست يما هم وصف رفتارها رانيا در

 يچه عمد يمهر يب اچهيو در  رودخانه ،يشدن مراتع تا خشك شدن منابع آب ابانياز ب يجانور يها گونه

 .كشد يبه رخ همگان م يرعمديو چه غ تيرياز سوء مد يناش

از  شيبه طول ب رود ندهينقاط كشور است به عنوان مثال زا ريمشابه سا تياصفهان هم وضع ران،يمركز ا در

موجود و  اردهايليم اتيح يكننده آب برا نيكه تام رانيا يرودخانه منطقه مركز نيبزرگتر لومتريك 400

و اقتصاد منطقه  يكشاورزمؤثر در  يهمواره نقش ،يو فرهنگ يحين عالوه بر جاذبه تفرها انسا ونيليم

تراكم  ،يو سهم خواه تيريبه علت سوء مد رياخ يها داشته، در دهه يتاالب گاوخون يو هست يمركز

 نييشده و در پا ليتبد يرودخانه فصل كيمخرب به  يعوامل انسان يها و بطوركل اضافه برداشت ت،يجمع

 مواجه شده است. يست با خشكد
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 يكشاورز ،يدنيمصارف مختلف آشام ياز منابع آب برا يو عقالن يكس منكر استفاده اصول چيه اگرچه

 نيبا ا يرود شود ول نيتوانست صرف زنده نگه داشتن ا ياز آن م يدرصد كم ياما حت ستيو صنعت ن

دست  نييكشاورزان در باالدست و پا و بهاره زهييآب بطور كامل به كشت پا رياخ يها وجود در ماه

 داشته است. يرودخانه در پ يكشت با قطع آب، مرگ را برا ياريدوره آب انيو پس از پا افتياختصاص 

 صياساس تخص نيبود و بر هم يجار  شد در چند ماه يرود پس از دفعات مختلف كه خشك م ندهيزا

كه آب رودخانه از  رود ندهيه) از محل سد زاكشت بهاره(تابستان يارينوبت آب نيدر آخر يآب كشاورز

و به دنبال آن  افتي انيپا وريشهر 28بامداد روز جمعه  ابدي يم انيجر يشود و بنوع يم اديآنجا كم و ز

و  يدوباره خود طعم خشك بخش، يو زندگ ندهيزا شهيرود هم ندهيكرد تا زا دايسد كاهش پ يخروج

 مرگ را بچشد.

 طيمح ،يدنيكننده آب آشام نيمركز كشور و تام يسدها نيتر ياز اصل يكي رود به عنوان ندهيزا سد

مترمكعب بهره  ارديليم 1,4 تيبا ظرف 1349در سال  ران،يا يو صنعت در منطقه مركز يكشاورز ست،يز

 .ردغرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دا يلومتريك 110شكل در  يسد قوس نيشد؛ ا يبردار

رود به  ندهيسد زا رهياصفهان ذخ يا شركت آب منطقه يبردار روز معاون حفاظت و بهرهبه اعالم همان  بنا

از  شيو بهداشت منطقه پ يدنيآب آشام نيتام يبرا ديبا زانيم نيو ا ديمتر مكعب رس ونيليم 200حدود 

 كند. دايبود اختصاص پ رهنگاميها كه بنا به گفته مسئوالن د شروع بارش

 يو استاندار رويبر اساس مصوبات جلسات با وزارت ن تر شيافزود: پ رنايو با ادر گفت و گ يساسان حسن

از  ديسد نبا نيا يداريو پا يدنيآب آشام نيتام يبرا وريشهر انيتا پا رود ندهيسد زا رهيمقرر شده بود ذخ

 متر مكعب كمتر شود. ونيليم 200

 يكنون رهيسد وجود داشت و رقم ذخآب پشت  ونيليم 540 ييروزها نيادامه داد: سال قبل در چن يو

 با سال قبل دارد. سهيحجم سد در مقا زانينشان از افت محسوس م
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 ؟يكانال آبرسان ايرودخانه است  رود ندهيزا

 رانيگ ميو تصم رانياستان اصفهان گفت: مد ستيز طيمح يها سمن يهماهنگ يشورا ريارتباط دب نيا در

اند و از آن فقط  فروكاسته يمعبر و كانال آبرسان كيرا تا حد  درو ندهيزا ياتيها كاركرد ح سال نيدر ا

به صورت  ديكه با اتبخشيزنده و ح ستمياكوس نيدر واقع به ا كنند، ياستفاده م يعبور آب كشاورز يبرا

داران نگاه شده  حقابه گريد نيتأم يبرا يكانال آبرسان كيتنها به عنوان  ست،يجانبه به آن نگر جامع و همه

 است.

از صدها  شيخاطرنشان كرد: ب رود ندهيزا بخش اتيزنده و ح ستميبا اشاره به اكوس يانتخاب اهللا حشمت

آنها  يكه زندگ كنند، يم يزندگ ستمياكوس نيمختلف در ا يها در انواع گونه ستمنديز  اردهايليگونه و م

 يجانور يها گونه نيا اتيح هب ياحترام يآب در رودخانه است اما ما با ب يمستمر و دائم انياز جر يتابع

و  ياهيگ ستمنديز اردهايليرفتن م نيسبب تلفات و از ب رود، ندهيخود زا يبرا اتينشدن حق ح ليو قا

 .ميا شده يجانور

 

  رود ندهيموجود زنده زا اردهايليم مرگ

 رايور كرد، زتص يدنيو آب آشام يو كشاورز عيتنها صنا ديرا نبا رود ندهيداران زا اضافه كرد: حقابه يو

و از آب آن به اشكال  يزندگ رود ندهيزا ريمس يكه در شهرها و روستاها يانسان ها ونيليعالوه بر م

ها تا پرنده  و پالنكتون انيز و كف انيبزرگ و كوچك از آبز ستمنديز اردهايليم كنند، يمختلف استفاده م

 خانه وابسته است.رود يدائم انيو مماتشان به جر اتيح اهانيو چرنده و انواع گ

  يطيمح ستيحقابه ز ،ياستان اصفهان ادامه داد: قانونگذار با مصوبات قانون ستيز طيفعال مح نيا

به صورت  يطيمح ستيز ةحقاب صيو عدم تخص تيريها را محترم شمرده اما  سوء مد ها و تاالب رودخانه

 ستردهرود شاهد تلفات گ ندهيشده كه پس از خشك شدن زا يا به گونه تيوضع دار،يمستمر و پا
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 .ميهست ياهيو گ يمختلف جانور يها گونه

 يگاوخون يالملل نيو تاالب ب رود ندهيزا يطيمح ستيحقابه ز نيقانون، تام ياضافه كرد: بر مبنا يانتخاب

كه  مينيب ياما م رد،يدر دستور كار قرار گ ديو صنعت با يكشاورز ةو مقدم بر حقاب يدنيپس از آب آشام

شدن رودخانه  شكشاهد خ يآب كشاورز صيو پس از تخص شود يگرفته م دهيضوع كامل نادمو نيا

 .ميهست

 نيمثال در ب يكرد: برا حياصفهان تصر يطيمح ستيمردم نهاد ز يسازمان ها يهماهنگ يشورا ريدب

 كه كند يم يزندگ نيريآب ش يگويبا نام م يآبز يا كه در رودخانه وجود دارد، گونه يزير يها خزه

 وجوداتم گريدر رودخانه است، به دنبال آن د يموجودات آبز گريد يبرا يارزشمند هيخود منبع تغذ

ادامه دارد تا برسد به  ييغذا ةچرخ نيو ا روند يبزرگتر به عنوان غذا به شمار م يها گونه يبرا زين يآبز

 اهانيكف تا گ يها از خزه اهانياز گ ياريبس گريد يجانوران و از جمله انسان، از سو ريپرندگان و سا

 .دهند يم اتيآب ادامه ح انيرودخانه با جر ميبستر و حر

گذشته با  يها و چنار در سال ديدرختان ب ژهيبه و رود ندهياز درختان مشرف به زا ياريبس يگفته و به

 نيا در نظر گرفت دينكته را با نيا مياز آنها بود ياريخشك شدن رودخانه خشك شده و شاهد افتادن بس

 است. دهسخت و طاقت فرسا كر ستيز طيمح يكار را برا يتيمسئول يدهد كه ب يامر نشان م

از   شي، ب99 وريشهر انيتا پا 98از اول مهر  يعنيگذشته،  يگفت: در سال آب ستيز طيدوستدار مح نيا

اگر  افتي نايشد و در بستر رودخانه جر يرود رهاساز ندهيمترمكعب آب از  سد زا ونيليم 700هزار و 

رودخانه) آن  نيا يطيمح ستيمتر مكعب (حقابه ز ونيليم 176 يعني زانيم نيدرصد از ا 10فقط حدود 

االن شاهد خشك شدن  كرد يم دايپ انيدر رودخانه جر داريو به صورت مستمر و پا شد يم ييجو صرفه

 .مينبود ستمنديز اردهايليرفتن م نيرودخانه و داستان تلخ و غمبار از ب

 ريسال اخ كيگفت: در  ستين تيريجز سوء مد يزيرودخانه چ يفعل يخشك نكهيبر ا ديبا تاك ينتخابا
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رود  ندهيكشت و كار زا ياما پس از اتمام استفاده از آب برا افتي صيتخص يچهار نوبت آب كشاورز

 بود. يمنطق ريناعادالنه و غ يميتصم قتيرا خشك كردند كه در حق

به جا مانده انتقال آب به حوضه   يها طرح ليو تكم عتريهرچه سر يه اجراخاطرنشان كرد:  اگرچ يو

درست منابع و مصارف آب  تيريبا مد ميدوارياست اما ام يضرور اريدولت و بس يرود جزء بده ندهيزا

 يعيو جانوران، و مهمتر از همه حق طب اهانيگ يرودخانه و حقوق  تمام يآب ازيو محترم شمردن حقابه و ن

تلخ و  يرخدادها نگونهيشاهد ا گريگسترده، د بوم ستيز نيا ياتيعنوان شاهرگ ح ودخانه بهخود ر

 .مينباش زا بيآس

 نياظهارداشت: تام رنايدر گفت و گو با ا واناتيو حقوق ح يطيمح ستيفعال ز كي ونديپ نيهم در

پس از  ديه الزم است بارودخان نيا انيجر يكه برا يآب زانيم يرود به معنا ندهيزا يطيمح ستيآبه ز حق

بوده  يا گونه به ماتيگذشته تصم يها اما متاسفانه در سال رديقرار گ تيدر اولو يدنيآب آشام صيتخص

كرد  دايمختلف اختصاص پ يها آبها در بخش يو پس از آن كه تمام تيدر نها يطيمح ستيآبه ز كه حق

در نظر  يتاالب گاوخوب ايرودخانه و  يراماند ب يسخن اگر آب گريبه د شود يآن در نظر گرفته م يبرا

 .رنديگ يم

منطقه  نيا ياهيموجودات و پوشش گ يتمام يرود نه تنها برا ندهيمداوم زا انيادامه داد: جر يميسل سپهر

 برخوردار است. ييباال تياز اهم يگاوخون يالملل نيزنده نگهداشتن تاالب ب يدارد بلكه برا تياهم

 

 شود يها م انسان ريانجام دامنگسر رود ندهيكردن زا خشك

انتشار  يبرا يو منبع زگردهاياز ر ياريتاالب در صورت خشك شدن خود منشا بس نياضافه كرد: ا يو

و  نيفلزات سنگ ياديتلمبار شدن مقدار ز يمتماد يسالها يكه ط ليدل نياست به ا ييايميانواع مواد ش

تر  آن طرف يلومتريهزار ك كيتا شعاع  يمنطقه و حت يرا برا ياديز اريخطر بس ييايميش زير اريذرات بس



   

 

 

154 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 به همراه خواهد داشت.

كه در بستر  يانيماه ژهيخاطرنشان كرد: مشاهده جان دادن موجودات به و يطيمح ستيفعال ز نيا

از  ديرا نبا ستيكه حق ز ميبدان ديخواهد كرد و با نيرا غمگ يا نندهيدل هر ب كنند يم يرودخانه زندگ

 .ميرياست بگ گريو موجود د ستيز اردهايلياول از رودخانه كه خود منشا م يو موجود نوايح چيه

ها نه تنها موجودات داخل خود رودخانه را  رود به دست انسان ندهيكرد: خشك كردن زا حيتصر يميسل

 يو ضربه زدن به سفره ها ياهيبلكه به فرار كردن پرندگان مهاجر، خشك شدن پوشش گ كند يتلف م

 همه ما به دنبال دارد. يبرا يشتريب اريخود خطرات بس نيكه ا انجامد يم زين ينيرزميزآب 

 

 جانور اردهايليم ينابود يعني رود ندهيزا خشكاندن

موجود  اردهايليم نيرودخانه و سرزم ندهيكه زا ميبدان ديگفت: با واناتيو حقوق ح ستيز طيمح فعال

 ياديز اريتبعات بس شتريموجود ب ارديليم يمعدن و سرپناهزنده در اشكال گوناگون است و خراب كردن 

 خواهد داشت.

از  يالملل نيو ب يمردم خود اصفهان بلكه از جنبه مل ينه تنها برا رود ندهيكرد: رودخانه زا ديتاك يو

 يرود مهم بوده و ط ندهيرودخانه زا يجهان راثيفراموش كرد كه م ديبرخوردار است نبا ييباال تياهم

 شود. ليتبد ندارزشم اريسرچشمه بس كيبه عنوان  يساز و از لحاظ فرهنگ توانسته تمدن سالها

 .زدير يم يگاوخون يالملل نيطول دارد و سرانجام به تاالب ب لومتريك 400رود  ندهيزا
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 –ي زداريآبخ تيدانشگاه درباره اهم دينفر از اسات 10 دگاهيد|»يزداريمعجزه آبخ«

 19/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ 

 

نفر از استاد  10 يها دگاهيگزارش به د نياز اهم مسائل كشور است. در ا يو آبخواندار يزداريآبخ

 .ميپرداز يباره م نيكشور در ا يقاتيحقدانشگاه ها و مراكز ت يها تمام

 ياز موضوعات مهم و اساس يو آبخواندار يزداريآبخ م؛يتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

و  ياستگذارياست كه متاسفانه در بحث س يو كشاورز يعيدر مباحث منابع طب ياسالم ينظام جمهور

است كه مقام معظم  يدر حال نياست و ا آب و خاك كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته تيريمد

 تيموضوع حساس كه امن نيا تيبارها به اهم »يدام ظله العال« يخامنه ا ياهللا العظم تيحضرت آ يهبرر

 داشته اند. ديكشور بدان وابسته است، تاك يستيز

 

 :نديفرما يباره م نيدر ا يمعظم رهبر مقام

 يمربوط جد يها را دستگاه يزدارياست. اگر چنانچه آبخ يزداريآبخ ةمهم الزم...مسئل ياز كارها يكي

 روياست، چه آنچه مربوط به وزارت ن يچه آنچه مربوط به وزارت كشاورز -بدهند  تيو اهم رنديبگ

 ديفوا يةو هم بق شود يگرفته م زگردهايهم جلوِ ر شود، -يگرفته م مورد يب يها البيهم جلوِ س -است 

را در مراكز  دار وهيهم اگر بتوانند درختان م يزداريآبخ ني. در اشود -يرتّب مو درخت بر آن مت اهانيگ

است كه آنها  ني[امر] با متخصص نيا صيباشد؛ البتّه تشخ شتريمنافعش ب ديغرس كنند، شا يزداريآبخ

 »96اسفند  15 يعيمنابع طب ةپس از كاشت نهال در هفت اناتيب«نظر بدهند.  يستيبا

بدان  يبخوب رانيا ياسالم ينظام جمهور يباالدست نيدر در اسناد و قوان يو آبخواندار يزداريآبخ البته

موضوع مهم پرداخته نشده است و بنابر اعالم  نيموضوعه به ا نيمتاسفانه در قوان يپرداخته شده است، ول
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 يمرا يو آبخواندار يزداريقانون جامع درباره آبخ نيتدو ،ياسالم يمجلس شورا يمركز پژوهش ها

نفر  10نظر مخاطبان را به اظهارات  ،يو آبخواندار يزداريموضوع آبخ تياست. با توجه به اهم يضرور

 يزداريآبخ ديآثار و فوا ت،يكشور در اهم يقاتيمعتبر و مراكز تحق ي(استاد تمام) دانشگاه ها دياز اسات

 :ميينما يجلب م

 

و  يكشاورز قاتيمركز تحق يعلم ئتيو عضو ه انريا ياستاد تمام، پدر آبخواندار«. دكتر آهنگ كوثر 1

 »استان فارس يعيمنابع طب

وجود  يمصنوع هيكه امكان تغذ ييدر جا يو از لحاظ اقتصاد ستيز طياز نظر مح نيو ارزان تر نيبهتر

 تيفيباك البيدانه و س است هر جا آبرفت درشت نيزم يو رو ريز يزداريو آبخ يدارد، آبخواندار

هكتار است،  ونيليم 43به  كينزد رانيكه در سطح ا م،يكن يآبخواندار متواني -يم م،يخوب داشته باش

آبخوان قرار داشته باشد. از آن جا كه  يرو تواند -يسطح مملكت ما بالقوه م چهارم كيبه  كينزد يعني

ه از است ك ياز نفت شيآورد، ارزش آبرفت ها ب يرا فراهم م ازيآبخوان ها آب مورد ن يمصنوع هيتغذ

آبخوان ها در پهنه  يمصنوع هيو تغذ ديآ يبه دست م ييمواد غذا دنيخر يفروش آن، ارز الزم برا

. ديافزا يمربوطه م يو كاهش بحران ها يمقابله با خشكسال يرا برا رانيمربع، توان ا لومتريهزار ك140

 است. ليها و تلفات س انيكوشش ها، كاهش ز نيا يسود جانب

 

 »دانشگاه تهران (بازنشسته) يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه«وم مخد دي. دكتر مج2

مانند  ياهيداشته باشند. جنگلها و پوشش گ البيدر كنترل س يمهم ارينقش بس تواند يم يزداريآبخ

 رهيذخ ينيرزميز هاي -شوند آب باران در خاك نفوذ كند و در سفره يكنند و باعث م ياسفنج عمل م

 يها  و جنگل مالش يها شده بود و جنگل يزداريگلستان و لرستان اگر آبخ هاي استان رياخ ليشود. در س
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و  يزداريبه آبخ ي. متاسفانه وقتمياز آن نبود يها و خسارات ناش ليس نيزاگرس نابود نشده بودند، شاهد ا

ود ها را ناب جنگل ي. وقتميباش البيس لياز قب يشاهد وقوع حوادث ديشود، با يتوجه نم نيسرزم شيآما

كند و شاهد  يو حركت م شود-يم ين جاريزم يآب به سرعت بر رو ميبرد نيو مراتع را از ب ميكرد

 رازيخواهد گذاشت. متاسفانه در ش يبه جا ياديز يو مال يبود و خسارت جان ميخواه ميعظ يها ليس

 .ميانجام شده بود شاهد فوت هموطنان خود نبود يزداريآبخ اتياگه عمل

 

 »يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه« يفير. دكتر فرود ش3

در  يزداريو آبخ ابدي يم شافزاي ها-چاه و قنوات ها، -آب چشمه زانيم يزداريآبخ اتيانجام عمل با

سبب  يزداريآبخ اتيدارد. عمل ييبسزا ريخاك تأث شيو كاهش فرسا ينيرزميز هايآب  يكاهش شور

 اهدرا به دنبال خو يمحصوالت كشاورز شيافزا جهيرطوبت خاك شده و در نت و يزيحاصلخ شيافزا

مترمكعب رسوب به مخازن سدها  ونيليم 250 انهياز ورود سال توان -يم يزداريآبخ اتيشد. با انجام عمل

از  شيساالنه ب توان يم ياهيپوشش گ تيو تقو شيو كنترل فرسا يزداريآبخ اتيكرد. با عمل يريجلوگ

آب  هيرو  يب ريبخرا كنترل و حفظ كرد و از هدر رفت و ت يمتر مكعب از نزوالت جو ارديليم 100

و مزارع را  يانهار كشاورز ،ياريآب هاي -به شبكه يرسوب ورود زانيم يزداريكرد. آبخ يريجلوگ

 كرد. يريشگيپ يروبيگزاف ال يها نهياز صرف هز توان -يم جهيو در نت دهد يكاهش م

 

