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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 سلسـله گزارشـات آب در آئينـه مطبوعـات و سـايت     شماره ين همنو  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       يه اخبـار، آمـار، مقـاالت و مصـاحبه    آنچه كه در قالب ارا

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  

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

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.  رستي اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعهاز د
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 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ايآ مسئوالن /  يريتدب يو ب يآب يدر گرداب ب  يخراسان جنوب  |رانيبحران آب در ا

 01/11/1399مورخ  تسنيم خبرگزاري – شود يروستاها اجرا م هيتخل ينويدوم

 

با چالش مواجه  يدر حوزه منابع آب يدر پ يپ يسال خشكسال 20با تجربه  يها ـ خراسان جنوب استان گروه

هدر  زيندرصد آب استان  31بوده و  يدرصد مصرف آب در بخش كشاورز 92كه  ياست در حال

 كاسته شود. ياز ابعاد بحران كم آب نهيبه تيرياست با مد ازيو ن رود يم

 ريكو هيواقع شدن در منطقه خشك و حاش ليبه دل يخراسان جنوب رجند،ياز ب ميتسن يگزارش خبرگزار به

دست و  يو كم آب يخطه  با آثار خشكسال نيمواجه است و مردم ا ياز جمله خشكسال يعيبا حوادث طب

 .كنند يجه و پنجه نر مپن

 يها از استان ياريدر بس يدنيو آب آشام يآب كشاورز نيتام ،يچند سال گذشته بحران كم آب در

 رو به رو شده است. يبا مشكل جد يخراسان جنوب ياستان مرز ژهيكشور به و

ستان از نقاط ا ياريشده و در بس ليبزرگ تبد ينويدوم كيشدن روستاها به  يخال ،يكم آب بحران،

مصرف روزانه از  يخود را برا ازيتا مردم بتوانند  آب مورد ن شود يانجام م اريبه صورت س يآبرسان

 كنند. نيتانكرها تام

و بحران آب همه مردم و مسئوالن دست در دست  يحل مشكل كم آب ياست برا ازيراستا ن نيا در

 نشود. ليتبد ديتهد كيبه  ندهيمشكل در آ نيدهند تا ا گريكدي

 

 يدر خراسان جنوب يآب يها و تنش يمشكالت اجتماع رشد

اظهار  ميدر گفتگو با خبرنگار تسن يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد ،يقندهار احمد

 ،يآب در بخش كشاورز يمصرف باال ا،يعطش توسعه در كشور و دن ر،ياخ يها يداشت: خشكسال
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 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

نعت و تمركز صنعت در نقاط خاص باعث شده امروز در نقاط خاص، توسعه ص تيو تراكم جمع شيافزا

 از روز قبل مطرح باشد. تر يموضوع هرروز جد نيو ا ميآب مواجه باش انبا بحر

اتفاقات از گذشته وجود داشته اما در حال حاضر شتاب  نياست كه گرچه ا نيا تيافزود: واقع يو

شدن است چون محل  يافراد در حال خال ياز روستاها و اماكن تجمع ياريبس يعنيگرفته است،  يشتريب

 ساكت شوند. يديجد يو مردم رغبت دارند در جاها كنند يم رييكار و اقتصاد آنان تغ

 يدر مناطق خشك ژهيبه نام بحران آب به و يامر سبب شده كه امروز با موضوع نيكرد: ا انيب يقندهار

 .مياز كشور مواجه باش يا ش عمدهو بلوچستان و بخ ستانيس ،يخراسان رضو ،يمانند خراسان جنوب

 

 بحران آب در كشور يها چالش نيمهمتر ينيرزميز يها آب تيو وضع يطيمح ستيز مشكالت

گروه علوم و  يعلم ئتيو عضو ه رجنديدانشگاه ب يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد يآموزش معاون

كه  يا نكته نياظهار داشت: اول رجنديدر ب ميدر گفتگو با خبرنگار تسن زين رجنديآب دانشگاه ب يمهندس

 بحران است. بيبه آن توجه شود ترغ ديبا

كم دچار  يبازه زمان كيدر  ازهايكه منابع و ن افتد ياتفاق م يبحران زمان نكهيا انيبا ب يوكيس يخاشع عباس

 مطرح شده است. يسال است كه بحث بحران آب در كشور به صورت جد 30از  شياخالل شود افزود: ب

 ييكارها از همان ابتدا راه ديكرد: با انيب رجنديآب دانشگاه ب يگروه علوم و مهندس يعلم ئتيه عضو

از مناطق  يارياست كه در بس يا به گونه طيو در حال حاضر شرا ميكرد يم انيب يحل مشكل كم آب يبرا

 كرده است. داينبود آب نمود پ يكشور در بازه كوتاه و فصل

 

 ها ستارو هيآب عامل تخل بحران

است كه در گذشته  ليدل نيشدن بحران آب در كشور و استان به ا يعلت جد نكهيبا اشاره به ا يخاشع
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 بسته به نوع منبع آب است. رانيكرد: بحران آب در ا حيراستا غفلت شده است تصر نيدر ا

 ،يطيحم ستيبحران آب در كشور عالوه بر مشكالت ز يها چالش نياز مهمتر يكيخاطرنشان كرد:  يو

 است. ينيرزميز يها آب تيبحث وضع

امر  نيها را به دنبال دارد و ا شدن روستا يخال يمناطق خراسان جنوب يبحران و كمبود آب در برخ يآر