 »دانشگاه تهران (بازنشسته) يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه« يسارو يحسن. دكتر محسن م4

و  يدارد. جنگلكار البيدر كنترل س يمؤثر ارينقش بس يو نهالكار يبا جنگلكار يزداريآبخ اتيعمل

كاسته شود  نياز شدت برخورد بارش به زم شود -يباعث م زيپوشش انبوه درخت در باالدست حوزه آبخ

و  البيس ليو از تشك ابديدر خاك نفوذ  يآرام رد با درختان و كاهش شدت آن بهو آب پس از برخو
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 تا ها -و قله كوهها و دامنه زياز باالدست حوزه آبخ ديما با نيكند، بنابرا يريجلوگ يو مال يخسارت جان

 .ميكن يريجلوگ ليس يخسارت ها جاديو از ا ميكن تيريمد زيحوزه آبخ دست نپايي

 قينمونه آب شرب ونكوور كانادا از طر ياست؛ برا يآب شرب شهر نيتأم ،يزداريبخآ گريد ديفوا از

منابع  تيريمد ستميس نيآب ا تيفيك نكهيشود. نكته جالب توجه ا يم نيتأم يزداريآبخ اتيعمل

انتقال  منازلبه  هيتصف اتيندارد و بدون انجام عمل هيبه تصف ازيشده، ن است كه آب استحصال اي گونه به

 .شود -يو مورد استفاده شرب ساكنان آنجا واقع م شود يه مداد

 

 »دانشگاه تهران يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه«سالجقه  ي. دكتر عل5

موجودات  ةهم يرا برا اتياستقرار و ح يكشور كه چهارچوب اصل يعيمنابع طب هاي ربخشياز ز يكي

 زيآبخ ةجامع حوز تيريمد ايو  يزداريآبخ ةمقول د،نماي -يو جانور فراهم م اهيزنده اعم از انسان، گ

 ان،ييروستا ز(اعم ا نانيزنشيآبخ ةبنا به شهادت هم يتعصب و اغراق گونه چيكه بدون ه باشد، يم

كاهش  ها، -البيدر مهار س يدرخشان ارينقش بس شمنداني) و كارشناسان و اندنانيكشاورزان و شهرنش

 نموده است. فايا عتيطب يداريكالم پا كيو در  زگردير

در منشأ توسط  ها البيكه چنانچه س دانند يهمگان م م،يرمستقيو غ ميمستق هاي نقش ةبر هم عالوه

 رساختيز كيعنوان  در كل كشور به زيآبخ هاي -جامع حوزه تيريمهار و مد يزداريآبخ اتيعمل

 و مخازن، و سدها شدنپر ها، -رودخانه يروبيال لياز قب يموارد رد،يمورد توجه و اهتمام قرار گ ياساس

به حداقل ممكن  رهيساز و غ و مشكل بر نهيهز هاي سدسازي ها، و بستر رودخانه ميو تجاوز به حر تعدي

حداكثر  نه،يو با حداقل هز عتيهمگام با طب يزداريآبخ يها است كه پروژه يدر حال نيو ا رسد يم

 دستاورد را دارند.
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 »يزداريپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ يعلم ئتيعضو هاستاد تمام و «پرهمت  ري. دكتر جهانگ6

و با  يزداريآبخ اتيبا انجام عمل ميانجام شود تا بتوان يفرا دستگاه يحركت ديبا ديسال جهش تول در

در باالدست  يزداري. آبخميمهار كن زيرا در باالدست حوزه آبخ ها البيباران، س ريكمك سطوح آبگ

بتوان منابع آب  شود، يم ليمهار شده و مانع از خسارات س ليس نكهير اعالوه ب شود يباعث م زيحوزه آبخ

گونه  نيمورد استفاده قرار داد. مسلما ا يمحصوالت كشاورز ياريآب يكرد و برا رهيرا در باالدست ذخ

 خواهد بود. تر يبهتر و اساس ينيمثل كشت فرا سرزم ييها استياقدامات از س

 

 »مدرس تيدانشگاه ترب يعلم ئتياد تمام و عضو هاست« يصادق درضايدحمي. دكتر س7

 نيو با كمتر ستيز طيدار مح سازگار، قابل اجرا، دوست دار،يپا نه،هزي كم اريبس يكردهايو رو ها روش

 هاي سامانه ليو با سابقه مناسب از قب يو فرهنگ يتوسعه، متناسب با توقعات اجتماع امديسطح اثر و پ

حفاظت خاك و  يو بوم يتسن تيريمد ،يدار سازگار، آبخوان يزداريآبخ باران و رواناب، ريسطوح آبگ

اقدامات  نيسازگار، بهتر يتعادل دام و مرتع، جنگلدار يتيريمد هاي سازگار، سامانه يآب، كشاورز

وجود دارند كه كمتر مورد توجه قرار  يابانيب يها  سازگان بوم هاي لياستفاده از پتانس يو حت يتيريمد

 ةشرفتيرپيغ تيريو نشان از مد ياز آنها را بدون بازده هاستفاد ايسپرده شده و  يفراموش ةبه بوت ايگرفته و 

 و ها -طرح يريكارگ به ،ياهيحفظ منابع خاك، آب و پوشش گ ريدر مس دتردي -ي. بكنند -يم يمنابع تلق

و استفاده  نانيزنشيآبخ يها -يبا اتكا به توانمند زيآبخ هاي -و جامع حوزه يمشاركت تيريمد هاي -پروژه

 گشا هر منطقه راه كيبر توان اكولوژ ديسازگار با تأك يزداريبر مفهوم آبخ ديو تأك هاآن ياز دانش بوم

 ها -طرح يو نگهدار تيريمردم بزرگوار كشورمان، اجرا، مد يو همراه يشتازپي با بهتر عبارت به و بوده

 خواهد بود. رپذي امكان
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 »دانشگاه تهران يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه«نسوز . دكتر محمد رضا جها8

 يزداريبه آبخ يشتريتوجه ب دي(با م،يآب با آن مواجه نهيكه در زم يمشكالت رغميگفت عل ديبا متاسفانه

 زيتا جال زياز آبخ ستميس كيدر  ديبا يكشاورز نكهينشده است و ا يتوجه يزداريبه آبخ يشد) ول يم

 اتيعمل يكم بازده با اجرا يدر اراض يفاده از تمام سطوح جهت درختكار. استرديمورد توجه قرار گ

و كم بازده و  بداريش يها و مطلوب از عرصه نهي، استفاده به البيمناسب از س يريگ ، بهره يزداريآبخ

 شيو افزا يعيطب يها عرصه بياز تخر تواند يم يزداريآبخ اتيعمل يبا اجرا يسنت يها باغ ياياح

 كند. يريجلوگخاك  شيفرسا

 

 »دانشگاه تهران (بازنشسته) يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه« ياكبر مهراب ي. دكتر عل9

 يبرا يزداريواژه آبخ شود يحفظ آب و خاك است. اگرچه گفته م يبه معنا »يزداريآبخ« ،يطور كل به

واژه  ران،يا يخيمطرح شده اما در متون تار ييكايدانشمند آمر كيتوسط  1896بار در سال  نياول

(قرن  يخراصط فيتأل» مسالك و ممالك«به  توان يآثار م نياستفاده شده است كه از جمله ا »زيآبخ«

 ) اشاره كرد.يچهارم هجر

از  ياريمند مردم انجام شوند، بس و مشاركت نظام يبر اصول علم يمبتن ز،يآبخ يها حوزه تيريمد اگر

 ميشود، حر ميتنظ ياراض يكاربر ز،يحوزه آبخ تيريمد يتاكنترل كرد. اگر در راس توان يرا م ها البيس

 ياهيو پوشش گ ندمناسب احداث شو يبندها ليها و س شوند، سازه يروبيشود، رودها ال تيرودها رعا

به  زيآبخ يها حوزه تيري.اگر مدرسد يبه حداقل م ها ليكند، خسارت س دايمراتع حفاظت شود و توسعه پ

سال،  كيبر آمده از دل مردم، در طول  ييلبته به صورت متشكل و با سازكارهامردم روستاها داده شود، ا

خواهد  يصورت گرفته است برابر يدولت ياه كه تا كنون توسط دستگاه يتيسال فعال 50آنها با  تيفعال

 كرد.
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 »دانشگاه تهران (بازنشسته) يعلم ئتياستاد تمام و عضو ه«  يكردوان زي. دكتر  پرو10

شود  ياتيعمل يزداريچون آبخ ييها طرح دياز هدررفت آن با يريو جلوگ يدر منابع آب ييوج صرفه يبرا

در  توان يامر را م ني. نمونه ارود يهدر م ياديز يها منابع آب طرح نينشدن ا يياجرا لياما متاسفانه به دل

 ييها درست طرح ياجرا ران،يا يها كوه بيتند بودن ش ليبه دل نيمشاهده كرد. همچن رياخ يها يبارندگ

و هم منابع  ياجرا نشود، هم منابع آب يطرح به درست نيمهم است چرا كه اگر ا اريبس يزداريچون آبخ

تا  30كه حداقل  انيكرج و لت يها . مثل سدشود يكوتاه م زيعمر سدها ن نكهيا  .ضمن رود يم نيخاك از ب

 .شوند يتخت م گريسال د 40
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ديجد يآب ها در سال بارش يدرصد 65رشد 
20/07/1399 

 

) تا 1400وريشهر انيتا پا 99(مهرماه  يجار يسال آب يكل كشور از ابتدا يها بارش زاني: م رنايا

 يكه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ديرس متر يليم 4/ 9به رقم  يحال روز مهرماه در نيهجدهم

روز  هجدهمتا  98مهرماه  يابتدا يكل كشور در بازه زمان يها بارش زاني. مدهد يرا نشان م يدرصد65

 4/ 9 د،يجد يروز نخست سال آب 18ها در  بارش زانياست كه م يدر حال نيبود. ا متر يليهمان ماه سه م

روز نسبت به  نيتا هجدهم يجار يسال آب يها از ابتدا حجم از بارش ني. اشود ير برآورد ممت يليم

 همراه شده است. يدرصد 26با رشد  زيساله ن 52متوسط دوره بلندمدت 

 28/ 1خزر  يايدر زيحوضه آبر دهد ينشان م زيگانه كشور ن 6 ياصل يها بارش در حوضه تيوضع

 5/ 6) كه 99-98گذشته ( يبا مدت مشابه در سال آب سهيكه در مقاكرده  افتيدر يبارندگ متر يليم

و  ارسف جيخل زيبارش در حوضه آبر زانيروبرو شده است. م يدرصد 401داشته با رشد  يبارندگ متريليم

گزارش شده كه نسبت به  متر يليم 1/ 4تا روز هجدهم مهرماه  يجار يسال آب يعمان هم از ابتدا يايدر

هم از  هياروم اچهيدر زي. حوضه آبردهد يرا نشان م يدرصد 72 ي) رشد منف4/ 8ال (مدت مشابه پارس

هم از  يفالت مركز زيبركرده است. حوضه آ افتيبارش در متر يليم 11/ 7مهرماه تا هجده مهر  يابتدا

ت مشابه با مد سهيبارش را تجربه كرده كه در مقا متريليم 2مهرماه) تا هجدهم آن  ي(ابتدا يسال آب يابتدا

بارش در حوضه  تي. وضعدهد يرانشان م يدرصد13بوده رشد  متريليم 1/ 8پارسال كه  يدر سال آب

بازه  نيكه در ا يطور رقم خورده به گريد يا به گونه ديجد يسال آب ييشرق در هجده روز ابتدا يمرز

 نيگذشته ا يآب  الاست كه در مدت مشابه س يدر حال نيحوضه ثبت نشده و ا نيدر ا يبارش چيه يزمان

ها در  بارش زانيبارش دارد. م يدرصد 100 يداشته كه نشان از رشد منف يبارندگ متر يليم 3/ 6حوضه 

تا هجدهم  يجار يآب سال يكه از ابتدا يطور ها است به حوضه گريقره قوم هم متفاوت از د زيحوضه آبر

آن در مدت  يها بارش زانياست كه م يرحالد نيرخ داده و ا يبارندگ متريليم 5/ 3حوضه  نيمهرماه در ا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 6664بوده كه رشد  متريليم 0/ 1مشابه پارسال 
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نالين مورخ آخبرگزاري همشهري  – اياح ييدر سرباال هياروم اچهيدر | كينفوگرافيا

20/07/1399 

 

كرده، كامال مشخص  هيته هياروم اچهيساالنه تراز در شياز پا هياروم اچهيدر يايكه ستاد اح ينمودار در

به تراز  دنيمتر با رس كيبود و اكنون  يدر آستانه نابود اچهيدر 90دهه  ييابتدا يها است كه در سال

افتد  ياتفاق نم يسادگ همتر ب كي نياست، فاصله دارد. هرچند كه هم داشته 87-86 يكه سال آب ياتيح

 .دهد يكاهش را نشان م يتراز روزانه در موارد سهيامسال هم مقا نيو هم
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ما را از موكت  يها ني/ زمنسكيساخت سد ف يروستا برا 3 كاريشال ياخراج اهال

 20/07/1399خبرگزاري فارس مورخ  – دنديتر خر ارزان

 

گذشته از سر گرفته شد.  يها افتاده بود دوباره در هفته قيبه تعو يكه مدت نسكيساخت سد ف اتيعمل

 يها هيبود كه حاش ستيز طيمح ارانيمنطقه و هم ياورزان بومكش يخبر اسباب نگران نيهنوز اصل ا

آبا و  يها نيامالك معوض زم يبدون واگذار نديگو يمنطقه م يبوم يبه آن افزوده شد. اهال يناگوارتر

اصله درخت ارزشمند اورس  100از  شيب زياند. تا به حال ن كرده يداريبها خر نيتر را به نازل شان ياجداد

در استان مازندارن را  يشمار يب يزارهايباشد كه قرار است روستاها و شال يسد ركيو ت هيپاقطع شدند تا 

 آب ببرد. ريبه ز

 
 

كارشناسان  يمازندران و سمنان به هشدارها يفارس: گوش مسئوالن استان يخبرگزار ستيز طيمح گروه

 يسد ساز اتيه با شروع عمل. در دو ماه گذشتستيبدهكار ن ستيز  طيو فعال مح يدانشگاه يها و چهره

است.  شده يمجاز يروانه فضا ستيز طيمح يدوستداران و انجمن ها يانتقادها از سو ليس نسكيدر ف
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و  يشخص يها صفحه ،يو مسنوالن ارشد استان روين ريوز قيدق حاتيتوض ابيدر غ رسد يبه نظر م

 نيساخت ا اتيياز جز يامل خبراند كه در سكوت ك شده ييها به تنها رسانه ليتبد يمجاز يها گروه

 .دارند يپروژه مخرب پرده بر م

 
سد مخرب و انتقال  نيساخت ا نديگو يبوم مازندارن م ستيو فعاالن حوزه آب و خاك و ز كارشناسان

به پرونده  يگريجز اضافه كردن تجربه ناكارامد د يزيرود تجن به استان سمنان چ يآب از سرشاخه ها

 نيهكتار زم 3 از شيسد طبق برآوردها ب ني. با ساخت استين يريال آب به مناطق كوقطور و نافرجام انتق

 يمنطقه ب كي شتي. معروند يم نيكم از ب ركميتدب يب ميتصم نيحاصله از ا يدر منطقه با كم آب يشال

ور در استان پهنا يو از آن سو شوربختانه بار معضل كم آب افتد يبه خطر م يصنعت و وابسته به كشاورز

 . شود يتر نم سبك زيسمنان ن
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 دنديمان را از موكت ارزان تر خر يها ني:زمنيتالج يروستا ي***عضو سابق شورا

 يها هياو و همسا يبرا يكه دل و دماغ شود يم يدو سال ديگو يدارد. م يا گرفته يپشت تلفن صدا از

از  »يجالل موسو ديس. «شود يزده م دامن شتريآنان ب يفينمانده است و هر روز به بالتكل يباق اش ييروستا

از استان  يجزئ يكشور ماتيدر تقس شيپ يكه تا چند يياست. روستا نيتالج يو معتمدان روستا انيبوم

اجداد و پدران «استان سمنان قرار گرفته است:  يآمد اما حاال در تصاحب مرزها يران به حساب م مازند

به شهر  يروستاها راه دسترس نيبود كه ا ييردند. روزهاها زراعت ك نيزم نيسال در ا 300از  شيما ب

ها به ما برسند. اما حاال به بهانه ساخت  نيمز نيشده تا ا يسپر يكه با سخت ييها ينداشتند. چه زندگ

 يبا ارزش مان را با بها يها نياز ابهام است دارند زم يساخت  آن در پرده ا ليكه صفر تا صد دل يسد

كردند و  روستا جمع هيني. همه ما در حسكنند يم يداريكه در بازار است از ما خر ييها كمتر از موكت

 هييمبلغ را به حساب قوه قضا نينازل تر دياگر نشد چ،يكه ه ديشد شبه فرو يگفتند اگر خودتان راض

 .»ديريبگ ليرا از آن ها تحو تان نيو پول فروش زم دي. بروميكن يم زيوار
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 آب خواهند رفت  ريبه ز ما يروستاها ي***به زود

 يسه روستا قرار گرفتند كه به زود كنند يم يخانوار در آن زندگ 20كه تنها  نسكيف ياطراف روستا در

 يدرصد از روستا 50تم،  يدر صد از روستا 100 هياول ي. طبق برآوردهارنديگ يدر بستر سد قرار م

بلكه از  ييرجا ددست س نييتا آب نه از پاآب خواهد رفت  ريمالده به ز يدرصد از روستا 20و  نيتالج

با آغاز  ديگو يها م ينيرود تجن به سمت سمنان پمپاژ شود. معتمد تالج يباال دست و از سرشاخه ها

مشهور شده است در  نسكيسد به نام ف نيا«منطقه از دست رفته است:  نيآرامش ا يسد ساز اتيعمل

 متيبا ق نيزم يداريكه خر ييسه روستا نياست. در ا آغاز شده نيساخت آن در تالج اتيكه عمل يحال

پروژه به طور شبانه روز  نيا مانكاراني. پكنند يم يخانوار زندگ 150از  شينازل در آن ها آغاز شده ب

 ياديكرده است. اطراف هر روستا تعداد ز دايپ شيهستند. سرقت از باغات و منازل افزا يمشغول حفار

منطقه پشت  نيدارند. به ا ياهال يخود را برا يرهار هستند كه هر كدام دردسكارگر ناشناس مشغول به كا

 گرانيما به د يخوش آب و هوا يروستاها يبا استفاده از شبكه مجاز ي. به تازگنديگو يم زيكوه سمنان ن

سد  ني. اما ساخت اميديد يمنطقه م نيدر ا يو فرانسو يو هلند يگردشگران آلمان رايشد. ما اخ يمعرف

 »مان شده است. يآبا و اجداد ياباعث اخراج ما از روستاه
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 هستند» يعيمنابع طب بيتخر«***كارگران مشغول به كار 

از درختان  ينادر اري. اورس ها گونه بسدهند يم ليمنطقه را اورس ها تشك نيدرصد درختان ا 80از  شيب

از  يميقد يها افسانه نيو همچن اتيدر ادبرطوبت خواه ممنوع القطع هستند كه عمر دو هزار ساله دارند و 

شود به سرعت آن پهنه  دهينام برده شده است. هر جا اورس د زيو سرو آزاد ن يآن ها با عنوان سرو كوه

درخت  نيدرختان نادر ارزشمند وارد نشود. ا نيبه ا يتا گزند دهند يرا جزو مناطق تحت حفاظت قرار م

 نياز آن شده است. ا ياديز يها يسبب بهره بردار يژگيو نيهمدارد و  يسرسخت و مقاوم اريچوب بس

 ريتاث دهييكه در آن رو يمنطقه ا ستميبر اكوس يدرختان به طور محرز نياست كه قطع ا يدر حال

تا  كشد يدر خت در دل خاك است. صدها سال طول م نيدواندن ا شهينوع ر ليبه دل نيو ا گذارد يم

منطقه نشان  يمردم بوم يها ها و گزارش حال عكس نيبلندتر شود. با ا يترم يدرختان چند سانت نيقامت ا

و  هيدرخت ارزشمند اورس قطع شده است تا به عنوان پا هاصل 100از  شيدارد كه تا به حال ب نياز ا

 .رنديقرار بگ يمورد بهره بردار نسكيدر ساخت سد ف ركيت
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آن  راثيم نيدرختان از كهن تر نيقدمت دارد و ا هزار سال 7از  شيمنطقه پشت كوه ب ديگو يم يموسو

از آن ها در موزه ها هستند.  يبه دست آمده كه اكنون برخ يمتيق ياياش ها يدر حفار: «نديآ يبه حساب م

اند.  زده يعيمنابع طب بيارزشمند دست به تخر يا كه در منطقه رساند يرا به ما م اميپ نيا اياش نيوجود هم

 بي. اما همه  مسئوالن در قبال تخررسد يبه گوش ما م يها حفار و كارگاه يبرق ياه اره يهر روز صدا

 يتقاضا يسيير يو از شخص آقا ميا كرده اند. ما مظلوم واقع شده اريخاك و بوم ما سكوت اخت نيا

 .»ميدار يدادخواه

 
 

 كنند  يآن نم به ينگاه ميهم شود ن ونيليم 70هزار امضا  7 ني:انسكينه به سد ف ني***عضو كمپ

 ياصل ياز اعضا »يرمضان يعل. «برد يرا باالتر م شيناخودآگاه صدا ميآور يرا كه م نسكيسد ف نام

كارشناسان،  يهزار امضا از سو 7 يآور تا به حال موفق به جمع ديگو يم نسكينه به ساخت سد ف نيكمپ

. دهم يم ماآدرس به ش كي زياز هر چ شيپ«اند:  شده ستيز طيو دوستداران مح يدانشگاه يها چهره
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هر  ميگو يهستند. به جرات به شما م يطرح چه كسان نيموافق و مخالفان ا دينيو بب ديكن قيو تحق ديبرو

پروژه مخالف  نيبا اصل ا ميدار ستيز طيآب و خاك و مح نهيكه در زم يا كارشناس و استاد خبره

 ايبه شما بدهد. دن يسدساز اتيعمل نينجام اا يياز چرا يمنطق فيتعر تواند ينم يميعقل سل چياست. ه

 نيشده است اما ا نيهمه مع يكه اثرات مخرب آن برا نيا يبرداشته است برا يدست از سر سد ساز

مدت  ياحداث كنند كه توسط آن برا يگريسد د ييرجا ديدر باالدست سد شه خواهند يحاال م انيآقا

 داديب نهيزم نيدر ا تيريه سمنان برساند. سوء مدزد يهم كه شده آب را به مناطق خشكسال يمحدود

 ميگذار يها را كه كنار هم م نيمناطق وجود دارد. همه ا نيبه ا يآب رسان يها راه بهتر برا . دهكند يم

قدرتمند و سود  ييايپروژه دست ماف نيا يدر حواش ميكه باور كن نيجز ا ماند ينم يباق مان يبرا يا چاره

 .»شود يم يحضور آن ها شدن با يهر كار نشدن در كار است كه ييجو
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 زند؟ يم ستيز طيمح بيدست به تخر يآبرسان يبرا ي***كدام مسئول دلسوز

 نياز ا يبا بهره بردار يكه به زود ديگو يم يزاريشال يها نيو زم يو جانور ياهيگ يها از گونه يرمضان

را  يوحش كشور اتيان سمنان رتبه سوم حمنطقه پشت كوه است«خود را از دست خواهد داد:  اتيسد ح

از  لومتريك 10 سد نيبه خود اختصاص داده است. با احداث ا ابيكم يو جانور ياهيگ يها از نظر گونه

آن ها  يبه رو شود يم يكه شامل پلنگ، خرس وكل و بزكوه يجانور يگونه ها يفصل ييجابه جا ريمس

از  شي. پشوند يو كم كم تلف م رسند يبه مرتع نم كنند، يرا گم م ريمس واناتيح نيمسدود خواهد شد. ا

كه  مينيب يشد اما امروز م يبه پا م يامتيق افتاد يم نيزم يمنطقه به رو نياصله اورس در ا كياگر  نيا

 اريدرخت بس نيده ها و صدها اصله از ا يو ناباور رتيجنگل را برداشته و در كمال ح ياره برق يصدا

را  ها ينشدن نيهمه ا يكه وقت ميسد را هموار كنند. خالصه بگو ريتا مس شوند يع مقط ابيارزشمند و كم

. امكان ندارد ستين شيب يا به مردم سمنان بهانه يرسان كه آب ميرس يم يجمع بند نيبه ا مينيب يم يشدن

 يها و پشت كوه را با همه داشته نسكيف ن،يمانند تم، تالج يا منطقه بكر حفاظت شده يمسئول دلسوز

آب برساند. به ما  يمحدود به منطقه ا يمدت يارزشمندش به فنا بدهد تا با فرض و احتماالت بتواند برا

 بيبه ج يسود هنگفت نسكياست كه از ساخت سد مخرب ف انيدر م ييايماف يپا مييكه بگو ديحق بده

انتقادها  نيبه ا يش كسشود باز هم گو ونيليم 70ما  يامضا ونيليم 7فرض اگر  نيزند. با احتساب ا يم

 »بدهكار نخواهد بود.
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ي م تر كيشدن نزد ييبه مرحله اجرا يستيز طيبا پشتوانه مح نسكيروژه ساخت سد فپ

روزنامه سبزينه  – خواهد نشاند» كارون«را به روز » تجن« نسكيسد ف ساخت؛ شود

 20/07/1399مورخ 

 

طرح  نيهستند، ا دهيعق نيبر ا يبه راه انداخته است و برخ ياديز ياما و اگرها نسك،يسد ف ساخت

مازندران و تكرار تلخ  بوم ستيبا مرگ ز يآن را مساو گريد يو برخ كند يرا حل م ياريمشكالت بس

كار قرار  ستوردر د يحال آب استان سمنان در نيسد با بهانه تأم ني. احداث ادانند ياشتباهات گذشته م

تا  يراحت در استان سمنان فرسوده است و با اصالح آن به يدرصد شبكه انتقال آب شهر 35گرفته كه 

 يبر رو نسكيخواهد شد. در حال حاضر ساخت سد ف ييجو استان صرفه نيا درصد در مصرف آب10

 ييجا راه به نانكه به گفته كاردا يرود تجن در استان مازندران آغاز شده است. طرح يها سرشاخه

پهناورمان اضافه  يها به استپ گريد عيوس ابانيو ب كند يم ريمازندارن را طعمه كو ي. پس از مدتبرد ينم

عنوان  مسئوالن به يبه حوضچه مقصد از سو يعيكه انتقال آب از منبع طب ستين بار نينخست نيا. شود يم

كنند و دور  يشان را قاض كاله دهيمشاوره ند رانيمد نياما اگر هم شود، يم يتنها راه استحصال آب معرف

روشن   ينافرجام يها شان به تجربه چشم رند،يمدت را قلم بگ كوتاه يها يو سوده هيصاحب سرما يايماف

حاال كه  نيباشند. هم نسكيادامه ساخت سد ف يحكم زنگ خطر برا توانند يكه هر كدام م شود يم

و سامان و  سر يزده و ب رود پر آب تجن در مازندران شتاب يها سرشاخه يسازه بر رو نيساخت ا اتيعمل

نافرجام  يها از فهرست طرح يا اههيسدور تند افتاده  يدار رو و استخوان شده يكارشناس يانتقادها مياز ب

گذشته انتقال  يها . در سالخورند يكشور خاك م زده يسال خشك يها انتقال آب در گوشه و كنار استان

 نيا ديبروجن و اصفهان ناكام ماند تا شا رفت،يچغاخور، ج زد،ي ه،ياروم ل،يشوراب شهر، دونيآب به فر

به  يها چشم به استان يريكو يها آب استان نيتأم يو برا ديايب يبعد رانيگ ميكارنامه مردود به كار تصم
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 ظاهر پر آب نداشته باشند.

آب و  يا حوضچه نياز انتقال ب ييزدا انيايب يبرا شرفتهيمتمدن و پ يكشورها گريكه مثل د رفت يم ديام

ها  حرف نياما همه ا م؛ياوريرو ب يمنابع آب تيريكشت و مد يو به اصالح الگو ميدست بكش يسدساز

روز  روزبه يستيز طيمح يبا پشتوانه مجوزها نسكيماند و پروژه ساخت سد ف يواه يدهايدر حد همان ام

 شد. تر كيو نزد كيشدن نزد ييبه مرحله اجرا

 

  رانيا يمركز رياز طرح انتقال آب خزر به كو يا نهيشيپ

كه از همان  يا دهيمطرح شد. ا 40دهه لياز اوا رانيا يريخزر به مناطق كو يايانتقال آب از در طرح

پهناور  يشد. طبق نظرات كارشناسان آن دوره مقرر شد، رود ادي رود رانياز آن باعنوان پروژه ا خيتار

 600و  هزار كياز  شيآبراه ب نيشده بود كه طول ا ينيب شيبرساند. پ فارس جيخزر را به خل اچهيدر

 يسال را در برابر خشك رانيطرح توان ا نيور بودند كه ابا نيمهندسان آن دوره بر ا يباشد. برخ لومتريك

فالت  هيدر ناح ييزدا ابانيو ب شود يم ي. باعث رونق كشاورزدهد يم شيافزا زيبرق را ن ديو تول برد يباال م

مسكوت   يطرح تا زمان انقالب اسالم ني. پس از مطالعات چند جانبه، اكند يم عيرا تسر رانيا يمركز

 يها ها افتاد. با وجود مخالفت دوباره بر سر زبان نژاد يدهه در دولت محمود احمد از سه شيماند و بعد ب

 خورد. ديكل 1391سال  ماه نيطرح در فرورد نيو كارشناسان حوزه آب و خاك ا يدانشگاه يها چهره

مرحله  طرح را در طول مدت دو سال به اتمام و به نيعنوان كرد: ا يا رسانه يها در نشست نژاد ياحمد

خزر به  يايمترمكعب از آب در 500و  ونيليم كيطرح مقرر شد ساالنه  ني. طبق ارساند يم يبردار بهره

بار دوم مسكوت  يبرا يدولت روحان يطرح در ابتدا نيسمنان، قم، كاشان و اصفهان منتقل كند. ا ،يسار

 ستيز طيسازمان مح سيتكار، رئكند. معصومه اب دايبروز پ يبرا يمجال يستيز طيمح يها يماند تا نگران

در  يطيمح ستيآثار مخرب ز ليدل خزر به استان سمنان به يايگفت: با انتقال آب از در باره نيوقت، در ا
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با  1397طرح مجدداً مطرح شد و اسفندماه سال نيكه ا دينكش يحال طول ني. با اميمنطقه مبدأ مخالف هست

 نيزمان با ا كرد. هم افتيبودجه در فيع از مجلس ردممتن يرأ كيمخالف و  يرأ24موافق،  يرأ177

 طرح آغاز شد. نيمتوقف كردن ا يهزار امضاء برا10از  شيمجلس ب ندگانينما ميتصم

 

 هستند؟ يها از چه گروه مخالفان 

 دهند؟ يم ليتشك يطرح را چه كسان نيمخالفان ا تينكته توجه شود كه جمع نيبه ا ديبا زياز هر چ شيپ

 ست،يز طيشده فعال در حوزه مح شناخته يها چهره ،يدانشگاه دياز اسات يتوجه تعداد قابلحال  تا به

 عتيطبو دوستداران  ستيز طيدفاع از مح يها تيجمع نيكارشناسان حوزه آب و خاك و همچن

در  بوم ستيز بيها بر تخر چهره نياز ا ياند. برخ طرح پرداخته نيشدن ا ييمازندران به مخالفت با اجرا

 دنيمطلوب رس يها اساساً به خروج از آن يا دارند، عده هيتك يركانيه يها جنگل رينظ يو ب يياستثنا هياحن

 يها استان ينوع استحصال آب برا نيا گريد ياند و بعض اعالم كرده نهيو پرهز رممكنيطرح را غ نيا

 .دانند يم يقانون اساس 50با اصل ريو مغا يرقانونياستان سمنان را غ ژهيو به يريكو

 

 دارد؟ نسكيبا ساخت سد ف يرتيچه مغا يقانون اساس 50اصل

قانون  نهيزم نيكه در ا ييجمله طال نيخزر به استان سمنان هم به ا يايدر بحث انتقال آب از در متأسفانه

گذشته با  يها در هفته ستيز طياز فعاالن عرصه مح ياري. بسميرس يم شود، ينم يياما اجرا م،يدار يخوب

را تنها سپر و  ياساس نونقا 50رود تجن استناد به اصل يها بر سر شاخه يسدساز اتيگرفتن عمل قوت

 ياقتصاد اتيهر نوع عمل يقانون اساس 50اند. براساس اصل كرده يپروژه معرف نيسالح متوقف كردن ا

ار منطقه در مخاطره قر كيارزشمند  بوم ستياز آن  ز يبردار ساخت آن و در صورت بهره يكه ط

از  ياديحال كارشناسان ز . تا بهديآعمل  آن ممانعت به يشروياز پ ديسرعت با ممنوع است و به رد،يبگ
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 رسد ينظر م اند؛ اما به به عمل آورده يساز شفاف  يعلم ليپروژه با ذكر دال نيمخاطرات چندجانبه ا

 سازنده وجود نداشته است. يانتقادها نيا يبرا ييگوش شنوا

 

 شود ينم ريپروژه عاقبت به خ نيا مييگو يم چرا 

است. پس از مسكوت ماندن انتقال آب از  شده ينيب شيو سپس سمنان پ يخزر تا سار يايآب از در ريمس

مانده را بكشد و آب را از  نيزم يقرار است، جور پروژه رو نسكيحاال ساخت سد ف ايدر ميمستق ريمس

منطقه در   يبوم اندرخت يها اف رودخانه، جنگل و گونهرود تجن به سمنان برساند. با انحر يها سر شاخه

به  يريانكارناپذ يوابستگ زيمنطقه ن نيمتنوع ا يجانور يها گونه اتي. حرنديگ يشدن قرار م خطر خشك

 يرياز منطقه آبگ لومتريك10 نسكيشده با احداث سد ف دارد. برطبق مطالعات انجام ياهيگ يها گونه نيا

متعدد در فصول  يجانور يها گونه يتباطار يها مناطق محل اتصال و راه نيا. رود يم نيشده و از ب

 يآب ها با مشكالت كم استان گريگلستان و مازندران هم مانند د يها ن جا شدن هستند. كشاورزان استا جابه

 نيا  يو مردم بوم شود يمسدود م يكشاورز يها نيزم ياريراه آب نسكيرو هستند. با احداث سد ف روبه

 .دپهنه شغل خود را از دست خواهند دا

مانند سمنان دوا  يدر استان پهناور يآب از كم يدرد نسكيساخت سد ف دهد يمطالعات نشان م كه ييجا تا

گذشته  يها است كه در سال يبه كارخانجات يرسان آب يبرا يا پروژه مقدمه نيا رسد، ينظر م . بهكند ينم

اند و حاال با  استان سمنان  ساخته شده يابانيمناطق ب هيدر حاش يريتدب يو ب ييسودجو ،يزدگ با شتاب

 يها گونه ،يشمال يزارهايشال ،يركانيه ميعظ يها رواست جنگل اياند. آ رو شده روبه يآب يمعضل ب

شود كه قرار است از  ييايعاجالنه ماف ميتصم يمنطقه فدا كي  يو اشتغال بوم يو جانور ياهيمختلف گ

 ببرد؟ يكارخانه سود هنگفت يتعداد به يرسان قبل آب
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 تمام گذاشتند مازندران سنگ ندگانينما

 يريتدب يب نيناقابل در محكوم كردن ا تييتو كياز گذاشتن  يارشد استان رانيمد تر شيب كه يدرحال

تمام گذاشتند و مخالفت خود را  مجلس سنگ سياستان مازندران در حضور رئ ندگانياند، نما كرده غيدر

 اعالم كردند. نسكيساخت سد ف اتيامه عملبا اد

 يها رودخانه يها مجلس گفت: سرشاخه سيدر نشست با رئ دورود انيو م يمردم سار ندهينما ،يزارع

اما احداث سد  م؛يبا مردم سمنان ندار يرا بردند. ما مشكل هياستان مازندران حذف شده است، چشمه روز

مترمكعب از   ونيليم 25شود،  جاديقرار است ا نسكيه در فك يشده بگذرد. سد يكارشناس رياز مس ديبا

 .دهد يرا كاهش م ييرجا ديآب سد شه

موضوع مهم اشاره كرد و  نيارشد استان مازندران به ا رانيورود نكردن مد ليطور مبهم از دال به يزارع

سد از نظر  نياخت ااست. الزم است كه س دهيبه ما نرس نهيزم نيدر ا يخوب يادامه داد: متأسفانه خبرها

اند. ما  كرده ارياخت سكوت نهيزم نيدر ا يارشد استان رانياما مد رد؛يقرار بگ يمورد بررس يكارشناس

 شود. يدگيموضوع رس نيسرعت به ا كه به ميدوارياما ام م،يدان يرا م رانيمد نيعدم اقدام مؤثر ا ليدال

ساخت  نهيتحقق تعهدات در زم نسبت به عدم يندت يريگ موضع زين ،يمردم سار ندهينما ،يكارنام ييبابا

كشور است. مقرر شده بود كه  يزير به برنامه نيتوه نسكيداشت و اظهار كرد: احداث سد ف نسكيسد ف

است.  فتادهين ياتفاق كنونتا نهيزم نيشود؛ اما در ا يعلن ندگانينما يبرا نهيزم نيمطالعات انجام شده در ا

سرعت به  است كه به نيما ا يمغفول مانده و تقاضا يصورت جد دران بهدر مازن يموضوع مهم سد ساز

 شود. يدگيرس هيرو نيا
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  - گذاشته است؟ رانيبر ا يريچه تاث يمياقل راتييتغ

21/07/1399 

 

تعدد و  شيها، افزا متوسط دما در كشور، كاهش بارش شيگفت: افزا مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سيير

دهنده بروز روزافزون اثرات  در كشور نشان يو خشكسال ليمانند س ديشد يطيمح ستيشدت حوادث ز

 در كشور است. مياقل رييو تغ يجهان شيگرما

 رييهوا و تغ يمركز مل سيير ،يقم ييرزايم يمحمد مهد ديس زان،يبه نقل از م نيآنال يگزارش همشهر به

مشاهده نخواهد شد. منطقه  يكسانيدر سطح جهان، به صورت  يمياقل راتييگفت: تبعات تغ مياقل

خواهند  دهمشاه يجهان شيرا از گرما يخسارات و صدمات اقتصاد نيشتريب قا،يو شمال آفر انهيخاورم

 .ديخسارات را خواهند د نيكمتر يشمال يكايو آمر يياروپا يكشورها كه يدر حالكرد 

متوسط دما در كشور،  شيچون افزا ،يگفت: شواهد رانيدر ا مياقل رييدر رابطه با موضوع تغ يقم ييرزايم

در كشور  يو خشكسال ليمانند س ديشد يطيمح ستيتعدد و شدت حوادث ز شيها، افزا كاهش بارش

 ستردهدر كشور است. مطالعات گ مياقل رييو تغ يجهان شيده بروز روزافزون اثرات گرمادهن نشان

 از متوسط جهان است. شيب يمياقل راتيياز تغ رانيا يريپذ بيدهنده آن است كه آس نشان يطيمح ستيز

بروز حوادث  يتوال شيچون افزا ،يدر كشور گفت: شواهد يطيمح ستيدر رابطه با حوادث ز يو

سرد  اريبس يگرم در جنوب شرق كشور و روزها اريبس يروزها يمانند امواج حرارت يطيمح ستيز ديشد

 است. رانيدر ا مياقل رييتغ ياثرگذار يها در شمال غرب كشور از نشانه

خشك  يدر كشور و روزها آسا ليس يها باران %40 شيادامه داد: افزا مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سيير

 توان ياست. هرچند كه نم يمياقل رييمحسوس تغ يامدهاياز پ زينوب شرق كشور نو ج يغرب يدر نواح

 يداشت، اما به طور كل يمحل يطيمح ستيز يامدهايبر پ يجهان شياز نقش گرما يمشخص يبند سهم
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 دهيبروز پد شيگرد و خاك در كشور و منطقه كه منجر به افزا يها چشمه جاديو ا يبروز خشكسال

اثرات ملموس  گريكشور شده است، از د يو جنوب شرق يغرب و جنوب غرب يادر شهره زگردهاير

 است. يو كاهش بارندگ نيزم يدما شيافزا

 يتبعات كاهش بارندگ گرياز د يآب برق ديدر فصل بهار و كاهش توان تول يسطح يها آب روان كاهش

در  يجهان شيگرمامراتع كشور از آثار  ياهيخاك و فقر پوشش گ شيفرسا نيدر كشور است. همچن

 كشور است.