در شرق كشور  اتيآن، استمرار ح ديشده و روند رو به تزا ليبزرگ تبد ينويدوم كيدر حال حاضر به 

 .كند يم ديرا به شدت تهد
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 ايدر انتقال آب در ي/ چگونه بخش خصوصياستان شرق 3عمان به  يايانتقال آب در

 01/11/1399مورخ  تسنيم خبرگزاري –كند؟ يگذار هيسرما

 

بخش  گذاران هيو سرما انيگفت: متقاض رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه ركليمد

آب مورد  نينسبت به تأم يا با مراجعه به شركت آب منطقه توانند يم ايآب در يها طرح يمجر يخصوص

 .نديموجود اقدام نما نيخود مطابق با قوان ازين

وگو با خبرنگار  در گفت رويوزارت ن ين آب و آبفاكال يزير دفتر برنامه ركليمد ،يتراب قهيصد

صدور  نديفرآ ليمند كردن و تسه منظور نظام به روياظهار داشت: وزارت ن م،يتسن يخبرگزار ياقتصاد

و  صيدستورالعمل تخص ،يبخش خصوص انيتوسط متقاض اياز آب در يبردار مجوز برداشت و بهره

 ابالغ كرد. يا آب منطقه يتهابه شرك 1395را در سال  ايبرداشت از آب در

مربوط به  ايآب در يدسته اول و دوم تقاضاها يدستورالعمل، طرحها نيافزود: مطابق با مفاد ا يو

برداشت آب  يها شامل طرح زيو دسته سوم ن ايآب در ييزدا و با نمك ييزدا بدون نمك يساحل ياستانها

 است. يحلرسايانتقال به استان غ يآن برا ييزدا و نمك اياز در

برداشت  يكرد: در دسته سوم تقاضاها حيتصر رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه ركليمد

شرب و صنعت در كل  يها بخش يو كمبود آب ازين نييمطالعات تع جيبا توجه به حصول نتا ا،ياز آب در

مركز فالت  بهعمان  يايفارس و در جي(طرح انتقال آب از خل رويدر وزارت ن 1450كشور تا افق سال 

شركت  يبرا ايآب در صي)، مقرر شده است با در نظر گرفتن كمبود آب برآوردشده، مجوز تخصرانيا

بدون  يبخش خصوص گذار هيتوسط سرما ايطرح انتقال آب در يمحل مصرف جهت اجرا يا آب منطقه

 52508شماره  امهن يط يالغاب ،يمحترم جمهور استير حي(طبق دستور صر يدولت ياستفاده از منابع مال

كشور و فروش در بازار  ازيآب و برق موردن ديجهت تول يبخش خصوص قيبر تشو ي، مبن97,4,26مورخ 

 بدون دخالت دولت) صادر شود.
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در چارچوب  رويو بلوچستان، وزارت ن ستانيبه استان س ايآب در صيادامه داد: در خصوص تخص يو

 ازيآب مورد ن نيمنظور تأم به ا،يو برداشت از آب در صيل تخصآب و دستورالعم صيمقررات نظام تخص

 ترمكعبم ونيليم 1939,4 زانيم به ايكالن آب در صياستان، مجوز سقف تخص نيا يها و گلخانه عيصنا

 گذاران هيو سرما انيو بلوچستان ابالغ كرده است كه متقاض ستانيس يا در سال را به شركت آب منطقه

 نينسبت به تأم يا با مراجعه به شركت آب منطقه توانند يم ايآب در يها طرح يمجر يبخش خصوص

 .نديموجود اقدام نما نيخود مطابق با قوان ازيآب مورد ن

و بلوچستان در سال  ستانيس يا است كه شركت آب منطقه ينكته ضرور نيخاطرنشان كرد: ذكر ا يتراب

 نيانتقال به كل پهنه استان جهت تأم را جهت ايمترمكعب آب در ونيليم 300معادل  يحجم 1398

 واگذار نموده است. يبخش خصوص گذار هيصنعت به سرما يازهاين

طرح  انتقال  يمطالعات و اجرا ليتكم زين يو خراسان رضو يخراسان جنوب يها اضافه كرد: در استان يو

آب  يها ه شركتب 1398الزم در سال  طيالزامات و شرا تيها با رعا استان نيعمان به ا يايآب در

و  ياز منابع مال دهطرح با استفا يابالغ شده است تا اجرا يو خراسان رضو ياستان خراسان جنوب يا منطقه

 فراهم شود. يبخش خصوص يگذار هيسرما

 ياجرا يرگذاريكرد: باتوجه به تأث حيتصر رويوزارت ن يكالن آب و آبفا يزير دفتر برنامه ركليمد

و بلوچستان  ستانيو س يخراسان جنوب ،يخراسان رضو يها ق منطقه، استاندر رون ادشدهي يها پروژه

 وباند تا در چارچ داده و سهامداران را جهت اجرا مشخص نموده ليپروژه را تشك يشركت مجر

 .ندينمودن طرح اقدام نما ياتيصادره نسبت به عمل يايآب در صيتخص يمجوزها

 يكم يداريشرب با لحاظ پا يآب ازيكمبود ن يصورت احصا در رويوزارت ن نيادامه داد: عالوه بر ا يو

آب شرب از  ينيتضم ديعادله آب، خر متيمناقصه و كشف ق نديفرا قياز طر ،يمنابع آب محل يفيو ك