در روستاها و رشد  يمانند تبعات اقتصاد يمنجر به بروز مسائل اجتماع ،يآب محل ريبارش و ذخا كاهش

و از  ينينش هينامطلوب حاش يو اقتصاد ياجتماع يامدهايشهرها و بروز پ يمهاجرت از روستاها به حواش

 است. ييروستا يها هيدست رفتن سرما

 رييكه تغ شود يمشاهده م يطيمذكور در شرا يامدهايپ يكرد: تمام انيب مياقل رييهوا وتغ يمركز مل سيير

محتمل  اريبس ها، ينيب شيبوده است. مطابق پ گراديدرجه سانت 1حدود  ريدو سده اخ يط نيكره زم يدما

 انيتا پا ماندهيباق يها سال يدما ط شيدر اتمسفر، افزا دكربنياكس ياست كه با دو برابر شدن غلظت د

 يامدهايپ دتريمنجر به بروز شد عتا،يدما، طب شيافزا نيباشد. ا گراديدرجه سانت 5/4تا  ران،يام در ا 21قرن 

 يفعل طيكه در شرا ينيرزميز يمنابع آب يريپذ انيدر كشور خواهد بود. با در نظر گرفتن پا يمياقل راتييتغ

توسعه  ياز خطرات جد ندهيدر آ يحران خشكسالب كند، يم نيامكشور را ت يآب ازياز ن %55بالغ بر 

 خواهد بود.  يجهان شيو گرما يمياقل راتيياز تغ يدر كشور ناش يو اجتماع ياقتصاد
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 ست؟يراه حل چ ران؛يدر ا يگردوغبار يروزها يبرابر 10 شيافزا|»يزداريمعجزه آبخ

 21/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  -

 

جامع  تيريبرابر شده است. مد 10 رياخ يسال ها يط يگردوغبار يها تعداد وقوع روزها يبررس طبق

 است. دهيپد نيمقابله با ا ياصل ياز راهكارها زيحوزه آبخ

سازمان  ييابانزايمقابله با ب ونيبر اساس گزارش كنوانس م؛يتسن يخبرگزار ياقتصادگزارش خبرنگار  به

تن خاك در  ونيليم 3000تا  2000گردوغبار ساالنه بالغ بر  يطوفان ها ريملل متحد، هر ساله تحت تأث

 يلند خاص خود بوده ويفرا يدر هر منطقه دارا ياتمسفر دهيپد نيشود. ا يسطح جهان منتشر و جابجا م

داشته است. گزارشات حاصل از مطالعات و  يشيدر اغلب نقاط جهان روند افزا رياخ يدر طول دهه ها

از روند  يتواند ناش يگردوغبار م يطوفان ها شياز آن است كه افزا يحاك ريانجام شده اخ قاتيتحق

 ريأمل در دهه اخ. نكته در خور تشدبا ياز كره خاك يبارش در مناطق خاص ديو كاهش شد مياقل راتييتغ

بشدت  ريسال اخ 20گردوغبار است كه در  يگردوغبار و شدت طوفان ها يتعداد وقوع روزها شيافزا

 برابر شده است. 10 ريتنها در طول سه سال اخ رانيآنها در كشور ا يكه فراوان يبه نحو افتهي شيافزا

 زانيم شيافزا ،يو شهر ييمع روستامهاجرت جوا ر،يدر مناطق تحت تاث يانسان ستيرفتن منابع ز نياز ب 

شهرها و  يهوا يآلودگ شيو بروز اختالل در شبكه حمل و نقل، افزا يخسارات و حوادث جاده ا

 نيا بمخر يامدهاياز پ يتنها بخش يچشم يها يماريب زيو ن يتنفس يقلب يها يماريب وعيگسترش ش

 يدر سال ها ليدل نيداده است. به هم قرار ديرا مورد تهد يانسان ستياست كه سالمت جوامع ز دهيپد

 يزيخاك و افت حاصلخ بيتخر گر،يد ييمطرح شده است. از سو يعيطب ياياز بال يكيبه عنوان  رياخ

خاك و  ياهيگ وششفقر پ ن،يسرزم بيعامل بروز تخر ده،يپد نيدر مناطق برداشت و متاثر از ا ياراض

 بوده است. ييابانزايب جهيدر نت
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گردوغبار قرار  يطوفان ها ريتحت تاث شهيهم ربازيخشك از د مهيخشك و ن ميا بودن اقلبا دار ايآس غرب

در دو دهه  يمنطقه بوده است، ول مياقل يگردوغبار جزو شراط ذات يطوفان ها ايداشته است.  در غرب آس

جنوب و مركز  ب،داشته كه بر غر يريچشمگ شياز لحاظ شدت، وسعت و تكرار در منطقه افزا ر،ياخ

 ديتحوالت منطقه با ر،يدر دهه اخ دهيپد نيا ديداشته است. به منظور علل تشد يمنف راتيتاث رانيكشور ا

 .رديقرار گ يمورد واكاو

و  ياهيكاهش پوشش گ ،يرفتن منابع آب سطح نيبلندمدت، از ب يها يتظاهر وقوع خشكسال نياول ديشا

كرده است.  ريرا درگ ايو دهه منطقه غرب آساز د شتريب دهيپد نيگردوغبار باشد. ا يوقوع طوفان ها

 ديرا با مستعد يمنابع آب حوزه ها حيناصح تيريگردوغبار، نقش مد ديبر تشد يخشكسال ريعالوه بر تأث

 يدگيخشك نهيآب شده و زم يعيمساله سبب اختالل در چرخه طب نيكه ا يبه آن اضافه نمود. به طور

 رييگردوغبار را فراهم آورده است. تغ يكانون ها جاديا تايدست و نها نييتاالب ها و كاهش رطوبت پا

 بر علت بوده است. ديمز زيو مشترك ن يمرز يحوزه ها يو كنترل آب در سرشاخه ها ياراض يكاربر

دجله و  يرودخانه ها يهامون و كنترل آب در سرشاخه ها زيحوزه آبخ يآب در سرشاخه ها تيريمد

 نيبارز ا قيدست از مصاد نييپا يو عراق بدون توجه به حقابه ها رانيا هيهمسا يكشورها لهيفرات به وس

 ميعظ يها نامروزه به صورت بحرا ت،يريسوء مد نيكه اثرات ا ياست. به طور هيسو كي تيريگونه مد

دهد  يها نشان م يبروز كرده است. بررس رانيگردوغبار در مناطق غرب و شرق كشور ا يبروز طوفان ها

به  2006بار در سال  نياول يمتفاوت بوده و برا يگردوغبار در مقاطع زمان يطوفان ها نهيشيغلظت ب زانيم

و  2016، 2015، 2010، 2009 يو در ادامه در سال ها دهيبر متر مكعب رس كروگرميم 8000باالتر از 

 است. دهيبر متر مكعب رس كروگرميم 10000 يعني نهيشيبه حد ب 2017

آب،  تيريمد يطرح ها يو متاسفانه اجرا يمنطقه ا يها يوقوع خشكسال ليدل به ريدر دو دهه اخ بايتقر

مناطق شامل،  نيگردوغبار قرار گرفته است. ا يطوفان ها ريتحت تاث يو خارج يدر دو منشا داخل رانيا
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غرب، مركز  شمال ن،يالنهر نيو اردن، غرب مركز و شرق كشور عراق و منطقه ب هيسور يشرق كشورها

از منطقه آرال در كشور تركمنستان به عنوان  ياز افغانستان و بخش يعربستان و بخش رهيه جزو جنوب شب

هرمزگان و بوشهر، جنوب استان كرمان، شرق استان  يو جنوب استان خوزستان، استان ها يمنشا خارج

 هستند. يداخل يبه عنوان منشأها يمركز ريو بلوچستان، كو ستانيس

منطبق با  يبرنامه ها نيدر تدو يكشور نه تنها تالش جد يعيآب و منابع طب تيريگفت مد ديمتاسفانه با 

از منابع حوزه ها به  يكنترل بهره بردار يدر راستا يگردوغبار ندارد، بلكه اقدام مثبت دهيپد يزمان راتييتغ

عدم  ،ديتول شيبه بهانه افزا يعيمنابع طب بيمجاز، تخر رياست. وجود صدها هزار چاه غ اوردهيعمل ن

 نياز ا تيحكا يهمگ گر،يو ده ها مورد د يآب يها تيكشت متناسب با محدود ياستفاده از الگوها

جامع حوزه  تيريمشكل، با مدنظر قرار دادن مد نيمقابله با ا ياست برا يتلخ دارد. لذا ضرور تيواقع

 موضوعات اهتمام شود: ني) نسبت به ايزداري(آبخ زيآبخ

 يطيمح ستيز يازهاين قيدق نييبه منظور تع ياحوزه  يزي: برنامه راول •

 كه منشا گردوغبار هستند يحقابه تاالب ها و مناطق نيدادن به تام تي: اولودوم •

 يو ضرور هياول ازيگردوغبار به عنوان ن يمقابله با كانون ها يطرح ها يآب يازهاين هي: تهسوم •
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 21/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  -يآب و تنش كم يغرب جانيآذربا

 

استان در  نيا يآب در پشت سدها رهيذخ زانيشد كه م ديجد يوارد سال آب يدرحال يغرب جانيآذربا

 ه است.كرد دايدرصد كاهش پ23 زيگذشته ن يسال آب يها بارش زانيدرصد و م21با سال قبل  سهيمقا

 هياروم اچهيسبب قرار گرفتن در به يغرب جانيبحث آب در آذربا رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

برخوردار شده و با داشتن  يا ژهيو تياز اهم رياستان، در دهه اخ نيغرب كشور در ا يآب نيعنوان نگ به

سدها و  نيرزمبه س ودر نهيميو س نهيپرآب ارس، زر يها و رودخانه يبردار سد درحال بهره16

 كرده است. دايپرآب شهرت پ يها رودخانه

پر آب استان  يو سدها شوند يم اءياح يزييپا يها هر سال با بارش يغرب جانيآذربا يو سدها ها رودخانه

 هستند. ياتيح هيما نيا يبرا يخوب اريبس گاه رهيذخ كنند، يم نيرا تأم يكه بخش آب شرب و كشاورز

در  يباران يكم و تنها به رگبارها اريساالنه بس يها بارش زانيم ز،ييشته چند روز از فصل پاامسال با گذ اما

مناسب در استان تا دهه  يها بارش نهيدر زم يانداز خوب مختص شده است و چشم يمناطق شمال يبرخ

 مهرماه وجود ندارد. يانيپا

استان هم  نيا يآب پشت سدها رهيخاست كه ذ يدرحال يغرب جانيمهرماه در آذربا يكاهش بارندگ نيا

استان  يآب پشت سدها يحجم كنون كه يطور دارد؛ به يدرصد21با سال گذشته كاهش  سهيدر مقا

 تر است. مترمكعب نسبت به سال گذشته كم ونيليم205

 

 يغرب جانيآذربا يآب سدها يمترمكعب ونيليم205 كاهش

 ونيليم5/205استان  يآب پشت سدها رهيخگفت: ذ يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

 كرده است. دايبا سال گذشته كاهش پ سهيدرصد در مقا21مترمكعب و درحدود 
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 رهياستان ذخ يمترمكعب آب در پشت سدها ونيليم786اكنون در مجموع  اظهار كرد: هم يجعفر اتابك

 مترمكعب بود. ونيليم5/991مقدار  نيسال گذشته ا كه يشده است، درحال

سد  نيتر مترمكعب، پرآب ونيليم214بوكان با حجم آب  يكاظم دياكنون سد شه اضافه كرد: هم يو

 ونيليم110با حجم  يمترمكعب، شهرچا ونيليم5/162با حجم آب  يچا آغ ياستان است و سدها

 قرار دارند. يبعد يها گاهيمترمكعب در جا ونيليم82مترمكعب و سد مهاباد با حجم 

و  2ارس ياستان، سدها يسدها نيكرد: در ب حيتصر يغرب جانيآذربا يا نطقهشركت آب م رعامليمد

با حجم  2آباد كرم يآب را دارند و سدها رهيذخ نيتر مترمكعب، كم ونيليم كيبا حجم آب  قاجيق

 كعبمترم ونيليم با حجم هفت يقنبر ديمترمكعب و سد شه ونيليم6/6با  كيمترمكعب، سد در ونيليدوم

 هستند. يجار ياستان در سال آب يسدها نيتر آب كم بيبه ترت

مترمكعب در  ونيليم با هفت يقنبر ديمترمكعب و شه ونيليم66با  لوهيس يادامه داد: حجم آب سدها يو

 ونيليم25 ،يكرده و حجم آب سد حسنلو در هر دوسال متوال دايپ شيبا سال گذشته افزا سهيمقا

 مترمكعب ثبت شده است.

 

 فعال است يغرب جانيآذربا سد در15حاضر  درحال

ها  درصد حجم كل آن60فعال است كه حدود  يغرب جانيسد در آذربا15افزود: درحال حاضر  يجعفر

 .شود يم رهيو مهاباد ذخ هياروم يشهرچا ،يچا بوكان، آغ يكاظم ديدر چهار سد شه

استان در حدود  ساالنه يها عنوان كرد: متوسط بارش يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

و  يورود ،يسطح يها استان، حجم آب يمربع لومتريهزار ك37است و با توجه به مساحت  متر يليم359

 .شود يمترمكعب برآورد م ونيليم338و  ارديليم استان در مجموع هشت ينيرزميمنابع ز ريدپذيتجد

 يسطح يرمكعب منابع آبمت ونيليم746و  ارديلياستان، چهارم يها كرد: از مجموع حجم آب انيب يو
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خارج  يها (بارش يورود يها مترمكعب حجم آب ونيليم726و  ارديليم كيها)،  (حاصل از بارش يديتول

 است. استان ينيرزميمنابع ز ريدپذيتجد يها مترمكعب حجم آب ونيليم865و  ارديليم كياز استان) و 

 نيآبخوان است كه از ا35دشت و 28 ،يمحدوده مطالعات23 يدارا يغرب جانياضافه كرد: آذربا يجعفر

) ممنوعه يآب منف النيب يآبخوان استان (دارا27 ،يمتوال يها سال يافت تراز سطح آب ط ليدل تعداد به

 اعالم شده.

 

 يغرب جانيگذشته در آذربا يسال آب يها بارش يدرصد23 كاهش 

 متر يليم375در مجموع  )1399-1398گذشته ( يگفت: در سال آب زيمهاباد ن ياداره هواشناس سيرئ

 سهيدرصد كاهش و در مقا23قبل از آن،  يبا سال آب سهيثبت شده كه در مقا يغرب جانيدر آذربا يبارندگ

 .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا10استان،  نيا يها بلندمدت بارش نيانگيم متر يليم340با 

 يغرب جانيدر آذربا 1398-1397 يسال آب يها بارش نيانگيمحمدپور اظهار كرد: م اردالن

 يها ثبت شده است كه بارش متر يليم340استان  نيا يها بلندمدت بارش نيانگيو م متر يليم8/486

 .دهد يرا نشان م شيدرصد افزا10بلندمدت آن  نيانگيبا م سهيدر مقا يغرب جانيآذربا

 

 يغرب جانيآذربا يها شهرستان نيتر پربارش رانشهر،يو پ سردشت

اضافه  شود، يسال بعد ختم م ورماهيشهر31از اول مهر هر سال شروع و به  يسال آب كه نيابا اشاره به  يو

 يها شهرستان نيتر پربارش ،يبارندگ متر يليم9/742و  متر يليم3/823با  بيترت به رانشهريكرد: سردشت و پ

 نيتر باران كم تر،م يليم268با  پارهيو چا متر يليم240مدت پلدشت با  نيبودند و در هم يغرب جانيآذربا

 استان بودند. يشهرها

) هيدر مركز استان (اروم يبارندگ متر يليم2/348گذشته  يمهاباد افزود: در سال آب ياداره هواشناس سيرئ
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درصد كاهش و در 30سال قبل از آن  يبارندگ متر يليم494با  سهيمقدار بارش در مقا نيثبت شد كه ا

 است. افتهي شيادرصد افز شهرستان سه نيبلندمدت ا يارندگب نيانگيم متر يليم5/336با  سهيمقا

با  سهيدر مهاباد گزارش شده است كه در مقا زين يبارندگ متر يليم9/457مدت  نياضافه كرد: در ا يو

 يبارندگ نيانگيم متر يليم6/412با  سهيدرصد كاهش و در مقا30سال قبل از آن،  متر يليم4/655

 است. تهافي شيدرصد افزا11بلندمدت، 

 ستگاهيا120از  شيو ب يليو تكم ياصل يهواشناس ستگاهيا18 يدارا يغرب جانيآذربا يكل هواشناس اداره

) و كينوپتي(س ياصل ستگاهيا9استان،  يهواشناس يها ستگاهياست كه از ا يشناس ميو اقل يسنج باران

 است. يليهم تكم ستگاهيا9

از  ياريآب شرب بس نيبا توجه به تأم يغرب جانيرباآذ يشده در پشت سدها رهيها و آب ذخ بارش بحث

و  ياريدر قالب شبكه آب يغرب جانيهكتار از مزارع آذربا106هزار و 113 ازياستان و آب مورد ن يشهرها

 .شود يم نياستان از سدها تأم يزهكش

و  ارديليگذشته در مجموع دوم يدر سال آب ،يغرب جانيآذربا يا شركت آب منطقه يها يزير برنامه طبق

و  ارديليم كي هياروم اچهيشد كه سهم در يرهاساز يغرب جانيآذربا يمترمكعب آب از سدها ونيليم400

 است. مكعبمتر ونيليم700مقدار درحدود  نياستان از ا يمترمكعب و سهم بخش كشاورز ونيليم425

 يدرصد23آب پشت سدها و كاهش  رهيذخ يدرصد21با توجه به كاهش  يغرب جانيآذربا مسئوالن

آب از  يرهاساز يرا برا طيشرا نيانداز متناسب با ا چشم يجار يدر سال آب دياستان، با يها بارش

 استان مدنظر داشته باشند.  يسدها



   

 

 

186 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 70 ليبا اعتبارات صندوق توسعه/خسارات س ياستان بحران 11در  يزداريآبخ ياجرا

 21/07/1399خبرگزاري فارس مورخ  – ابدي يدرصد كاهش م

 

 يريجلوگ يبرا يزداريآبخ اتياستان كشور عمل 11گفت: در  يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 70پروژه شاهد كاهش  نيا ي. با اجرارسد يم انيو اواسط آبان ماه به پاآغاز شده  ليس يها از خسارت

 شد. ميخواه ليخسارت س يدرصد

درصد كاهش  70 ليبا اعتبارات صندوق توسعه/خسارات س ياستان بحران 11در  يزداريآبخ ياجرا

 ابدي يم

 يديراهكار كل يرزدايآبخ اتيفارس، به باور كارشناسان عمل يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 .شود يدر كشور محسوب م ل،يس يها از خسارت يريجلوگ

 ينيرزميمنابع ز تيشده، وضع شتريب نينفوذ آب در زم بيضر اتيگونه عمل نيا يبر آن با اجرا عالوه

 .ابدي يبهبود م يآب و كشاورز

.پس از آنكه ودش يغذا حفظ م ديو بستر زراعت و تول دهيخاك هم به حداقل رس شيفرسا گريد يسو از

 يديرا به باور آورد نگاه جد ياديز يها در شمال و جنوب كشور خسارت ليدو سال گذشته س يكيدر 

 در كشور شكل گرفته است. يو آبخواندار يزداريآبخ اتيعمل ياجرا يبرا

وگو با خبرنگار  ها در گفت سازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد  ،يجز هوشنگ

 ليس يبرا ريپذ بيو آس ياستان بحران 11 يتومان اعتبار برا ارديليم 260 زانيبه م 98گفت: سال فارس 

خاص از  يبحران يها در حوزه ژهيبه و يزداريو آبخ يآبخواندار اتيعمل ياختصاص داده شد تا با اجرا

 شود. يريها جلوگ استان نيبه ا ليخسارت س

 .افتيخواهد  انيو اواسط آبان ماه امسال پا شود يم ييرااج بهشتيها از ارد پروژه نيا افزود:  يو
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افتتاح  يها تاكنون پروژه خراسان جنوب سازمان جنگل يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليگفته مد به