 را در دستوركار خود قرار خواهد داد. ايدر قيطر
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 مطرح شد؛ رانيا يروين ريبا وز جانيآذربا يجمهور ريمعاون نخست وز داريدر د

 – ارس زيمنطقه حوضه آبر يكارگروه مشترك كشورها ليباكو از تشك قبالاس

 01/11/1399مورخ ايرنا خبرگزاري 

 

 رانيا ياسالم يجمهور يروين ريوز شنهادياز پ جانيآذربا يجمهور ريمعاون نخست وز - رنايا - تهران

 ارس استقبال كرد. زيمنطقه حوضه آبر يكارگروه مشترك كشورها ليبر تشك يمبن

 يها يمشترك همكار ونيسيكم هيدر حاش "انيرضا اردكان" رو،يوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

با  جان،يآذربا يجمهور ريمعاون نخست وز "في يمصطف نيشاه" داريدر د جانيو آذربا رانيا ياقتصاد

 نيمشترك ا هداد كارگرو شنهاديمشترك ارس، پ زيمنطقه حوضه آبر يساله كشورها 50اشاره به سابقه 

 هيارمنستان و ترك جان،يآذربا ان،ريرودخانه شامل ا نياطراف ا يكشورها يبا همكار زيحوضه آبر

 استقبال كرد. شنهاديپ نياز ا يجانيشود كه طرف آذربا ليتشك

 نهيدر زم يصورت رسم به ها يمنطقه، همكار يكارگروه و با حضور كشورها نيا ليشد با تشك قرار

 به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. زيحوضه آبر نيمشترك از ا يبردار بهره

 يجمهور ريمعاون نخست وز نيشيخوب در سفر پ يها ميبا اشاره به اتخاذ تصم روين ريزو دار،يد نيا در

 يبرا يمشترك، گام بلند يفن تهيدسامبر گفت: پروتكل مربوط به كم 22به تهران در روز  جانيآذربا

 بود. يس زقلعهيق -نيپروژه خداآفر يدر اجرا عيتسر

سفر اشاره كرد و افزود: به  نيبه دنبال ا جانيآذربا يجمهور يانرژ ريمكرر خود با وز يها به تماس يو

 پروتكل، پاسخ مثبت داده شد. يدر جهت اجرا جانيآذربا يجمهور يانرژ ريوز يها درخواست

 ميچند درخواست مشخص داشت 2020دسامبر  22پروتكل  يگفت: متقابل ما هم در جهت اجرا انياردكان

 اجرا شود. عتريسر ميدواريكه ام
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عنوان كرد و  جانيپروژه از سمت آذربا ليتكم يكارفرما يها را معرف درخواست نياز ا يكي و،رين ريوز

 به ما ابالغ شود. يو كتب يطور رسم كار هرچه زودتر انجام و به نياست ا ديافزود: ام

به جاده و دكل برق و روش جبران آن بر اساس پروتكل،  ياحتمال يها خسارت نييگفت: تع يو 

 است زودتر انجام شود. ديما است كه ام رگيدرخواست د

دسامبر وجود دارد كه امروز هم مورد  22هم در پروتكل  يگريد يخاطرنشان كرد: البته بندها روين ريوز

كردن  ياتيعمل يبرا يياجرا يها قدم عترياست كه سر نيا يبحث قرار گرفت. درخواست من به طور كل

 دسامبر برداشته شود. 22پروتكل 

 ياز سمت جمهور يلياطالعات الزم تكم رود يگفت: در خصوص برق هم، انتظار م انياردكان

شود  افتيدر هيو روس جانيآذربا يجمهور ران،يا نيبرق ب ستميپروژه سنكرون كردن س يبرا جانيآذربا

 شود. دهكار انتخاب شده قرار دا نيا يكه برا "موننكو" يرانيمشاور ا يمهندس اريها در اخت داده نيو ا

 ياست؛ چرا كه فرصت ما برا يا كننده نييمسئله تع يلينشده و خ لياطالعات هنوز تحو نيگفت: ا يو

 مواجه شود. ريكار با تاخ دينبا نياز ا شيكردن پروژه در دولت حاضر رو به اتمام است و ب يياجرا

وع آب و برق در هر دو موض يا كننده مشترك موارد كمك ونيسيگفت: امروز هم در سند كم روين ريوز

 مورد توافق قرار گرفت. رانيا يياقتصاد و دارا ريو وز جانيآذربا يجمهور ريمعاون نخست وز نيب

 

 دارد ييباال تياهم جانيو آذربا رانيا  ي: روابط اقتصادجانيآذربا يجمهور ري**معاون نخست وز

روابط  تيطرف بر اهمگذشته دو  داريتوافق د يريگيبا پ زين جانيآذربا يجمهور رينخست وز معاون

 كرد. ديتاك جانيآذربا يو جمهور رانيا ياقتصاد

 يس زقلعهيو ق نيخداآفر يگذشته در خصوص سدها داريد يها با اشاره به توافق "في يمصطف نيشاه". 