 .ديخواهد رس يبردار استان به بهره 11پروژه در كل  ياجرا انيهم تا پا هيشده و بق

 نيكه ا ييعنوان كرد و گفت: هر جا البيخسارت س يدرصد 70ها را تا  طرح نيا ياجرا تيمز يو

نفوذ آب در مناطق  بيضر شيخاك، افزا شيتن در هكتار فرسا 9كاهش  شود يها اجرا م طرح

. ميمتر مكعب در سال و در مناطق دشت هزار متر مربع در سال را شاهد هست 530 زانيبه م يكوهستان

هم  ييغذا تيو به اشتغال و امن افتهيمردم بهبود  شتيمع ، شود يقنوات سه برابر م يبر آن بازده هعالو

 .كند يكمك م

تومان عنوان كرد وگفت:  ارديليم 1125معادل  وروي ونيليم 100را  يزدارياعتبارات امسال آبخ يجز

 .ابديسال قرار است همه آنها اختصاص  انيو تا پا افتهي صياعتبارات تخص نيدرصد ا 26تاكنون 

كه  ياعتبار زانيم نيبا ا نكهيها در پاسخ به ا سازمان جنگل يو آبخواندار البيكنترل س دفتر ركليمد

در كشور را كه از سال گذشته  زيحوزه آبخ 594  گفت: د،يا را انجام داده ييها چه پروژه ديا كرده افتيدر

 . ميبرسان انيتا به پا ميكرد يهدف گذار ميشروع كرده بود

 

 ميرا جلو برد يزداريآبخ يسعه مل* با اعتبارات صندوق تو

. بر ستين يمتاسفانه اعتبارات كاف است، گفت: يكاف يزداريآبخ ياعتبارات برا ايآ نكهيدر پاسخ به ا يجز

هزار  10به  ازيكه ن رديصورت بگ يآبخواندار اتيعمل ديهكتار با ونيليم 10اساس قانون برنامه ششم 

 .تكم اس اريبس ميكن يم افتيكه در يتومان اعتبار دارد اما اعتبارات ارديليم

 1100تومان بود اما امسال نصف شده و به  ارديليهزار م 2 يزدارياعتبار آبخ 98كرد: در سال  ديتاك يو

 چياعتبارات اندك ه نينبود با ا يصندوق توسعه مل يها كه كمك ياست و در صورت دهيرس ارديليم

 .ميبكن ميتوانست ينم يكار
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 ديشما معتقد ايآ نكهيها در پاسخ به ا سازمان جنگل يو آبخواندار البيس دفتر كنترل ركليمد

كمتر  اريبس ديدر كشور با يشود، گفت: معتقدم سرعت سدساز يسد ساز نيگزيجا تواند يم يزداريآبخ

 اتيعملبه  شتريتوجه ب ديدر مجموع با ي. ولمياز سد استفاده كن ميهست ريجاها ناگز يشود اما برخ

نفوذ آب  بيضر دهد، يم شيرا افزا ياهيپوشش گ يعنيدارد.  يچند وجه ريشود چرا كه تاث يزداريآبخ

از  يريباعث جلوگ نهايو عالوه بر ا كند يرا حفظ م ديخاك به عنوان بستر تول كند، يم شتريبه خاك را ب

 .شود يمتر مكعب خاك به سدها م ونيليم 250ورود ساالنه 

را  يسد ساز يتيوضع نيبارش است. در چن نيانگيباال و سه برابر م اريا بسدر كشور م ريتبخ ادامه داد: يجز

 برد. شيدست به عصا پ ديبا
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؛ بردي آب م ريرا در مازندران به ز يشمار يب يزارهايروستاها و شال نسكيساخت سد ف

 22/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  – نسكيساخت سد ف يخانوار قربان150روستا و 3

 

 يانسان اتيو ح يطيمح ستيدر چرخه ز يكه نقش مؤثر شوند يبشر محسوب م ازين نيتر مهم ،يآب منابع

. آنچه رنديگ يرا در نظر م يمختلف يرفت از بحران آب راهكارها برون يگوناگون برا يشورهادارند. ك

و  ييايت جغرافيكه بسته به نوع وضع يهكار است. را ياز راهكارها مرسوم شده، سدساز يكيعنوان  به

آن را  يا طقهدر هر من توان يقابل اجرا خواهد بود و نم ينگر ندهيو آ قيدق يبا مطالعات علم ستيز طيمح

دنبال خواهد داشت و  به يريناپذ و جبران يجد يها بينقاط آس يدر برخ يساخت؛ چراكه سدساز يعمل

گرفته  دهيناد ياسيهمچون منافع س يليدال به يكه گاه يديمحسوب شود. تهد ديعنوان تهد به تواند يم

كه  يا . پروژهشود يمحسوب م مازندران يبرا يجد ديدر سمنان كه تهد نسكيمانند پروژه سد ف شود؛ يم

وارده به مازندران هستند. در  يها بياز دولتمردان در صدد تحقق آن بدون در نظر گرفتن آس يا عده

طرح  ني. اشوند يخانوار آواره م150از  شيآن ب يريبگسه روستا قرار گرفته كه با آ نسكياطراف سد ف

ساختن آن  يعمل ريگيپ يزده شد و دولت فعل نيبه زم دهيكلنگ آن نسنج 89در دولت گذشته در سال 

 است.

گذشته از سر گرفته  يها افتاده بود، دوباره در هفته قيبه تعو يكه مدت نسكيساخت سد ف اتيعمل اكنون

 يها هيبود كه حاش ستيز طيمح ارانيمنطقه و هم يكشاورزان بوم يخبر اسباب نگران نيشد. هنوز اصل ا

آبا و  يها نيزم معوضامالك  يبدون واگذار نديگو يمنطقه م يبوم يهالبه آن افزوده شد. ا يناگوارتر

اصله درخت ارزشمند اورس  100از  شيب زياند، تا به حال ن كرده يداريبها خر نيتر را به نازل شان ياجداد

در استان مازندران را  يشمار يب يزارهايباشد كه قرار است روستاها و شال يسد ركيو ت هيقطع شده تا پا

 آب ببرد. ريبه ز

و فعال  يدانشگاه يها كارشناسان و چهره يمازندران و سمنان به هشدارها يمسئوالن استان گوش

 يانتقادها از سو ليس نسكيدر ف يسدساز اتي. در دو ماه گذشته با شروع عملستيبدهكار ن ستيز طيمح
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 حاتيوضت ابيدر غ رسد يمنظر  شده است. به يمجاز يروانه فضا ستيز طيمح يها دوستداران و انجمن

 ييها به تنها رسانه ليتبد يمجاز يها و گروه يشخص يها صفحه ،يو مسنوالن ارشد استان روين ريوز قيدق

 .دارند يپروژه مخرب پرده برم نيساخت ا اتياز جزئ ياند كه در سكوت كامل خبر شده

سد مخرب و انتقال  نيخت امازندران معتقدند سا بوم ستيو فعاالن حوزه آب و خاك و ز كارشناسان

به پرونده  يگريجز اضافه كردن تجربه ناكارآمد د يزيرود تجن به استان سمنان چ يها آب از سرشاخه

 نيهكتار زم سه زا شيسد طبق برآوردها ب ني. با ساخت استين يريقطور و نافرجام انتقال آب به مناطق كو

و وابسته به  يرصنعتيمنطقه غ كي شتي. معروند يم نياز ب ميتصم نيحاصله از ا يآب در منطقه با كم يشال

تر  سبك زيدر استان پهناور سمنان ن يآب و از آن سو شوربختانه بار معضل كم افتد يبه خطر م يكشاورز

 .شود ينم

 

 دنديتر خر ما را از موكت هم ارزان يها نيزم 

 يها هياو و همسا يبرا يدماغ كه دل و شود يم يدو سال ديگو يدارد. م يا گرفته يپشت تلفن صدا از

از  ،يموسو دجاللي. سشود يدامن زده م تر شيآنان ب يفينمانده است و هر روز به بالتكل يباق اش ييروستا

 ماتيدر تقس شيپ يچندكه تا  يي: روستاديگو يبه فارس م ياست. و نيتالج يو معتمدان روستا انيبوم

استان سمنان قرار گرفته  ياما حاال در تصاحب مرزها مد،آ يران به حساب م از استان مازند يجزئ يكشور

روستاها راه  نيبود كه ا ييزراعت كردند. روزها ها نيزم نيسال در ا300از  شياست. اجداد و پدران ما ب

به ما برسند؛ اما حاال  ها نيزم نيشده تا ا يسپر يكه با سخت ييها يبه شهر نداشتند. چه زندگ يدسترس

با ارزش ما را با  يها نياز ابهام است، زم يا ساخت  آن در پرده ليدل 100كه صفر تا  يدبهانه ساخت س به

كردند و   روستا جمع هيني. همه ما در حسكنند يم يداريكه در بازار است، خر ييها تر از موكت كم يبها

 هيوه قضائمبلغ را به حساب ق نيتر نازل دياگر نشد چ،يكه ه ديبه فروش شد ياضگفتند اگر خودتان ر

 .ديريبگ ليها تحو را از آن تان نيو پول فروش زم دي. بروميكن يم زيوار
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 آب خواهد رفت  ريما به ز يروستاها يزود به

 يزود . سه روستا قرار گرفتند كه بهكنند يم يخانوار در آن زندگ20كه تنها  نسكيف ياطراف روستا در

 نيتالج يدرصد از روستا50تم،  يدرصد از روستا100 هياول ي. طبق برآوردهارنديگ يدر بستر سد قرار م

بلكه از باالدست  ،يياسد رج دست نييآب خواهد رفت تا آب نه از پا ريمالده به ز يدرصد از روستا20و 

 سمت سمنان پمپاژ شود. رود تجن به يها و از سرشاخه

 نيطقه از دست رفته است. امن نيآرامش ا يسدساز اتي: با آغاز عملديگو يم ها، ينيمعتمد تالج ،يموسو

سه  نيآغاز شده. در ا نيساخت آن در تالج اتيعمل كه يمشهور شده است، درحال نسكيسد به نام ف

. كنند يم يخانوار زندگ150از  شيها آغاز شده، ب نازل در آن متيبا ق نيزم يداريكه خر ييروستا

كرده  دايپ شيها و منازل افزا سرقت از باغ هستند. يمشغول حفار يروز طور شبانه پروژه به نيا مانكارانيپ

خود را  يكار هستند كه هر كدام دردسرها كارگر ناشناس مشغول به يادياست. اطراف هر روستا تعداد ز

 يبا استفاده از شبكه مجاز يتازگ . بهنديگو يم زيكوه سمنان ن منطقه پشت نيدارند. به ا ياهال يبرا

در  يو فرانسو يهلند ،يگردشگران آلمان راًيشد. ما اخ يمعرف گرانيما به د يخوش آب و هوا يروستاها

 شده است. مان يآبا و اجداد يسد باعث اخراج ما از روستاها ني. اما ساخت اميديد يمنطقه م نيا

 

 هستند يعيطب منابع بيمشغول تخر كارگران

 ليها تشك را اورس منطقه نيدرصد درختان ا80از  شي: بديگو يم نيتالج يمعتمد مردم روستا نيا

القطع هستند كه عمر دوهزار ساله  خواه ممنوع از درختان رطوبت ينادر اريها گونه بس . اورسدهند يم

نام برده شده  زين زادو سرو آ يها با عنوان سرو كوه از آن يميقد يها افسانه نيو همچن اتيدارند و در ادب

به  يتا گزند دهند يو مناطق تحت حفاظت قرار مسرعت آن پهنه را جز شود، به دهياست. هر جا اورس د

 يژگيو نيدارد و هم يسرسخت و مقاوم اريدرخت چوب بس نيدرختان نادر ارزشمند وارد نشود. ا نيا

 ستميدرختان بر اكوس نياست كه قطع ا يدرحال نياز آن شده است. ا ياديز يها يبردار سبب بهره

در خت در دل خاك است.  نيدواندن ا شهينوع ر ليدل به نيو ا گذارد يم ريتأث دهييكه در آن رو يا منطقه
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ها و  حال عكس نيبلندتر شود. با ا يمتر يدرختان چند سانت نيتا قامت ا كشد يصدها سال طول م

اصله درخت ارزشمند اورس  100از  شيبه حال ب ادارد كه ت نيمنطقه نشان از ا يمردم بوم يها گزارش

 استفاده شود. نسكيدر ساخت سد ف ركيو ت هياعنوان پ قطع شده است تا به

آن  راثيم نيتر درختان از كهن نيهزار سال قدمت دارد و ا از هفت شيكوه ب : منطقه پشتديگو يم يموسو

ها هستند.  ها در موزه از آن يدست آمده كه اكنون برخ به يمتيق ياياش ها ي. در حفارنديآ يبه حساب م

اند. هر  زده يعيطب منابع بيارزشمند دست به تخر يا كه در منطقه رساند يبه ما مرا  اميپ نيا اءياش نيوجود هم

 نيا بياما همه  مسئوالن در قبال تخر رسد؛ يبه گوش ما م يها حفار و كارگاه يبرق يها اره يروز صدا

 .ميردا يدادخواه يتقاضا يسيرئ يو از شخص آقا ميا اند. ما مظلوم واقع شده خاك و بوم ما سكوت كرده

 

 كنند يبه آن نم ينگاه ميهم برسد، ن ونيليم70هزار امضاء به 7 اگر 

 ياصل ياز اعضا ،يرمضان ي. علبرد يرا باالتر م شيناخودآگاه صدا م،يآور يرا كه م نسكيسد ف نام

 يهزار امضاء از سو هفت يآور : تا به حال موفق به جمعديگو يم نسكينه به ساخت سد ف نيكمپ

شما  هآدرس ب كي زياز هر چ شياند. پ شده ستيز طيو دوستداران مح يدانشگاه يها هكارشناسان، چهر

هستند. به جرأت به شما  يطرح چه كسان نيموافق و مخالفان ا دينيو بب ديكن قيو تحق دي. برودهم يم

ه پروژ نيبا اصل ا م،يدار ستيز طيآب و خاك و مح نهيكه در زم يا هر كارشناس و استاد خبره ميگو يم

به شما  يسدساز اتيملع نيانجام ا يياز چرا يمنطق فيتعر تواند ينم يميعقل سل چيمخالف است. ه

 نيشده؛ اما ا نيهمه مع ياثرات مخرب آن برا كه نيا يبرداشته است، برا يدست از سر سدساز ايبدهد. دن

مدت  يآن برا احداث كنند كه توسط يگريسد د ييرجا ديدر باالدست سدشه خواهند يحاال م انيآقا

. كند يم داديب نهيزم نيدر ا تيريدم سمنان برساند. سوء  هم كه شده آب را به مناطق خشك يمحدود

 يا چاره م،يگذار يرا كه كنار هم م ها نيمناطق وجود دارد. همه ا نيبه ا يرسان آب يها راه بهتر برا ده

در  ييقدرتمند و سودجو ييايپروژه دست ماف نيا يدر حواش ميباور كن كه نيجز ا ماند، ينم يما باق  يبرا

 .شود يم يها شدن آن ربا حضو يكار است كه هر كار نشدن
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 زند؟ يم ستيز طيمح بيدست به تخر يرسان آب يبرا يمسئول دلسوز كدام 

 نياز ا يبردار با بهره يزود كه به ديگو يم يزاريشال يها نيو زم يو جانور ياهيگ يها از گونه يرمضان

 وحش اتيكوه استان سمنان رتبه سوم ح : منطقه پشتديافزا يخود را از دست خواهد داد و م تايسد ح

سد  نيبه خود اختصاص داده است. با احداث ا ابيكم يو جانور ياهيگ يها را از نظر گونه يكشور

 شود، يم يكه شامل پلنگ، خرس، كل و بزكوه يجانور يها گونه يفصل ييجا جابه رياز مس لومتريك10

كم تلف  و كم رسند يبه مرتع نم كنند، يرا گم م ريمس واناتيح نيها مسدود خواهد شد. ا آن يرو به

اما  شد؛ يبه پا م يامتيافتاد، ق يم نيزم يمنطقه به رو نياصله اورس در ا كياگر  نياز ا شي. پشوند يم

 نيها و صدها اصله از ا ده يورو نابا رتيجنگل را برداشته و در كمال ح يبرق اره يكه صدا مينيب يامروز م

همه  يكه وقت ميسد را هموار كنند. خالصه بگو ريتا مس شوند يقطع م ابيارزشمند و كم اريدرخت بس

 شيب يا به مردم سمنان بهانه يرسان كه آب ميرس يم يجمع بند نيبه ا م،ينيب يم يرا شدن ها ينشدن نيا

كوه را  و پشت نسكيف ن،يمانند تم، تالج يا ظت شدهمنطقه بكر حفا ي. امكان ندارد مسئول دلسوزستين

آب  يا محدود به منطقه يمدت يارزشمندش به فنا بدهد تا با فرض و احتماالت بتواند برا يها با همه داشته

سود  نسكياست كه از ساخت سد مخرب ف انيدر م ييايماف يپا مييكه بگو ديحق بده مابرساند. به 

شود، باز هم گوش  ونيليم70ما  يامضا ونيليم فرض اگر هفت نيحتساب ا. با ازند يم بيبه ج يهنگفت

 انتقادها بدهكار نخواهد بود. نيبه ا يكس



   

 

 

194 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – شده بود لياز تاالب شادگان كه به كانون گرد و غبار تبد يبخش ياياح

 22/07/1399ايلنا مورخ 

 

 نياظهار كرد: درحال حاضر با اقدامات انجام شده چند ستيز طيسازمان مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 اتياند و ح آب رفته ريشده بودند ز ليتاالب شادگان كه به كانون گرد و غبار تبد يهزار هكتار از اراض

 است. انينما يبخش به خوب نيدر ا يعيطب

شادگان  يالملل نياز تاالب ب ديبازد انيمهر) در جر 22زاده امروز( جانياحمدرضا اله لنا،يگزارش ا به

شادگان در حال حاضر و به  يالملل نيتاالب ب يگفت: پروژه انتقال آب از رودخانه كارون در بخش جنوب

هزار هكتار از  نيچند نكرده است و تاكنو انيالب نماتا ستميخود را بر اكوس يگرانبها ياثرات جيتدر

در  يعيطب اتيآب رفته و ح ريشده بودند، ز ليبه كانون گرد و غبار تبد شيكه چند سال پ يتاالب ياراض

 است. انيمنطقه نما نيدر ا بايو ز يعيطب يو با چشم انداز يبخش به خوب نيا

از  گرياز د يكيآب در تاالب اشاره و اظهاركرد:  تيرياز سخنان خود به پروژه مد يگريدر بخش د يو

 يكيزيف شرفتيروزها با پ نيشادگان كه ا يالملل نيآب در تاالب ب تيريمد نهيبا ارزش در زم يها پروژه

است كه  ايآب و تاالب شادگان به سمت در يخروج يرو ييها چهيدر حال انجام است، نصب در يخوب

 يتاالب برا اتيو ح ايشود تا اح يآن در تاالب اجرا م شتريب يندگارآب و ما تيريپروژه با هدف مد نيا

 حفظ شود. يدر بخش جنوب يشتريمدت زمان ب

 يكيزيف شرفتيپروژه از پ نيگفت: ا نيهمچن زاده جانياله ستيز طيمح ياطالع رسان گاهياساس گزارش پا بر

 يزير برنامه يا برسد و به گونه يره برداربه به 99سال  انيكه تا پا شود يم ينيب شيبرخوردار است و پ يخوب

آب و كنترل خروج آن به  تيريبا مد ميوانآب در تاالب باشد تا بت نيشتريشده كه اتمام آن همزمان با وجود ب

 .ميمنطقه داشته باش يبرا شهيتر از هم پرآب و شاداب ندهيآ يها تاالب شادگان را در سال ا،يسمت در
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خبرگزاري همشهري آنالين مورخ  ليس ديو تشددر وقوع  ينقش عوامل انسان

23/07/1399 

 

 ستيز طيمح بيبشر در تخر يها تيبر نقش فعال ديضمن تاك يزداريو آبخ يعيكارشناس منابع طب كي

 ياهيپوشش گ بيروند تخر ديگفت: تشد ها، البيس ژهيو به يعيطب يايالب يبرخ ديبر وقوع و تشد

باعث  ميقلا رييو تغ يا منطقه يستيز طيمح يها بحران ضابطه، يب يو سدساز يكاو ها و مراتع، معدن جنگل

 شده است آسا ليس يها باران شيها و افزا بارش ميرژ رييو تغ ها يدما، تداوم خشكسال شيافزا

ما در  يمشكل اصل نكهيبا اشاره به ا يرقاسميابوالفضل م ديس سنا،يبه نقل از ا نيآنال يرگزارش همشه به

و  لياز جمله س يعيطب يايدرس نگرفتن از گذشته است، گفت: هر ساله با بال يعيطب يايمواجهه با بال

رات وارد جبران خسا عدهو شود يمطرح م نهيزم نيكه در ا يا اما تنها مساله ميشو يمواجه م يخشكسال

 يو جانور ياهيگ يها گونه يرفتن برخ نيو از ب يموارد مانند تلفات انسان يكه برخ يشده است در حال

 .ستنديقابل جبران ن

ها و نهرها كشش حمل روان آب را نداشته باشند  كه رودخانه دهد يرخ م يزمان ليس نكهيا انيضمن ب يو

 ياياست. اح يضرور زيتوجه به باالدست حوضه آبركرد:  ديخود خارج شود، تاك يعيو آب از بستر طب

و  اهياندام گ بهباعث نفوذ آب باران  زيدر باالدست حوضه آبر ياهيپوشش گ تيها و مراتع و تقو جنگل

 .شود ينم ليآب باران به روان آب تبد گريو د شود يبه اعماق خاك م اهيگ شهير قياز طر

قطرات باران با خاك  كه يزمان  دارد، ادامه داد: يبيقدرت تخر ييتنها آب به نكهيبا اشاره به ا يرقاسميم

حمل  ييكه روان آب توانا ينيخاك و خاك سنگ يها كلوخه كند، يبرخورد م ياهياز پوشش گ يعار

است كه  نيا امدهاياز پ يكيهمراه دارد؛  به امديدو پ شينوع فرسا نيو ا شوند يم يها را ندارد، متالش آن

 نيهمچن شوند يو مانع از نفوذ آب به خاك م پوشانند يها منافذ خاك را م كلوخهشده  يذرات متالش

و در   يبه گل و ال ليتبد توانند يم يبه راحت شوند يم ليبه ذرات سبك تبد نيسنگ يها كلوخه كه يزمان

 نيشوند بنابر ا البيس يندگيب و قدرت فرسايقدرت تخر شيروانآب و افزا يچگال شيباعث افزا جهينت
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كند و مانع  يريچلوگ ييها دهيپد نيو از بروز چن فايمحافظ خاك را ا هينقش ال تواند يم ياهيپوشش گ

 سرعت روان آب شود. شياز افزا

 يدانست و گفت: زمان تمركز به مدت زمان» زمان تمركز«را  ليس جادياز عوامل موثر در ا گريد يكي يو

و  رسد يحوضه مورد نظر م يبه نقطه خروج زيآبرنقطه حوضه  نيآب از دورتر كه روان شود يگفته م

تمركز  مانكاهش ز يها از روش يكيشود.  يكمتر م زين البيس كيپ ميهرچه زمان تمركز را كاهش ده

شده جمع شود  جاديا يها ترانشه نيها است تا آب در ا كوه  در دامنه بيعمود بر جهت ش ييارهايش جاديا

 .فتديدست راه ن نييو به پا

و   يزداريآبخ يها كياز تكن يريگ بر لزوم بهره ديبا تاك يزداريو آبخ يعيرشناس منابع طبكا نيا

 ،يتيريدر چهار كالس مختلف از جمله مد ها كيتكن نياستحصال آب باران خاطرنشان كرد: ا

 يها كيتكن نيتر از مهم يكيدام  يچرا تيريو مد رنديگ يقرار م يكيو مكان يكيومكانيب ك،يولوژيب

 يو چرا ياهيمرتع و پوشش گ بيدام باعث تخر هيرو يب ياست چرا كه چرا يزداريآبخ يتيريمد

 اهانيرفتن گ نيزودرس دام باعث از ب يچرا جهي. در نتشود يم اهانيرفتن بذر گ نيزودرس باعث از ب

 ماند ينم يباق اهانيگ اتيح ديو تجد ندهيسال آ يبرا يبذر جهيو در نت شود يم ياز بذرافشان شيپ

دام باعث فشرده شدن خاك و  يكوب يمنطقه باشد چراكه پا تيبا توجه به ظرف ديدام با يچرا نيهمچن

 .شود يخاك م يزيكاهش قدرت نفوذپذ

شود،  ليمتر خاك تشك يسانت كيتا  برد يسال زمان م 800تا  300 رانيدر ا نكهيبا اشاره به ا يرقاسميم

 كه يببرد و زمان نيو از ب ديرا با خود بشو زيحاصلخ يها است تا تمام خاك يكاف البيس كياظهار كرد: 

 .ماند يم بهره يخاك ب يو مواد آل ياز مواد مغذ زين اهيبرود گ نيخاك از ب يزيحاصلخ

كه در باالدست باعث  يموارد گرياز د ،ياهيپوشش گ بيخاك و تخر شيبر فرسا عالوه ،يگفته و به

 تيفعال كه يبدون ضابطه است. زمان يكاو معدن شود، يم ليس بيقدرت تخر شيو افزا ديتشد

مواد  نيدر محل رها شوند ا» منابع قرضه«و  رديضوابط و استانداردها صورت گ تيبدون رعا يكاو معدن

 .دهند يم شيرا افزا ليس بيو قدرت تخر شوند يشسته م يراحت به ليسست توسط باران و س
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لغزش است.  نيبه آن توجه ندارد زم كس چيكه ه يگريدر ادامه خاطرنشان كرد: نكته مهم د يرقاسميم

و همزمان وقوع لغزش در  زيها در باالدست حوضه آبر عدم ثبات دامنه لياز مواقع به دل ياريدر بس

بنابر  شود يم البيس يبيقدرت تخر شيآب و باعث افزا انيوارد جر ييها سنگ  ها و تخته ها، سنگ دامنه

و  يالسازيها، و جنگل يكاربر ريياست. تغ يدارند ضرور ييلغزش باال ليسكه پتان ييها دامنه تيتثب نيا

 البيس بيقدرت تخر ديهستند كه باعث تشد زيدر باالدست حوضه آبر يبياز عوامل تخر يخوار كوه

 .شود يم

 

 البيقدرت س ديو تشد جاديدر ا يسدساز نقش

گفت:  البيقدرت س ديو تشد جاديادر  يدرباره نقش سدساز يزداريو آبخ يعيكارشناس منابع طب نيا

كه اگر به  يطور است به يضرور يدست سد امر نييباشد و توجه به باالدست و پا ياصول ديبا يسدساز

 درآب  يجا و حفظ آب و خاك در باالدست سدها توجه نشود رسوب و خاك به يزدارياقدامات آبخ

 يخاك در اراض شياز فرسا يآب و رسوبات ناش يآور و جمع شود يسدها جمع م وارهيپشت د

 يو آب زالل و پر انرژ شود يدست م نييرودخانه در پا يعيطب ميرژ رييباالدست در مخزن سدها باعث تغ

 .شود يبستر رودخانه م رييو تغ يرودخانه ا شيباعث بروز فرسا زيخارج شده از سد ن

 دهيپد نيحت فشار قرار دارد، گفت: ات ايدو صفحه عربستان و اوراس نيب رانيا نكهيبا اشاره به ا يرقاسميم

 يدارا رانيا جهي. در نتشود يم رانيباعث باال آمدن صفحه ا »يا صفحه كيتكتون« يشناس نيزم

 رييرو تغ ني. از ادارند ليتما يتعادل بيبه ش دنيتا رس نيياست كه به حركت رو به پا يجوان يها رودخانه

 شيبارش برف و افزا زانيكه باعث كاهش م يمياقل راتييآن با تغ يها و همزمان در شكل بستر رودخانه

 گريشده بودند د يكه در گذشته طراح ييسدها شود يمدت و شدت بارش باران شده باعث م زان،يم

 را نداشته باشند.  ليس تيريكنترل و مد ييتوانا

 مياقل ليدل به شود اما هياز آب سدها تخل يالزم است بخش لياز وقوع س شيكرد: پ حيدر ادامه تصر يو

 شود ياز آب سد اقدام نم يبخش هينسبت به تخل يدرپ يپ يها يخشك كشور و خشكسال مهيخشك و ن
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ها  و ساخت آن يموثر باشند كه در وهله نخست طراح البيدر كنترل س توانند يم يسدها به شرط نيبنابر ا

 قيدق ليس ينيب شيهشدار و پ ستميس كي يطراح قيباشد و در وهله دوم از طر يفن يمطابق با استانداردها

 ليكرد تا سد بتواند س هياز مخزن سد را تخل يبه مخزن سد، بخش البيس دنياز رس شيبتوان پ نيو آنال

را در  ليباران و س قيدق يريگ و ابزار اندازه رهشدا يها ستميس نيچن نكهيا ليدل را كنترل كند اما به يورود

 تيريمد ييكه سد توانا افتد يبه راه م يميعظ ليس كبارهيو  شوند يمن هيمعموال سدها تخل ميدسترس ندار

 نييكه در پا يافراد يو خانه و زندگ شوند يسد باز م هيتخل يها چهيرو بنا بر اجبار در نيآن را ندارد. از ا

 شود يشسته م كنند، يم يها است زندگ در باالدست حافظ آن يسد نكهيا ديو به ام تراح اليدست با خ

 .رود يم نياز بو 

 

 ها به اعتبار سدها رودخانه ميو ساز در حر ساخت

ها ساخت و ساز صورت گرفته است،  رودخانه ميبه اعتبار سدها در حر نكهيبا اشاره به ا انيدر پا يرقاسميم

كارشناسان و  يبرخ يتوهم را برا نيا ،يسدساز نينو يها يبه فناور يابياز دست يگفت: غرور كاذب ناش

را مهار و كنترل  ها البيس رينظ يعيطب يرفت و قوا عتيبه جنگ طب توان ين به وجود آورد كه ممسئوال

 كنند يها شروع به ساخت و ساز م رودخانه هيبه آن كارشناسان اعتماد و در حاش زين يكرد. مردم محل

 يبرا شيآرامش و آسا نيو تفرج و تام حيتفر طيمح جاديا تيبا ن زين ها يشهردار يبرخ نيهمچن

 نگيو پارك قيتفرجگاه، آالچ ،يساحل كپار جاديرودخانه، ا ياصطالح سامانده شهروندان، اقدامات به

خاص خود را دارد و به موقع قدرت  نيقوان عت،ياند غافل از آن كه طب قرار داده شيرا در دستور كار خو

 .دهد يخودش را به انسان نشان م يواقع
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 23/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ها رودخانه ميهزار هكتار از حر 3 يآزادساز

 

و بستر رودخانه گفت: امسال سه هزار  ميهكتار حر 2850 يبا اشاره به آزادساز روين ري: وز اقتصاد يايدن

 اني(پاون)، رضا اردكان رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيشده است. به گزارش پا ييدر برنامه جانما گريهكتار د

 يبررس ژهيو اتيه ليبا اشاره به تشك زده ليمناطق س يو بازساز ينوساز يمل يها در مراسم افتتاح طرح

نفر از  700معادل  يتيفبار ظر نينخست يبرا يجمهور سي، با دستور رئ98 نياظهار كرد: در فرورد البيس

 تيريو مد البيس يدانشگاه تهران موضوع بررس تيريكشور به مد يها از همه دانشگاه ديكارشناسان و اسات

جلد  17 ع،يمجموعه وس نيافزود: حاصل كار چند ماه ا ي. ودندمنظوره آن را در دستور كار قرار دا چند

منتشر شود و  كينزد ندهيدر آ ميدواريكه امهزار صفحه است  8مختلف با حدود  يها گزارش در بخش

 ها خواهد بود. گزارش نيا ياز دستاوردها يكي البيتر س مناسب يحكمران يبرا ازيمورد ن يها افتهي

 

 ها رودخانه ميهزار هكتار از حر 3 يآزادساز

 يكشورها يدر همه نقاط جهان حت ليدالر خسارات س ارديليم 40طور متوسط، ساالنه  گفت: به روين ريوز

طور  دالر به ارديليم 5 يسال يياروپا يگفت: امروز در اروپا، كشورها ياست. و افتهي و توسعه شرفتهيپ

 ارديليم 23به ساالنه  قمر نيا يالديم 2050است كه تا  نيا ها ينيب شيو پ دهند يم ليمتوسط خسارات س

 شيهم در اثر افزا ليخسارات س ،يهمزمان با توسعه و رشد فناور يعنيافزود:  ي. وديدالر خواهد رس

 شياست، افزا نند،يب يم بيكه آس يزاتيتر شدن تجه و البته گران مياقل ريياز تغ يكه ناش ها البيشدت س

اتفاق  نيرخ داده و ا رياخ يمورد در دو سال متوال وها، د بارش نيافزود: از ا روين ري. وزكند يم دايپ

سه سال  نيسال گذشته هم در ا 50 يها سال نيتر كه خشك نيا بر است، عالوه يرينظ يبلكه ب رينظ كم

 رخ داد. رياخ
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. ميداشت هيمتر مكعب در ثان 477هزار و  8 يا لحظه ي، در كرخه ما دب98بهار  ليادامه داد: در س انياردكان

و ركورد بوده است  كي هيگذر آب در ثان نيو ا يدب نيكه ا دهد يساله رودخانه كرخه نشان م 65آمار 

 دهد. نيسكمتر مكعب ت 2500متر مكعب را به  8400 نيكه اعمال شد توانست ا يتيريمد

 ليس نياز ا يخسارات حداقل ميمخازن به نحو احسن انجام شد و توانست تيريمد نيگفت: همچن روين ريوز

، پنج 98سال گفت: تنها در  ها يروبيرودخانه و ال يبا اشاره به سامانده نيهمچن ي. وميداشته باش رينظ يب

 لومتريك 2132انجام شد و  ها يروبيقرار گرفت ال اريكه در اخت ياعتبارات خوب ليبرابر متوسط ساالنه به دل

و بهار امسال،  98دوم سال  مهين يها البيبود كه در س نيآن ا جهيسال انجام شد و نت كيدر  يروبيال

را  هيهزار مترمكعب در ثان 5و  3500 ياه يو ورود ميدر جنوب و جنوب شرق كشور موفق باش ميتوانست

 .ميكن تيريمد



   

 

 

201 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري تسنيم مورخ  - كرد؟ ايرا اح شيها چگونه تاالب كايآمر|»يزداريمعجزه آبخ«

23/07/1399 

 

تاالب ها و آبراهه ها  ياي، اح1994در سال  كايآمر يعيسازمان حفاظت منابع طب ليها، با تشك يرسبر طبق

 قرار گرفت. يمورد توجه جد يزداريآبخ اتيبا انجام عمل

 

 / بخش چهارمكايدر آمر يزداريتطور آبخ خيتار ؛يزداريمعجزه آبخ پرونده

 يكينام داد.  رييتغ NRCS يعيظت منابع طببه سازمان حفا 1994در سال  كايحفاظت خاك آمر سازمان

تاالب ها و  ياياح 1994در سال  سيدر بدو تاس كايآمر يعيسازمان حفاظت منابع طب يها تياز اولو

مناطق در  زا يسازمان در تعداد نيكه ا ي) بود؛ به طوريطيمح ستيآبراهه ها  (با توجه به مشكالت ز

) در ي(منف راتييبرگرداندن روند تغ يشد، برا يخوانده م restoration ايو اح ميكه ترم ييپروژه ها

برنامه  قرق تاالب ها   تيمسئول NRCS 1994آبراهه ها و تاالب ها، مشاركت نمود. در سال  ،ياراض

Wetland Reserve Programشده بود،  ينيب شيپ 1990سال يرا كه مجوز آن در بودجه كشاورز

 برعهده گرفت.

و  ديفراهم گرد يدائم ايبلند مدت  يپرداخت حقوق ارتفاق زيو ن يابيباز يالزم برا راستا اعتبارات نيا در

كتاب  هيته يها برا التيرا در ا يهماهنگ يمنظر تالش ها يو معماران طراح SCSشناسان  نيزم

بر  ياهيپوشش گ ردكتاب راهنما بر رجحان كارب نيكرانه رودها انجام دادند. در  ا يبازساز يراهنما

شده بود. نهالستان ها و مراكز مواد  ديتاك يعيكرانه رودها به حالت طب يبازگردان يبرا يسازه ا ياكاره

حفاظت  يمناسب برا اهانيگ نيتام فهيوظ SCSسازمان حفاظت خاك  ليتشك ي) كه از ابتدا1(ياهيگ

 در چمنزارها واستفاده  يبرا يبوم يادوره به انتخاب بذور و نهال ه نيخاك را بر عهده داشتند، در ا
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عرصه   يمناسب برا يبذور  و نهال ها ريانتخاب و تكث يبرا نيمراكز همچن نيآوردند. ا يتاالب ها رو

نمودند.در حال حاضر  يم يهمكار National Park Service يبا سازمان پارك مل يمل يپارك ها

 دارد . جودمتحده و االتيدر سراسر ا pmc  ياهيمركز مواد گ 25

حفاظت خاك  راثيتحقق م يمتحده همچنان به راه خود برا االتيا يعيسازمان حفاظت منابع طب نيبنابرا 

  SCSدهد. در طول ده ها سال تجربه،  يشد ادامه م يگذار هيپا 1935هاموند بنت كه در سال    ويه

 ،يارجنگلد عت،را در امور زرا يو استاندارد ها انيمتعدد دانش بن  يابزارها يكنون NRCSسابق و 

كرده است كه كارشناسان  هيعلوم ته يرشته ها گريوحش و د اتيح يشناس ستياقتصاد، ز ،يمهندس

و  يطراح  نهيدر زم ياراض نيكمك به مالك يآنها را برا  ،ييحفاظت خاك در  ادارات اجرا  يمحل

 برند. يبه كار م يحفاظت اتيعمل ياجرا

 نيسازمان استنتاج شده است. و ا اتياز تجرب است كه يحفاظت ةفلسف كي NRCS نيمتخصص يراهنما 

شوند، از دانش ها و  ييشناسا يحفاظت به خوب يو مشكالت و فرصت ها يفلسفه آنست كه منابع اراض

 تداده ها در قالب طرح حفاظ نيراه حل ها كمك گرفته شود  و ا افتيدر يمتفاوت برا يتخصص ها

 تيفياز  پروژه ها به ك كيحفاظت در هر  اتيعمل يااجر قيگردد تا از طر كپارچهيمنابع  ةهم يبرا

وجود داشته باشد  ياراض نيبا مالك يكينزد يهمكار شهيمنطقه كمك شود و هم اي زيدر آبخ يزندگ

توجه  يبرا ييابه عنوان مبن يسال است كه به خوب 75اصول  نيكند. ا دايتاحفاظت با اهداف آن تطابق پ

 .افتيروند ادامه خواهد  نيا زين ندهيبه كار گرفته شده است  و در آحفاظت  يو آت يكنون يبه چالش ها

  يمتحده، نهالستان ها االتيدر ا plant materials centers  ياهي) نهالستان ها مراكز مواد گ1(

   Programs يحفاظت يبرنامه ها يهستند كه انواع بذر و نهال را  برا يا شرفتهيو پ يتخصص

Conservation ته،جنگل ها و مراتع آتش گرف ياياح ش،يكنترل فرسا يكنند. از جمله برا يم نيتام 

 برحسب مصرف در يديتول ياهي. مواد گرهيبزرگراه ها وغ ميگاز و نفت، حر يلوله كش يها ريمس ميحر
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آب و  راتيي،  تغbuffersهوا، مناطق حائل  تيفي، كagroforestryيمانند : جنگل زراع يموارد

 ه،شد بيو تخر يمناطق بحران cover crop  and soil healthو سالمت خاك  يپوشش اهانيهوا،گ

،  ethnobotany يشناس اهيخاك، مردم گ شي، كنترل فرسا يمقاوم به خشك اهانيگ ،يزراع ياراض

 تيفيبهبود ك ،يشور و در معرض شور يتفرجگاه ها، خاك ها ن،يمعادن و فلزات سنگ ياياح

 اهايتاالب ها ، حفاظت سواحل رودخانه ها و در اءيات گرده افشان، احوحش وحشر اتيح يها ستگاهيز

 شوند. يم ديو....تول
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خبرگزاري خبر فوري مورخ  – هياروم اچهيسطح تراز در يمتر يسانت 4كاهش 

24/07/1399 

 

متر كاهش داشته  يسانت 4تا به امروز نسبت به روز مشابه در سال گذشته  هياروم اچهيتراز در در سطح

 است.