 يمهم يرا انجام دادند و به توافق ها يدو كشور كار بزرگ 2020دسامبر  22خاطر نشان كرد: در روز 
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 .افتنديدست 

 جانيآذربا يوجود، جمهور نيكرونا در جهان اشاره و خاطرنشان كرد: با ا روسيو وعيبه ش نيهمچن يو

 است. تياهم يسفر كرده تا نشان دهد روابط دو كشور چقدر دارا رانينفره به كشور ا 14 ياتيبا ه

و گفت: گذشته را خاطرنشان كرد  يها روابط دو كشور در سال جانيآذربا يجمهور رينخست وز معاون

و  يمختلف از جمله حمل و نقل، انرژ يها نهيدو كشور در زم يها و نمودارها، همكار با نگاه به شاخص

 شده است. شتريو نسبت به گذشته ب افتهيتوسعه  ها نهيزم گريد

 ادداشتي يو امضا جانيو آذربا رانيا ياقتصاد يها ياجالس مشترك همكار نيبا اشاره به چهاردهم يو

 سياقتصاد و رئ ريما بود چرا كه با وز يبرا يزيآم تيكرد: امروز روز موفق حيدو طرف تصر نيتفاهم ب

موجود بر  كالتو موانع و مش ميديرس يديبه توافق جد ياقتصاد يها يمشترك همكار ونيسيكم يرانيا

 سر راه برطرف شد.

از جمله آب  يانرز يها يهمكار تيموارد مربوط به تقو يسند برخ نيا يافزود: در توافق ها في يمصطف

 دو كشور باشد. شتريب يها يهمكار يبرا ينكات عامل نيا دوارميو ام پردازد يو برق م

 يريگيبر پ جانيآذربا يو جمهور رانيا ياقتصاد يها يمشترك همكار ونيسيكم يجانيآذربا سيرئ

 كرد. ديدسامبر تاك 22گذشته دو طرف در  داريد يموارد توافق ها
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – ماه يد انيتا پا تختيپا يها يدگكارنامه بارن

02/11/1399 

 

 يچند وقت ها يدگبارن يعنوان مرجع آمار به رانيمنابع آب ا هيكه دفتر مطالعات پا ي: در حال اقتصاد يايدن

ها را از دسترس خارج كرده است اما  و استان زيآبر يها در حوضه يجو يها زشياست آمار و اطالعات ر

 شده است. واجهم يدرصد 9با افت  تختيدر پا ها يبارندگ زانيم دهد ينشان م ها يابيارز

مهر  يتهران از ابتدا يها بارش زانيرابطه گفت: م نيمقام مسوول در ا كي» مهر يخبرگزار«گزارش  به

 151/ 5رقم  زانيم نياست كه در مدت مشابه سال گذشته ا متر يليم 138 ،يسال جار ماه يد يتا انتها

از  يو نگهدار يداربر دفتر بهره ريمد ،ياريدارد. محمد شهر يدرصد 9بود كه نشان از كاهش  متر يليم

 30گانه تهران را در  پنج يآب سدها رياتهران، حجم ذخ يا شركت آب منطقه يو برقاب يآب ساتيتأس

 ونيليم 629در روز مشابه سال گذشته  رهيحجم ذخ نيمترمكعب عنوان كرد و گفت: ا ونيليم 570 ماه يد

با سال  سهيآب سدها در مقا رهيذخ زانيم يمترمكعب ونيليم 59دهنده كاهش  مترمكعب بوده است كه نشان

 گذشته است.

رقم در  نيمترمكعب دانست و ادامه داد: ا ونيليم 95را  ريركبيخزن سد امحال حاضر م رهيذخ زانيم يو

 ونيليم 22را  انيسد لت يفعل رهيذخ نيهمچن يمترمكعب بوده است. و ونيليم 102روز مشابه سال گذشته 

احجام در روز  نيمترمكعب اعالم كرد كه ا ونيليم 152و سد ماملو را  257، سد طالقان 44مكعب، سدالر 

 مترمكعب بوده است. ونيليم 186و  263، 48، 30 بيه سال قبل به ترتمشاب

 

 تهران يآب به مخازن سدها يورود كاهش

متر مكعب آب به  ونيليم 240تاكنون  يجار يسال آب ياز ابتدا نكهيا انيبا ب نيهمچن ياريشهر
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متر  ونيليم 251ذشته گ يرقم در مدت مشابه سال آب نيسد تهران وارد شده است، افزود: ا 5 يها اچهيدر

و  يآب ساتيساز تأ يو نگهدار يبردار دفتر بهره رياست. مد يدرصد 5دهنده كاهش  مكعب بود كه نشان

تا  يجار يسال آب ياستان تهران از ابتدا يها بارش زانيداد: م حيتهران توض يا شركت آب منطقه يبرقاب

 متر يليم 151/ 5 ينزوالت جو زانيسال گذشته مبوده است كه در مدت مشابه  متر يليم 138 ماه يد يانتها

 يكاهش ورود لياز دال يكي وضوعم نياست كه ا ها يحجم بارندگ يدرصد 9از كاهش  يبود كه حاك

آب شرب تهران  كننده نيتام يآب سدها رهيكاهش ذخ نيگانه تهران و همچن پنج يآب به مخازن سدها

 است.