تا به امروز نسبت  هياروم اچهيسطح تراز در هياروم اچهيدر يايمنابع آب كارگروه اح هيمطالعات پا براساس

 طيكه خوشبختانه به گفته مسئوالن مح ،دهد يمتر كاهش را نشان م يسانت 4به روز مشابه در سال گذشته، 

 متر است. 1272به تراز  دنيدر آستانه رس هياروم اچهيدر ستيز

آغاز شد  يجمهور استيبه دستور ر 93سال  رماهيت 8در  هياروم اچهينجات در يطرح مل يياجرا اتيعمل

ها طرح انتقال آب  روژهپ نيا انيشده است، كه در م نيآن تدو يبرا يپروژه سخت افزار 12و تا به امروز 

 يا روزهيف نينگ يايحپروژه در دست اجرا به منظور ا نيتر بزرگ ه،ياروم اچهيبه در بيس ياز سد كان

 است. رانيشمال غرب ا
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خبرگزاري  – است يآب كشور/ نصف مخازن سدها خال ريذخا تيوضع نيدتريجد

 27/07/1399تسنيم مورخ 

 

مترمكعب، حدود  ونيليم 490و  ارديليم 25كشور به رقم  يآب در مخازن سدها ريحجم ذخا دنيرس با

 است. يخال گريد يميكشور پر و ن يمخازن سدها تياز ظرف يمين

آب  هيدفتر مطالعات پا يگزارش رسم نيدتريجد ،ميتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 25كشور به  يآب در مخازن سدها ريذخا زانيدهد كه م ينشان م رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم 490و  ارديليم

 يورود نزايم نيدارد. همچن يدرصد 4 يآب در مدت مشابه سال گذشته كاهش ريذخا زانيبا م سهيرقم در مقا نيا

آب از  يخروج زانيو م يدرصد 9با كاهش  يجار يروز نخست سال آب 25در  زيكشور ن يآب به مخازن سدها

 بوده است. مواجهنسبت به زمان مشابه سال گذشته  يدرصد 18با كاهش  زيكشور ن يمخازن سدها

 يدروگرافيه نيكل مخازن سدها بر اساس آخر تيظرف ران،يمنابع آب ا تيرياعالم شركت مد طبق

 درصد است. 50سدها درحال حاضر يمترمكعب است و درصد پرشدگ ارديليم 50,5

ها  بارش زانيدر م يدرصد 17 يكاهش ،يجار يروز نخست سال آب 26بارش در  متر يليم 5,1با ثبت 

 است. دهيمشابه درازمدت به ثبت رس يها دوره نيانگينسبت به م

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

) تا 99(اول مهر  يجار ياز آغاز سال آب يجو يها زشيارتفاع كل ر ران،يمنابع آب ا تيريمد

 است. متر يليم 5,1) بالغ بر يجار يسال آب ييروز ابتدا 26مهرماه ( وششم ستيب

درصد كاهش و نسبت  17) متر يليم 6,1به درازمدت (مشا يها دوره نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نيا

 .دهد يرا نشان م يدرصد 5 ي) كاهشمتر يليم 5,3گذشته ( يبه دوره مشابه سال آب
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در سال  البيمتر مكعب س ارديليم 2,2مهار  يها رساختيز جاديا پور عنوان كرد: نيحس

 27/07/1399خبرگزاري ايانا مورخ  –ي زداريبا آبخ

 

 تيگفت: فعال'كشور  يزداريسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

 رساختيز جاديرا آغاز و با ا يحركت رو به رشد ريوات اخسن يدر كشور ط يو آبخواندار يزداريآبخ

ها در سطح  البيمترمكعب از بارش ها و س ونيليم ستيو دو ارديليم 2به منظور مهار ساالنه  ديجد يها

 داده است. شيافزا ييربنايگونه اقدامات ز نياز ا نانيزنشيرا در جامعه آبخ يدواريكشور، ام

سازمان جنگل ها، مراتع  يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليپور مد نيسابوالقاسم ح انا،يگزارش ا به

 يدر كشور و ارتقا يو آبخواندار يزداريآبخ يتوسعه طرح ها تيكشور با اشاره به اهم يزداريو آبخ

در سال، از رشد  رهزار هكتا صديو س ونيليم كياز متوسط هفتصد هزار هكتار به  تيفعال يشاخص اجرا

 ريدو سال اخ يط يو آبخواندار يزداريآبخ يها تيسطوح تحت پوشش فعال يدرصد 54نه متوسط ساال

 با متوسط بلندمدت ساالنه در چهار دهه گذشته خبر داد. سهيدر مقا

 يدر كشور ط يو آبخواندار يزداريآبخ تيفعال ،يمنابع از صندوق توسعه مل قيگفت: به مدد تزر يو

 ارديليم 2به منظور مهار ساالنه  ديجد يها رساختيز جادياز و با ارا آغ يحركت رو به رشد ريسنوات اخ

 نان،يزنشيآبخ امعهرا در ج يدواريها در سطح كشور، ام البيمترمكعب از بارش ها و س ونيليم ستيو دو

گونه  نيبهره مند از ا يريو عشا ييروستا ،يكشاورز دكنندگانيتول ،يعيمنابع طب يبهره برداران عرصه ها

 داده است. شيافزا ييربنايز اقدامات

 ديها در كشور و تاك البيوقوع س ديو تشد يميو نوسانات اقل راتييتغ طيشرا حيمقام مسئول با تشر نيا

افزود: سازمان جنگل ها، مراتع و  ل،يس تيريو تاب آور در مد رانهيشگيبر ضرورت توسعه اقدامات پ

دارد،  "البيسدفتر كنترل "خود  يار سازمانكه در ساخت يتخصص يكشور به عنوان ارگان يزداريآبخ
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از منشاء در  يزيخ ليجامع نگر، ضمن كاهش س يكرديرا مورد توجه قرار داده است و با رو ليمقوله س

 شيبا افزا الب،ياز فرصت س نهيبه يبهره بردار ل،يو به تبع آن كاهش خسارات س زيآبخ يسطح حوزه ها

ها و قنوات در جهت  شمهب در خاك و آبخوان چاه ها، چآ رهيذخ تيتقو ن،ينفوذ آب به درون زم

 ياقدامات موثر ،يعيمنابع طب يعرصه ها يايو اح يكشاورز ديبهبود تول عت،يآب در چرخه طب يداريپا

 را به انجام رسانده است.

و كنترل  يزداريآبخ ياز طرح ها يآبان ماه شاهد بهره بردار انيراستا تا پا نيپور گفت: در هم نيحس

 اتيكه عمل ميهزار هكتار هست 740كشور در سطح  زيخ لياستان س 11در  زيحوزه آبخ 24در  البيس

 تيظرف باو  افتهيانجام و قبل از شروع فصل بارش خاتمه  يآن در شش ماهه نخست سال جار يياجرا

مناطق مذكور در برابر  يساز منيدر ا يدر سال، نقش موثر البيمتر مكعب س ونيليم 570مهار 

 .دينما يم فايا يآت ياحتمال يها ليخاطرات سم

بخش در  نيسازمان جنگل ها، با اشاره به كاهش اعتبارات ا يو آبخواندار البيدفتر كنترل س ركليمد

هكتار در  ونيليم 3حداقل  زانيبه م يو آبخواندار يزداريآبخ يكشور به توسعه طرح ها ازيو ن يسال جار

بودجه  حهيو اثربخش در ال ييربناياقدامات ز نگونهيبه ا زانيو برنامه ر رانيگ ميسال، خواستار توجه تصم

 و برنامه هفتم توسعه كشور شد. يسال آت
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 دهيبر لب خشك يآب يداغ ب تب؛ شماره افتاده است به گانير يها آب در قنات يها نفس

 27/07/1399روزنامه سبزينه مورخ  – گانير يها قنات

 

پس  يكيشماره افتاده است و  به گانير يها آب در قلب قنات يها نفس يدرپ يپ يها يسال خشك ليدل به

 هستند.  يدرحال خشك شدن و نابود يگرياز د

و  ديبا ام ر،يكو يو خشك يآب يرغم ب كه بشر از لطف و رحمت پروردگار خود غافل نشد و به جا آن 

و  نيتر متفكرانه ن،يباترياز ز يكيكرد،  يو علف جار آب يب يها ابانيرا در دل ب يتوكل، ضربان زندگ

و  يكوش ختشكل گرفت و نام آن قنات گذاشته شد. قنات، مظهر س يبشر يها ساخته نيتر بخش اتيح

و با  دنديكش رونيب نياز اعماق زم يسخت خود را به يروز ر،ياست كه در دل كو يمردان مرد تيخالق

هرگز حسرت به  ريكردند تا كو يجار نيدر دل زم لومترهايخود، آب را ك رينظ يب تيو خالق يمهندس

 پرآب نباشد. يخروشان و نهرها يدل رودها

ها  كه به ساخت قنات لشانيبد يماحصل دانش ب كردند، يم نمتصورش را ه وقت چيگذشتگان ما ه ديشا

از  ياريدر بس ها يرانيا ينماد معمار نيا كه يشود، درحال بيمبدع تخر نيدر سرزم يراحت منجر شد، به

 ي. نابودشود يم  اءياح ينيرزميز يها نهيعنوان گنج به ديجد يجهان با استفاده از تكنولوژ يكشورها

آن  يتا از عواقب بعد ديشياند يآن راهكار يبرا ديدارد كه با يمختلف يعيرطبيو غ يعيها عوامل طب قنات

 يكي رياخ يها كاهش برف در سال ژهيو به يسال خشك ستين يديدر امان ماند. ترد نيمانند فرونشست زم

 نيها هم در مرگ ا ما آدم يانگار سهلو  يتوجه يهاست، اما ب خشك شدن قنات ليدال نيتر ياز اصل

 گريها د قنات نياز ا ياريكارشناسان بس ديجا كه به تأك دارد تا آن ياديز ريتأث ينيرزميآب ز يها سفره

 نخواهند شد. اءياح

ها رشته قنات پر  صد ياستان كرمان است كه در گذشته دارا يشرق يها از شهرستان يكي گانير شهرستان
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 راثيها م تر و سرانجام  خشك شده است. قنات تر، كم ها كم مرور زمان آب قنات آب بوده است، اما به

ها  قنات نيآب هم باپهناور و درختان خرما  يها دشت ر،يتشنه كو يها سال رگ انيپدران ما است و سال

 زين دهيسر به فلك كش يها ها نخل قنات نياز ا يادياما اكنون با خشك شدن تعداد ز شدند، يم رابيس

در  يگريپس از د يكيشماره افتاده است و  به گانير يها قناتآب در قلب  يها اند. نفس خشك شده

 كردند، يم رابينخلستان را س انهزار روزيكه تا د يپرآب يها هستند، قنات يحال خشك شدن و نابود

 ندارند. ييصدا گريهستند و د يامروز رو به خاموش

و  تيريند و لزوم مدا شده ريتشنه كو يها منطقه شرمسار لب نيا يها كه اغلب قنات هاست سال

 .شود ياحساس م يو معنو يماد هيسرما نيمحافظت از ا يمناسب برا يزير برنامه

 

 گانير يها خاموش قنات يصدا

 نيبود، اما ا  ميقد يها داشت و حمام داماد يملك در گذشته آب فراوان آباد چاه رستم يروستا قنات

 اند. روان را گرفته آب يروان جا يها ندارد و شن ييسر و صدا گريروزها د

باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:  نيملك، در ا آباد چاه رستم يروستا ياز اهال يكي ،يديرش رضا

پرآب شرق كشور بود كه اكنون خشك شده است.  يها از قنات يكيملك  آباد چاه رستم يقنات روستا

قنات  نيا درمنطقه  نيا يها داماد يدارد و در گذشته طبق آداب و رسوم تمام ياديقنات قدمت ز نيا

 .كردند ياستحمام م

ملك  آباد چاه رستم يملك، گفت: قنات روستا آباد چاه رستم ياز كشاورزان روستا يكيدهقان،  محمد

از خاك به  يا آب فقط تپه يجا اما متأسفانه اكنون به م،يكرد يآن را مهار م ديآنقدر آب داشت كه با

 .خورد يچشم م

 يپرآب نيو ا شدند يم ياريقنات آب نيمنطقه از جمله انار و انگور از ا نيدر ا ياديز يها ت: باغداش انيب او
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 .شد يم يو خارج يداخل يها به بازار تيفيبا ك يو ورود محصول ديسبب تول

 

 وجود ندارد يتيفيمحصول باك گريد 

از  يها خال شدن قنات خشك ليدل كه به ،يطبس آباد ميكر يروستا يميقد ياز اهال يكي نا،يروه يمصطف

 نيتر تيفيو باك نيبهتر آباد ميكر يپرآب بودن قنات روستا ليدل سكنه شده است، گفت: در گذشته به

را خشك كرده  قناتآب  يدرپ يپ يها يسال اما خشك م،يكرد يمنطقه برداشت م نيا يها  خرما را از باغ

 وجود ندارد. گريد يتيفياست و محصول باك

 

 ميشدن قنات مجبور به مهاجرت شد كخش ليدل به

 يما در روستا يشدن قنات زندگ گفت: با خشك زيروستا، ن نيا يمياز كشاورزان قد يكي ،يخراسان رضا

 از سكنه شده است. يروستا خال نيو اكنون ا ميرفت و مجبور به مهاجرت شد نياز ب آباد ميكر

 

 خاك دوباره جان گرفت يوقت 

داشت: قنات  انيباره ب نيدر ا گان،يدر شهرستان ر ياز كشاورزان بخش گنبك يكي غ،يت محمد جهان البته

 شد. اءيو اح يروبيال ،يما درحال خشك شدن بود كه با تالش جهاد كشاورز يروستا

و  ديمحصول را تول نيتر تيفيو باك نيو بهتر ياريرا آب مانيها نخلستان م،يقنات توانست نيافزود: با ا او

 .ميكن يو خارج يداخل يها روانه بازار

 شود، يم ديمنطقه تول نيمركبات در ا نيتر تيفيپرآب بودن قنات، باك ليدل به كه نيا انيكشاورز با ب نيا

آن  يده امر باعث شده است، هر روز بر آب نياند كه ا به قنات ما داشته يگفت: مسئوالن توجه جد

 افزوده شود.
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 خشك شده است گانيرشته قنات در ر15

چند سال گذشته  يها يسال اظهار داشت: خشك گان،ير يجهاد كشاورز ريمد ،يفرامرز ديحم نيهمچن

 گانيرشته قنات در شهرستان ر15حاضر  شهرستان خشكانده است و درحال نيرشته قنات را در ا15

 دارند. يده آب

 100از  شيه بگذشت يها سال يداشت: ط انيمنطقه اشاره كرد و ب نيدر ا يبه اقدامات جهاد كشاورز او

 شده است. نهيشهرستان هز نيا گريد يها و قنات يبخش گنبك يها قنات يروبيال يتومان برا ونيليم

 افتهي صيتخص يشهرستان اعتبارات نيا يها قنات يروبيو ال اءياح يبرا زيامسال ن كه نيا انيبا ب يفرامرز

 گانير يبخش گنبك يها ه آب قناتدرصد ب30از  شيها ب قنات نيا يروبيو ال اءياست، افزود: با اح

 افزوده شده است.

استفاده كنند،  ياريآب نينو يها ستمياز س دياز آب با نهياستفاده به يكشاورزان برا كه نيبا اشاره به ا او

 .شود ياعطا م التياستفاده كنند، تسه ياريآب نينو ستميكه از س يگفت: به كشاورزان

انتقال آب است كه در بخش  يها وهيش نيتر يمياز قد يكيها  اتافزود: قن گانير يجهاد كشاورز ريمد

ها سبب شده  قنات نيا يو پرآب كنند يمزارع خود استفاده م ياريآب يها برا كشاورزان از آب قنات يگنبك

كه  يبا توجه به نقش ماشود. ا ديمنطقه تول نيدر ا تيفيهزار تن مركبات باك30از  شياست كه ساالنه ب

 يراثيعنوان م شوند و به يمرمت و بازساز ،ينگهدار اء،ياح ديدارند، با يآب كشاورز نيتأمها در  قنات

 چيه گريها د با مرگ قنات رايثبت شوند، ز نيسرزم نيا يو معنو يماد يها هيماندگار در فهرست سرما

 رديگ يرا دربر م نيتمام سرزم يخشكو  يزود تشنگ اي ريو د ستين يبه حفظ منابع آب يديام
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و  يآب شرب شهر ني/ تأمايانتقال آب در دن يشكست طرح ها| »يزداريمعجزه آبخ«

 27/07/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  - با آب باران ييروستا

 

شود  يباران باعث م ريآب باران با سطوح آبگ يباران گفت: جمع آور ريسطوح آبگ يانجمن علم سيرئ

 شود. نيتأم ياز آب كشاورز يا از آب شرب و هم بخش عمده يهم بخش

سطوح  يها ستميآب باران با استفاده از س ي، جمع آور ميتسن يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

 يبرخوردار است و كشورها يفراوان تياز اهم يزدارياست كه در آبخ يباران از موضوعات مهم ريآبگ

 ياند. برا ادهمورد استفاده قرار د ديو جهش تول يمصارف شرب و كشاورز يبرا وهيش نياز ا ايمختلف دن

 يها مستيس يانجمن علم سيرئ«بخش  محمد تاج ديبا دكتر س يليتفص ييموضوع، گفتگو نيا نييتب

گفتگو بدان  نيكه در ا ي. اهم مسائلميانجام داد »رجنديدانشگاه ب يعلم ئتيباران و عضو ه ريسطوح آبگ

 است: ريز بياشاره شد به ترت

و  ديتواند در جهش تول يباران م ريآب باران با سطوح آبگ يجمع آور يها وهياز ش استفاده •

 موثر باشد. اريخاك بس شيمقابله با فرسا

 يآب باران با سامانه ها يجمع آور ا،يدر دن يآب شرب و كشاورز نيتأم يه هااز را يكي •

 باران است. ريسطوح آبگ

 ريآن استفاده از سطوح آبگ ياز نابود يريباغات و جلوگ يايجهت اح ياصل يراهكارها از •

 باران است.

باران،  ريسطوح آبگ يها وهيتوان با ش يرا م ميمحصوالت د يدهد بهره ور ينشان م قاتيتحق •

 داد. شيتا دو برابر افزا

ارزان و مقرون به صرفه و منطبق  اريبس ،يباران به لحاظ اقتصاد ريسطوح آبگ يسامانه ها استقرار •
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 بر چرخه آب است.