 

 ماه در بهمن ها يبارندگ شيافزا

بر  يمبن يسازمان هواشناس يانجام شده از سو يها ينيب شيبا پ ميدواريام مسوول اظهار كرد: اممق نيا

 شيو به تبع آن افزا يبارندگ شيباالتر از نرمال است شاهد افزا يماه كم در بهمن ها يبارندگ زانيم نكهيا

فصل بهار و فصول  يبرا ترداريپا ريعنوان ذخا . البته انتظار بارش برف بهميآب به سدها باش يحجم ورود

 .ميدار زيگرم سال را ن

 البيو مهار س تيريمد يالزم برا ينيب شيپ ايماه آ ها در بهمن بارش ينيب شيبا توجه به پ نكهيدرباره ا يو

فصل  نيدر مخازن سدها در ا ها البيس تيريآب به منظور مد يطور معمول آزادساز گفت: به م،يا داشته

 يآب برا يهنوز به مرحله رهاساز ميكه در حال حاضر دار يآب ريوجه به حجم ذخاو با ت شود يانجام نم

تحت  يسدها زيدر حوضه آبر يالزم به لحاظ برف سنج يها ياما بررس م،يا دهينرس البيس تيريمد

 يبارندگ زانيو م يهواشناس يها ينيب شيدست آمده و پ به جيپوشش دردست انجام است و بر اساس نتا

منابع و مصارف سدها  تيريمد رنامهبه سدها محاسبه و طبق ب يورود يها آب رآورد رواندر حوضه، ب

 رهيگانه تهران با در نظر گرفتن حجم ذخ پنج يدر مجموعه سدها ها البيس تيريكنترل و مد يآمادگ
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 شده وجود دارد. يزير و مصارف برنامه يفعل

مناسب و  طيكامال شرا البيس تيريمد يتهران برا يمخازن سدها طيكرد: شرا حيتصر ياريشهر

آب از  يدر حال حاضر آزادساز يول ميكن يريتا مخازن را آبگ ميا آماده ازياست و در صورت ن يمطمئن

 يرزدست و مصارف شرب، صنعت و كشاو نييپا يآب ازين نيو صرفا به جهت تام يزير سدها طبق برنامه

 .شود يانجام م

تهران و  يها خصوص در استان حاكم در كشور و به ييكرونا طيبه شرا با اشاره انيمقام مسوول در پا نيا

از هموطنان خواست  يبهداشت يها دستورالعمل تيبه جهت رعا داريپا يالبرز و ضرورت وجود منابع آب

 آب را همواره مدنظر داشته باشند. نهيو مصرف به ييصرفه جو
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خبرگزاري  – ستيز طيمحمقام  تيبه روا هياروم اچهيدر تيوضع نيآخر |وگو گفت

 02/11/1399ميزان مورخ 

 

خشك  يها امديپ نيتر گفت: عمده يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يعيطب طيمح معاون

در  نيو همچن ياقمار يها و تاالب هياروم اچهيدر يدر داخل پارك مل توان يرا م هيمارو اچهيشدن در

 كرد. يريگيمطرح و پ يخارج از پارك مل

 زانيدر گفتگو با م يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يعيطب طيمعاون مح ،يجبار حجت

 يخشكسال دهي، گفت: بروز پددارد ريتاث هياروم اچهيدر خشك شدن در ،يدر خصوص كاهش بارندگ

 را شكننده كرده است. هياروم اچهيگذشته در يها در سال

نمك موجود در حد فوق  شيشامل افزا ياقمار يها و تاالب يداد: در داخل پارك مل حيتوض يجبار

وحش  اتيح يو حفاظت يتيريمد ديمشكالت شد ه،ياروم اچهيدر يپارك مل هيدر حاش ييزا رياشباع، كو

 تيجمع ديكاهش شد ر،يبه جزا يوحش، عدم امكان دسترس اتيح يتيجمع ديتهد اچه،يدر ريجزا

مشكالت تردد شناورها،  ه،ياروم اچهيدر يحواش يعيطب يمايو مهاجر، برهم خوردن س ميمق دگانپرن

به  اچهيداخل در يها يملحق شدن خشك ر،يموجود در جزا نيريآب ش يها چشمه يكاهش آبده

و  ها امديپ گرياز د اچهيدر آب در ريذخا ديو كاهش شد يستيز يها فتن ارزشو از دست ر گريكدي

 .باشد يم لگونين اچهيدر نيآمده ا شيمشكالت پ

در  اچهيدر يشور زانيگفت: م يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يعيطب طيمح معاون

نرمال  تياما در وضع باشد، يع مدر حد فوق اشبا يعنيبوده  تريگرم در هر ل 350از  شيب يفعل تيوضع

در  نيچندر طول سال در نوسان بوده است. هم تريگرم در ل 220تا  180در حدود  76قبل از سال  يعني

اما با  نمودند، يمهاجرت م اچهيدر نيبه ا نگوياز پرندگان از جمله فالم يريكث تينرمال جمع تيوضع
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كاهش  اريبس اچهيدر نيپرنده در ا نيا تيجمعدر حد فوق اشباع  يشور شيو افزا اچهيكاهش آب در

 است. افتهي

 تواند يم شود يرا شامل م يتر عيمحدوده وس يها امديپ نيكه احتماالً ا ها امديداد: بخش دوم پ حيتوض يو

در منطقه، كوچ  ينيزم ريز يها رفتن سطح آب نيياطراف، پا يشامل انتقال ذرات نمك به شهر و اراض

منطقه، شور  ياهال يبرا يوير يها يماريمناطق، بروز ب ريبه سا اچهيمجاور در يها رها و شه مردم روستا

رفتن اشتغال وابسته به  نياز ب ،يسنت يگردشگر يها حوضه، از دست رفتن ارزش ينيرزميز يها شدن آب

 نام برد. توان يرا م هياروم اچهيدر

 ليتشك ،يطيمح ستيز يبحران مل نيحل ا يو برا هياروم اچهيدر يخشك تيگفت: تداوم وضع يجبار

 جاديا شنهاديپ ه،ياروم اچهيدر يايدر روند اح عيبه منظور تمركز و تسر "هياروم اچهيكارگروه نجات در"

 .ديرس بيبه تصو هياروم اچهينجات در يكارگروه مل

اظهار كرد: با استقرار دفتر  يغرب جانيآذربا ستيز طياداره كل حفاظت مح يعيطب طيمح معاون

 زيتبر يها دانشگاه يو با همكار فيشر يدر دانشگاه صنعت هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير نامهبر

و  يمل يتخصص يها ها و نهاد ها و مجموعه سازمان دانشگاه ريو كارشناسان سا نيو متخصص هيو اروم

 جاديكوتاه مدت با ا يزمانبازه  كيدر  هياروم اچهيدر يايستاد اح ،يالملل نيكارشناسان ب نيو همچن يمحل

 يها راهكار يابيو ارز يضمن بررس ،يقيمتعدد و انجام مطالعات تطب يتخصص يها و كارگروه ها تهيكم

 .مياقدام شده است و درحال اجرا هست
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 02/11/1399خبرگزاري ميزان مورخ  –فارس جيبارش در حوضه خل يدرصد 40كاهش 

 

 1تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 83ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99بهمن 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 132است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد  15ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد  37كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 6  كاهش

كه نسبت به  هديرس متريليم 154ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 6و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 8سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 138عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد  18و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 40

 25 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 104با  يسال آب ياز ابتدا هيومار اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد  9 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 45 كاهش

 45بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 48با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد  19ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يرصدد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 79بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 15با  زيشرق ن يمرز حوضه
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 را به ثبت رسانده است. يدرصد 50كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته  متريليم 43با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد  19 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 4، 3با كاهش 
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 03/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – مصرف آب يبحران كرونا و ضرورت اصالح الگو

 

 ريسال اخ كيدر  ژهيمصرف ساالنه آب به و شيمعتقدند، افزا ستيز طيفعاالن حوزه مح -رنايا -تهران

 شياز پ شيو صنعت را ب يكشاورز نديكرونا، اصالح پروسه مصرف آب در فرا يپاندم ريتحت تاث

 كرده است. يضرور

توسعه كشت و  ن،يگرم شدن كره زم ريتحت تاث رياخ يها كشور در سال يمنابع آب رنا،يگزارش ا به

 شده است. فيتضع ،ينيو گسترش شهرنش تيصنعت، رشد جمع

 تي(كه جز با رعا 19-ديتحت عنوان كوو يروسيو يماريب كي وعيبا ش ريسال اخ كيكه در  يضعف

 داد. شيافزا شياز پ شيجهان را ب يشد و مصرف منابع آب دي) تشدشد يمهار نم ياصول بهداشت

مختلف را در  يها درصد مصرف سرانه آب در استان 30از  شيتا ب 6از  ،يكه براساس منابع رسم يروسيو

 زين ستيز طيدوستداران مح يبرخ يداده و موجب نگران شيگذشته افزا يها مشابه به نسبت سال يبازه زمان

 شده است.

دسترس  رقابليغ ليشت و به دلندا ياز سه درصد آن دسترس شيهم به ب يعاد طيكه بشر در شرا يمنابع

خطرات  نياز بزرگتر يكيرا به  يبحران كم آب توانست يم زيكرونا ن وعياز ش شيدرصد آن، پ 97بودن 

 بدل كند. يجهان

 دهد، يمختلف را نشان م يكه مصرف سرانه آب در كشورها يستيز طيمح يها نقشه يبرخ براساس

عراق و  ه،يسور ران،يكستان، تركمنستان، افغانستان، اازب زستان،يقرق ،يشمال يكايحوزه آمر يكشورها

 .ارندبرداشت ساالنه را د زانيم نيشتريمترمكعب در سال ب 800از  شيعربستان با برداشت سرانه ب

كشت و صنعت  يارينادرست آب  روش ليمصرف باال به دل نيا ،يعيگفته اغلب صاحبنظران علوم طب به

 .كند يرا دو چندان م نديفرا نيضرورت اصالح ا يماريب نيا وعياست كه در دوران ش
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 8درصد، شرب  90 بايتقر يدر بخش كشاورز رانيهم سهم مصرف آب در جامعه ا رنايگزارش ا به

سهم بخش  افتهي توسعه يكه در كشورها ستيدر حال نيدرصد است؛ ا 2درصد و صنعت ومعدن 

شكل از مصرف به منظور  نيست و ادرصد ا 59درصد و صنعت و معدن  11درصد، شرب  30 يكشاورز

 تقاضا است. وهياصالح ش ازمندين يآت يها سال يها اناز بحر يريجلوگ

ها همچون تاالب  تاالب يخشك شدن برخ ست،يز طيومح يشناس نياز كارشناسان زم يگفته شمار به

بع در صنعت و منا نيهم به جهت مصرف حقابه ا رود ندهيزا ابيدر پا يبختگان در استان فارس و گاوخون

 است. يكشاورز

 