مثل انتقال  ييطرح ها يبه جا ديشكست خورده است و دولت با يطرح ايانتقال آب در دن طرح •

 كند. يزيباران برنامه ر آب ريهدررفت آب و تبخ تيريمد يآب، بر رو

در توسعه و  يتواند نقش مؤثر يبودجه مناسب م فيبا اختصاص رد ياسالم يشورا مجلس •

 باران در كشور داشته باشد. ريرشد استفاده از سطوح آبگ

را محترم  يآب باران و استفاده از آن در كشاورز يدر جمع آور ينظامات محل ديبا دولت •

 بدان اختصاص دهد.  يداشته باشد و بودجه كاف يزيآن برنامه ر يبشمارد و برا

 :ميينما يبا دكتر تاج بخش جلب م يليتفص ينظر مخاطبان را به گفتگو نجايا در

 

باران در تحقق شعار امسال  ريسطوح آبگ يها ستميس گاهينقش و جا دييسوال بفرما ني: به عنوان اولميتسن

 تواند باشد؟ يچگونه م ديجهش تول يعني

 يم يدر مناطق باران يخشك و حت مهيآب باران به خصوص در مناطق خشك و ن ي: جمع آوربخش تاج

استحصال  يها وهيش لهيباشد. اگر ما به وس ازيدر فصل مورد ن اهانيگ يآب ازياز ن يكننده بخش نيتواند تأم

درصد كمبود  30 انستتو ميخواه مياز رواناب را كاهش ده يبخش ميباران بتوان ريآب باران با سطوح آبگ

محصوالت  ديو جهش تول شيمسئله در افزا نيو ا ميرا جبران كن يآب به خصوص در بخش كشاورز

 جيدر دست انجام است. نتا  يمتعدد يقاتيتحق يباره طرح ها نيموثر باشد. در ا اريتواند بس يم يكشاورز

و با كمك  ميدآلو به صورت دزر گور،سنجد، بادام، هلو، ان تون،يمثل ز يدهد محصوالت ينشان م قاتيتحق

باران با  يجمع آور جهيباران به عمل آمده است. در نت ريآب باران با سطوح آبگ يجمع آور يفناور

خاك  شيو مقابله با فرسا ديجهش تول يموفق در راستا ييتواند الگو يباران م ريسطوح آبگ يها سامانه

 آن بكوشند. جيترو يمختلف برا يبخش ها ديو با هها و الگوها قابل اعتماد بود وهيش نيباشد. ا
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در  ،يآب باران جهت استفاده در كشاورز يباران و جمع آور ريسطوح آبگ يها وهي: استفاده از شميتسن

 انجام شده است؟ رانيكدام مناطق ا

 يعيمنابع طب قاتيدر مراكز تحق لوتيو پا يقاتيبه صورت تحق شتريها ب وهيش ني: در حال حاضر ابخش تاج

گنبد كاووس، خرم آباد،  اسوج،يطرح ها در مناطق مختلف كشور مثل  نيشود و ا يستان ها انجام ما

بادام  زيتبر يعل ننمونه در دامنه عون ب يآن قابل ارائه است. برا جيگچساران انجام شده است و نتا

 وهيش نيبا كمك ادر خرم آباد  نكهيا ايباران كشت شده است و  ريبا استفاده از سطوح آبگ ميد يزارها

 يجمع آور يها وهيبا ش ميد يتاكستان ها يمناسب برا نهيزم يها زردآلو كاشته شده و در خراسان شمال

 جيقابل توسعه است. نتا زيكردستان ن درآب باران  يبا كمك جمع آور ميآب باران وجود دارد. كشت د

ها و  شيدر هما زيباران ن ريآبگ طرح ها آماده و قابل ارائه است و انجمن سطوح نيا يو گزارش ها

 پرداخته است. ليطرح ها به تفص نيحاصل از ا جينتا نييمختلف به تب يعلم ينشست ها

 

 باغات استفاده كرد؟ ياياح يتوان برا يباران م ريسطوح آبگ يها ستمياز س اي: آميتسن

ها استفاده  وهيش نيان از اتو يباغات م ياز نابود يريو جلوگ اياح يمناطق برا ي: بله؛ در بعضبخش تاج

 يهزار هكتار باغات كاشمر به علت ب 16 يو نابود بيو عدم تخر ياريآب يما برا شنهادينمونه پ يكرد؛ برا

 يبرا وهيش نيتوان از ا يم نيباران است و همچن ريسطوح آبگ يها وهيآب باران با ش يجمع آور ،يآب

 شود، استفاده كرد. يمحسوب م يكيژنت ياه هاگ رهياستان فارس كه از ذخ يها رستانيانج ياياح

 

آب به  يجمع آور يها وهيبا استفاده از ش يمحصوالت كشاورز يبهره ور يبرا يآمار و ارقام اي: آميتسن

 باران وجود دارد؟ ريسطوح آبگ لهيوس

نژاد نشان  يهاشم ديدر آموزشگاه شه يزدي ييانجام شده توسط دكتر طباطبا قاتي: تحق بخش تاج
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داد. به  شيباران تا دو برابر افزا ريسطوح آبگ يها وهيتوان با ش يرا م ميمحصوالت د يدهد بهره ور يم

در  يش منابع آبيمحدود است و افزا رانيا يكه منابع آب رايز م؛يسمت حركت كن نيبه ا ديبا يطور كل

 يرو ديو با ميهست مواجه ينيرزميز يو ما به شدت با كاهش منابع آب ها ستين ريامكانپذ طيشرا نيا

كه در سطح كشور  ييدرصد رواناب ها 5تنها  مي. در واقع اگر ما بتوانميكن يزيهدررفت آب برنامه ر

از آن  اهانيگ يآب ازين نيو تأم يمصارف كشاورز يو برا ميكن يشود، كنترل و جمع آور يم يجار

 اشت.خواهد د ديو جهش تول شيدر افزا ييبسزا اريبس ريتأث م،ياستفاده كن

 

 ست؟يچ يباران در بخش كشاورز ريسطوح آبگ يدرباره استفاده از دانش بوم ي: نظر جنابعالميتسن

برخوردار است  ياديز اريبس تياز اهم ميباران در كشت د رياستفاده از سطوح آبگ ي: دانش بومبخش تاج

كه از گذشتگان به ارث ها  ستميس نيبا استفاده از ا يشود مردم محل يو در نقاط مختلف كشور مشاهده م

را  رهيو غ يطالب وانه،مثل هند ياشتغال داشته و محصوالت مختلف يمحصوالت كشاورز ديبرده اند به تول

كنند. نمونه موفق استفاده از سطوح  يبرداشت م رهيها مثل خوشاب، بندسار و غ وهيش نيبا استفاده از ا

با  رجنديهكتار خوسف ب كيدر  1398ه در سال است ك يمنطقه خراسان جنوب ،يباران در كشاورز ريآبگ

 ميهزار تومان سود خالص از هندوانه د 800و  ونيليم 4استحصال آب باران،  يها وهياستفاده از ش

ها در بخش  وهيش نيداشته و از ا ييها آشنا وهيش نيبا ا ميبرداشت شد. خوشبختانه گذشتگان ما از قد

توسط دولت صورت  يها، اهتمام وهيش نيانه در حال حاضر به امتأسف يكردند. ول ياستفاده م يكشاورز

 .رديگ ينم

 

 ست؟يباره چ نيدولت در ا فهي: وظميتسن

كشور، نسبت به  يو حفظ آبخوان ها ينيرزميز يبه سفره ها يبه منظور تعادل بخش دي: دولت بابخش تاج
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جوامع  اريرا در اخت رهيتراكتور و غ ل،يو امكانات الزم مثل ب زاتيها اقبال داشته باشد و تجه وهيش نيا

آماده كنند.  يكشاورز يبرا وكنند  تيو تقو ميخود را ترم ريقرار داده تا آنها بتوانند سطوح آبگ يمحل

خواهند بود. دولت به  زيشكرگزار دولت ن يكنند و حت ياقدام دولت استقبال م نياز ا زين يقطعا مردم محل

داشته  يزيآن برنامه ر يرا محترم بشمارد و برا ينظامات محل نيا ديبا به فكر انتقال آب باشد نكهيا يجا

 بدان اختصاص دهد.   يباشد و بودجه كاف

 

آب  يجمع آور يها وهيش قيآب شرب از طر نيمطرح است، تأم ايكه در سطح دن ياز مباحث يكي: ميتسن

مطرح  زين رانيمسائل در ا نيا اياست. آ ييباران به خصوص در مناطق روستا ريسطوح آبگ لهيباران به وس

 هستند. همواج يآب يآنجا با مشكل ب يكه اهال ميدار ياديز يما روستاها نكهياست؟ بخصوص ا

و غرب كشور آب شرب  يشمال غرب ،يمناطق شمال يبرا ميتوان ي: بله مطرح است؛ ما مبخش تاج

توان آب شرب  يم ي. حتمينك نيآب باران تأم يجمع آور قيرا از طر ييو روستا يشهر يخانوارها

طرح ها آن است  نيا تيكرد. از مز نيآب باران تأم قياز طر زين ييمناطق گرم و خشك و مناطق روستا

 ييمتأسفانه گوش شنوا يول ميمسائل را به مسئوالن امر گفت نياست. البته ا ازين ياندك يگذار هيكه سرما

 باره وجود ندارد. نيدر ا

 

 وجود دارد؟ نهيزم نيدر ا ييها لوتياالگوها و پ اي: آميتسن

سقف  لهياجرا شده است كه آب باران به وس يمدرس طرح تي: بله مثالً در دانشگاه ترببخش تاج

عرضه به بازار آماده  يشده و برا يبسته بند ه،يشود و بعد از تصف يم يو ساختمان ها جمع آور نگيپارك

 كرده است. تيطرح حما نيااز  يجمهور استير يفناور يشود. معاونت علم يم
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 وجود دارد؟ يآب باران موانع قانون يجمع آور يبرا اي: آميتسن

منازل و  يآب باران از پشت بام ها يبه خصوص در جمع آور ي: خوشبختانه موانع قانون جدبخش تاج

اسناد  و نيشود. قوان يم يكه در واقع آب بازچرخان رايوجود ندارد. ز يدر مناطق شهر يادار يها طيمح

استفاده از سطوح  اقعشود. در و يجمع آور رياجازه را داده است آب باران با سطوح آبگ نيا زين يباالدست

شود و  يم ريآب باران تبخ 70آب باران است . االن حدود  ريهدررفت آب و تبخ تيريباران مد ريآبگ

از بارش را  يكند بخش يم يباران سع ريسطوح آبگ يها ستميشود. س ياز دسترس ما خارج م يبه راحت

 مورد استفاده قرار دهد. رهيسبز و غ يفضا ياريمثل آب يمصارف مختلف يكند و برا رهيدر مبدأ ذخ

 

باران و استفاده از آن در مصارف مختلف،  ريآب باران با سطوح آبگ يجمع آور يبه طور كل اي: آميتسن

 مقرون به صرفه است؟ يبه لحاظ اقتصاد

منازل و  يباران مثل پشت بام ها ريسطوح آبگ لهيآب باران به وس يواقع جمع آور: بله در بخش تاج

آب است.  تيريو مد يجمع آور وهيش نيو كم سازه تر نيتر نهيكم هز ن،يارزانتر ،يادار يساختمان ها

آب باران و  يآورجمع  يها ستمياستقرار س ،يارديليچند م متيگرانق يدر واقع در ساختمان ها و برج ها

شود  يتومان م ونيليم 15در حدود  يزيچ ره،يو غ يمسائل بهداشت ،ياريمثل آب ياستفاده از آن در مصارف

 است و كامالً مقرون به صرفه است. يكم اريكه رقم بس

 

 وجود دارد؟ يموفق يالگوها زيباره ن نيدر ا اي: آميتسن

 تريل 15000متر مربع، حدود  110ان از پشت بام ساختم 1397نمونه در مشهد در سال  ي: بله برابخش تاج

 يبعض نكهيا ايتومان بوده است.  ونيليم 8طرح حدود  نيا نهيشده است و كل هز يآب در سال جمع آور

 يبخش اينه طرح يكل هز اي ياجرا شده است و شهردار يطرح ها با كمك شهردار نيا زيمدارس كشور ن
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 38دانش آموز داشته است حدود  320كه  يمدرسه اكه در  نيا گرياز آن را متقبل شده اند. نمونه د

 افتهيدرصد مصرف آب كاهش  38شده است و  نيآب تأم يبازچرخان لهيدرصد آب وضوخانه به وس

 را كاهش دهد. ينيرزميز يتواند فشار بر آب ها يمسئله م نياست كه ا

خانواده از  يآب ازيدرصد ن 27ه متر بنا داشته است ساالن 168كه  ينفره ا 4از خانواده  نكهيا گريد نمونه

دانشگاه شاهرود كه  يحيدانشگاه شاهرود است. در اردوگاه تفر گريشده است. مثال د نيآب پشت بام تأم

كل  ،يمصنوع يها خوانتومان و با ساخت آب ونيليم 67در حدود  يهكتار است، با بودجه ا 30حدود

 يها م ستميس نيشود. توسعه ا يم نيباران تأم ريسطوح آبگ لهيمجموعه در سال به وس نيا ازيآب مورد ن

 موثر باشد. اريبس ينيرزميز يآب ها يتواند در موضوع تعادل بخش

 

باران چگونه  ريآب با سطوح آبگ يجمع آور يها وهيدر استفاده از ش شرفتهيپ ي: تجارب كشورهاميتسن

 است؟

 ياديز عيكنند؛ مثالً در آلمان صنا يمموضوع، به چشم صنعت نگاه  نيبه ا شرفتهيپ ي: كشورهابخش تاج

كره  كا،يكشورها مثل آمر يمنازل وجود دارد و در بعض يآب باران از پشت بام ها يمرتبط با جمع آور

 نيوجود دارد. هم باره نيدر ا يعلم يدپارتمان ها و انجمن ها زيكشورها ن گريآلمان، هلند و د ،يجنوب

باران  ريسطوح آبگ يدرباره جمع آور رانيا اتيتا تجرب ميداشت ياز هلند دعوت نامه ا شيحدود دو ماه پ

 لهيشهرها به وس يكشور آب شرب روستاها و بعض نيباره هند است كه در ا نيدر ا گريارائه شود. مثال د

 يپهناور است و امكان انتقال آب و لوله كش اريبسكشور  نيكه ا رايشود؛ ز يم نيباران تأم ريسطوح آبگ

 .وجود ندارد

ندارند  زين يكه مشكل كم آب ييكشورها ياست كه حت يآب باران از موضوعات يجمع آور موضوع

كند.  يريجلوگ يشهر يها ليتواند از وقوع س يآب باران م يكه اوالً جمع آور رايسراغ آن رفته اند؛ ز
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 يشوند و برا هاجمو يبا مشكل كم آب ندهياند كه ممكن است در آ دهيرس جهينت نيكشورها به ا نيا اًيثان

 كرده اند. يزيبرنامه ر يقطره قطره نزوالت آسمان

 

 ست؟يباران در كشور چ ري: راه توسعه استفاده از سطوح آبگميتسن

نهادها و  يباران در شهرها، هماهنگ ريتوسعه استفاده از سطوح آبگ ياز راه ها يكي: بخش تاج

 نيا يريبكارگ يبرا رهيو غ يرت راه و شهرسازساختمان، وزا ينظام مهندس ،يمثل شهردار ييها دستگاه

 زاتيتجه نيكه از ا يكسان يبرا يالتيمشوق ها و تسه ديها با يها در منازل است. مثالً شهردار ستميس

 لهيآب باران به وس يجمع آور زاتياستفاده از تجه نينظام مهندس نكهيا ايكنند قرار دهد  ياستفاده م

باره با اما و اگر مواجه است و  نيدر ا يبشناسد. متأسفانه نظام مهندس تيباران را به رسم ريسطوح آبگ

 .ستيناجرا مصمم  يبرا يول رفتهيموضوع را پذ نيا زيوزارت مسكن ن

 

 منظور وجود ندارد؟ نيا يدستگاه ها برا نيب ي: چرا عزم و اراده اميتسن

عمان  يايكه بحث انتقال آب از در يوقتشود. متأسفانه  ليمسئله با باور و فرهنگ تبد نيا دي: بابخش تاج

خزر به  يايانتقال آب از در ايو بلوچستان مطرح است  ستانيو س يو جنوب و رضو يبه خراسان شمال

انتقال آب  يرو نكهيا يشود. ما به جا ينم يآب بدان توجه نيتأم گريد ياستان سمنان، راهكارها

 يو برا ميهدررفت ها را كنترل كن نيا ديو با ميه فكر كنهدررفت روزان يرو ديبا ميداشته باش يزير برنامه

رود.  يهدر م يآبرسان يها انتقال و شبكه ريدرصد آب كشور در مس 30. االن حدود ميآن برنامه داشته باش

انتقال آب  يبه طرح ها يازين آب داشته باشد و نيتواند در تأم يم يينقش بسزا ميرا كاهش ده نياگر ا

 .مينداشته باش

 



   

 

 

220 
 1399 مهر  -) 35هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و بلوچستان و خراسان  ستانيعمان به س يايخزر به سمنان و آب در يايبا انتقال آب در اي: آميتسن

 د؟يمخالف

و بلوچستان و خراسان  ستانيعمان به س يايخزر به سمنان و آب در ياي: بله بنده با انتقال آب دربخش تاج

رح شكست خورده است و در ط كي ايكه انتقال آب در دن رايمخالف هستم. ز يو جنوب يشمال ،يرضو

به  يازين ميكن تيريسخت است. اگر ما هدررفت آب را مد اريكار بس نيكشور ا يبودجه ا طيشرا

فراوان مثل  يها يتوان از بارندگ يكه چطور م ميكن يزيبرنامه ر دي. ما باميانتقال آب ندار يها طرح

 .ميو مازندران استفاده كن النيگ ياستان ها يها يبارندگ

 

 يها ستميامسال بحث قانون برنامه توسعه هفتم در دولت و مجلس مطرح است، س نكهي: با توجه به امينتس

 قانون داشته باشد؟ نيتواند در ا يم يگاهيباران چه جا ريسطوح آبگ

 لهيآب باران به وس ينسبت به جمع آور ي: خوشبختانه در برنامه قانون توسعه ششم اقبال خوببخش تاج

كه  رايانتقاد دارد ز يقانون برنامه هفتم جا كرديگفت رو ديمتأسفانه با ياران شده است. ولب ريسطوح آبگ

باره تا  نيدر ا شنهاداتيو پ راتارائه شود، خواسته شده كه نظ يبرنامه ا ايطرح  نكهيالبداهه و بدون ا يف

 يود بعد نظرات اصالحارائه ش يقانون اي ياول طرح دياست كه با يدر حال نيآخر مهرماه ارائه شود. ا

 بيساعت قبل از تصو 48منوال بوده است و حدود  نيبه هم زيقبل ن يخواسته شود. متأسفانه سال ها

برنامه  نيمنجر به تدو ييكردهايرو نيچن نيباره ارائه شود. ا نيدر ا يخواسته شده بود نظرات اصالح

 جامع نخواهد شد.

دعوت عام كرده تا متخصصان و كارشناسان نظرات خود را قانون آب كشور،  يبرا رويوزارت ن نكهيا اي

مثل  يپژوهش يمراكز علم اريابتدا قانون در اخت ديدهد و با يباره اعالم كنند. دعوت عام معنا نم نيدر ا

 يانجمن علم 13آب  ومعل يداده شود. در حال حاضر انجمن ها يتا نظرات اصالح رديانجمن ها قرار گ
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 نيا ياز توان علم ديشود كه با يرا شامل م يانجمن علم 15حدود  يعيمنابع طب يانجمن ها هيو اتحاد

 مربوطه استفاده شود. نيقوان نيانجمن ها در رفع مسائل و مشكالت آب كشور و تدو

 

 آب باران موثر واقع شود؟ يتوسعه جمع آور يتواند در راستا يچگونه م ياسالم ي: مجلس شوراميتسن

داشته باشد. خوشبختانه شاهد  يتواند نقش مؤثر يم اريباره بس نيدر ا يسالما ي: مجلس شورابخش تاج

با  ياسالم يكمبود آب، مجلس شورا طيشرا نيو در ا ميباره بود نيمجلس در ا ياز سو ياقدامات خوب

 ها نقش موثر داشته باشد.  ستميس نيتواند در رشد و توسعه ا يبودجه مناسب م صيتخص
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 28/07/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ستين ريان چشمگدهه اول آب يها بارش

 

آب  قاتي. موسسه تحقدينباش يجو نيسنگ يها ماه منتظر بارش روز نخست آبان10: در  اقتصاد يايدن

كل كشور از  يها بارش تيبه بارش اندك باران تا هشتم آبان ماه اعالم كرد: وضعبا اشاره  رويوزارت ن

 تر شيبود. پ واهدخ زيناچ يمناطق شمال يماه در اكثر مناطق كشور به جز برخ مهرماه تا دوم آبان 26

 ديگزارش تاك نيموضوع هشدار داده بود. ا نينسبت به ا زين رانيمنابع آب ا تيريگزارش شركت مد

خواهد داشت.  يدرصد 5 يگذشته كاهش يامسال نسبت به سال آب شده ينيب شيپ يها بارش تيوضع دارد

طبق اعالم  هياروم اچهيدر زيدارد كه حوضه آبر يپررنگ گاهيجا ادشدهيدر گزارش  يآمار در حال نيا

بخش از كشور،  نيها در ا بارش يدرصد 239را تجربه كرده است. رشد  يرشد بارش خوب »رنايا«

را باال  اچهيدر نيا يايداده و شانس اح شيرا افزا هياروم اچهيباثبات در در تيبه تداوم وضع يدواريام

حوضه  يها بارش زانيم كند يم دييتا نيهمچن رانيمنابع آب ا تيريتازه شركت مد  برده است. گزارش

است.  دهيرس متر يليم 11/ 7مهر به رقم  26) تا 99(مهرماه يجار يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر

 در كل كشور تجربه كرده است. ادشدهيبارش را در مدت  نيشتريقوم ب قره زيحال حوضه آبر نيدر ع
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 آب رساني در تهران قديم 
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