 منطقه انجام شود ميدر هر منطقه براساس آب وهوا و اقل زراعت

باره به خبرنگار  نيمدرس در ا تيدانشگاه ترب ييايوعلوم در يعيدانشكده منابع طب يعلم اتيه عضو

ها،  و رودخانه ها اچهيها، در كمبود آب و خشك شدن تاالب ياز علل اصل يكيگفت:  رنايا ياجتماع

 .افتد يغلط اتفاق م يارياست كه عمدتا به جهت روش آب يكاهش حق آبه منابع آب

. ابدي رييتغ ديهم با ياريروش كشت و آب ،يافزود: با توسعه كشاورز يسار  يليعباس اسماع پروفسور

 ديادر هر منطقه ب اهانيكاشت گ نيپرآبخواه هستند، بنابرا اهانياز گ يكم آبخواه و بعض اهانيگ يبرخ

 منطقه انجام شود. ميبراساس آب وهوا و اقل

(كه  يغرقاب يارياست. اما آب يا و گلخانه يا قطره ياريآب ازمنديهم ن يادامه داد: گاه مزارع كشاورز يو

 .دهد يرا هدر م ياز منابع آب يعي) حجم وسپوشاند ياز آب م يا هيسطح خاك را با ال

تاالب و رودخانه را كاهش داده و  اچه،يمصرف، حق آبه در شيافزا نياضافه كرد: بنابرا يسار يلياسماع

همچون  يصنعت يها كارخانه يانداز راه ني. همچندهد يو زراعت آب را هدر م يروش نادرست كشاورز

 .كند ياز آب را مصرف م يعيحجم وس زين يمحصوالت صنعت ديتول نديكارخانه ذوب آهن و فوالد در فرآ
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 دياز مصرف در پروسه تول شيآب پ نيمدرس، ا تيترب ييايوعلوم در يعيابع طبگفته استاد دانشكده من به

همچون  يطيمح ستيتبعات مخرب ز زش،ير نيو ا ختهيها و... ر به تاالب رودخانه يمحصوالت صنعت

 .دهد يكاهش م زيوگرد وغبار را ن يآلودگ

و افزودن  ديبا احداث چاه جدمصرف آب  شيشد: افزا ادآوري ينيرزميز يها با اشاره به آب نيهمچن يو

 .دهد يرا هم كاهش م ينيرزميز يها سفره آب رهيذخ ،يميقد يها عمق چاه

 

 اصالح شود ديمصرف آب با يحكمران وهيش

بر  يحكمران وهيمصرف آب خاطرنشان كرد: ش يحكمران وهيبر اصالح ش ديبا تاك يسار يلياسماع

 طيكشور، شرا كيفرهنگ  گر،يشود. به عبارت د يهر كشور طراح تيبا توجه به ظرف ديمصرف آب با

 .رديمورد توجه قرار بگ ديدر روش مصرف با هيهر ناح ميو اقل ييآب وهوا

و بر  شود يم نهيآب در هر كشور به منظور كشت و صنعت هز ياستاد دانشگاه، مصرف اصل نيگفته ا به

 يرياعظم آب جلوگ مصرف در صنعت از هدررفت بخش تيريكشت و مد ياساس اصالح الگو نيا

 خواهد كرد.

با كاهش  يمصرف آب، ضمن كاهش هدررفت منابع آب يشد: اصالح حكمران ادآوري يسار يلياسماع

 بياز تخر يريو جلوگ ينيرزميآب ز يها وگرد وغبار سبب حفظ سطح سفره ستيز طيمح يآلودگ

 .شود يم زين ييزا ابانيب

و تعادل  ايوصنعت، بتوان اح يكشاورز يها بر حقابه اراض بحقابه تاال يبخش با اصالح تقاضا و تقدم ديشا

 يبخش اعظم نيكه كرونا به عنوان دشمن مشترك كره زم يدر دوران ژهيكشور را به و يمنابع آب يبخش

 .ديد كند، يمنابع را مصرف م نياز ا

 : الهام درباناز
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 يريجلوگعامل  نيمهمتر يسدساز و بلوچستان: ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 04/11/1399مورخ ايرنا خبرگزاري  – است انيتاالب جازمور ياياز اح

 

 رياخ يها در سال ها يو بلوچستان گفت: سدساز ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد -رنايا  -زاهدان

 نيا ياياز اح يريعامل جلوگ نيمهمتر شوند يمتصل م انيكه به تاالب جازمور ييها رودخانه ريدر مس

 استان شده است. نياز ا يدر بخش يتاالب و كم رونق شدن كشاورز

 يها از تاالب يكي انيتاالب جازمور نكهيا انيب با رنايوگو با خبرنگار ا پورمردان روز شنبه در گفت ديوح

است در داخل كشور واقع شده است،  رگذاريتاالب تاث نيا يكه رو يو نقاط زيبوده و حوضه آبر يداخل

 واقع شده است. لوچستانو ب ستانيدرصد در س 49تاالب در استان كرمان و  نيدرصد ا 51اظهار داشت: 

 نيا يكه داشته رو يبا اهداف رويتاالب است كه وزارت ن نيا ياصل ياز رودها يكي رود ليافزود: هل يو

و  رفتيكه شهرستان ج  يدر باالدست شده به طور يرودخانه سد احداث كرده كه باعث رونق كشاورز

در  يا نهو فروش محصوالت گلخا يدشت توانستند در بخش كشاورز نيا هيحاش يها از شهرستان يبرخ

 سطح كشور مطرح شوند.

تاكنون حق  نكهيا ليدست به دل نييكرد: در پا انيو بلوچستان ب ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يدر بخش يتاالب وارد نشده، باعث شده تا كشاورز يو باالدست برا زيدر حوضه آبر يطيمح ستيآبه ز

 .نددر منطقه حفر كن يمتعدد يها رفته و مردم مجبور شوند چاه ياستان رو به نابود نياز ا

 ندهيدر آ نكهيبرود و احتمال ا نيمنطقه از ب ينيرزميز يها ها باعث شده تا سفره كرد: تعدد چاه حيتصر يو

 وجود دارد. ميباش انيو بستر تاالب جازمور نيمدل كشت در منطقه شاهد نشست زم نيبا هم

مقابله با  يامون تاكنون براه يالملل نيمشابه برنامه انجام شده در تاالب ب يخاطرنشان كرد: اقدامات پورمردان

 شده است. نيو تدو ميتنظ ريسال اخ 2 يط انيتاالب جازمور يبرا كپارچهيبرنامه  كياتفاقات اجرا و  نيا
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رفتن  نياقدامات انجام شده در باال دست، شاهد از ب ليبه دل رياخ يها متاسفانه در سال نكهيا انيبا ب يو

 ريساعت اخ 24گفت: در  ميبه كانون گرد و غبار هست انيورتاالب جازم ليمنطقه و تبد ياهيگ  پوشش

 نيو غبار شده كه ا ردگ نيا ديباعث تشد ياهيدر منطقه رخ داده كه نبود پوشش گ يديگرد و غبار شد

 .شود ياطراف به وضوح احساس م يو بلوچستان و شهرها ستانيدر مركز س دهيپد

كه خود  انيكرد: متاسفانه تاالب جازمور حيو بلوچستان تصر ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

شده كه  ليتبد يتاالب فصل كيبه  نكيا بوده هم يمهاجرت پرندگان در زمان پرآب يدورهاياز كر يكي

 شود. ياريباالدست آب يها يها و بارندگ البيبا س ديهر سه تا چهار فصل شا

و بلوچستان و  ستانيس يبا همكار انيبرنامه جامع تاالب جازمور ست،يز طيشد: در حوزه مح ادآوري يو

 شده است. نيو تدو ميكرمان تنظ

مرتبط انجام شده است،  يمكاتبات الزم با نهادها انيحق آبه جازمور نهيدر زم نكهيبا اشاره به ا پورمردان

محدوده  انياست كه جازمور نيها در ا تاالب ريبا تاالب هامون و سا انيگفت: تفاوت تاالب جازمور

اما تاالب  رديگ يم يشتريشود وسعت ب يمتر آب در آن رهاساز مياگر ن يعنيصورت صاف بوده  به عيوس

 دارد. ييها يو برجستگ ها يهامون فرورفتگ يالملل نيب

 يليشود خ فيتعر يطيمح ستيآبه ز حق انيتاالب جازمور ياگر برا نيهم يادامه داد: برا پورمردان

 گرد و غبار در آن بهتر خواهد بود. يها ونو كنترل كان ياهيموثرتر پخش و پوشش گ

 هياستان كرمان تغذ يها رود بوده كه از كوه لياز هل انيآب تاالب جازمور نيمحل تام نكهيا انيبا ب يو

طور كه در تابستان  هوا دارد و همان فيدر تلط ييبسزا ريتاث يتاالب در زمان پرآب نيگفت: ا شود يم

 شكل است. نيبه هم زيدر حوزه بلوچستان ن ميرا شاهد هست انستيروزه در منطقه س 120 يبادها

دولبه بوده  غيت كي انيتاالب جازمور نكهيو بلوچستان با اشاره به ا ستانيس ستيز طيحفاظت مح ركليمد

و  يباد شيشاهد فرسا لومتريك 70و  60با سرعت  يتاالب با اندك باد نيپهنه ا يبا توجه به خشك
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و  گذارد يم رياطراف تاث يدلگان و شهرها يبود افزود: برخاست خاك رو مياهخو ييزا ابانيب شيافزا

 همچون آسم شود. ديشد يها تيحساس ايمانند سل  يوير يها يماريباعث ب تواند يم

از منطقه بلوچستان و  يميعلوفه ن كهيبوده به طور يقطب كشاورز انيتاالب جازمور نكهيا انيبا ب يو

 يرونق داشته است، خاطرنشان كرد: خشك زيمنطقه ن يو بحث كشاورز نيتام يكشور را در زمان پر آب

كردند را به  يتاالب ارتزاق م نيكه از محل ا يدارد و كشاورزان يدر پ يتاالب تبعات اجتماع نيا

 .دهد يمانند قاچاق سوخت سوق م يكاذب يها شغل

 نيبود گفت: ا يدر دلگان اتفاق خوب گرد و غبار شيپا ستگاهيا كي صيتخص نكهيبا اشاره به ا پورمردان

از  يخوب زيآنال توان يم ستگاهيا نياز ا يريگ قرار گرفت كه با بهره دييمورد تا رياخ يها در ماه ستگاهيا

 مختلف گرفت. يها را در حوزه يبهتر ماتيو تصم را داشته  انيگرد و غبار تاالب جازمور تيوضع
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 رانيدر ا يبارش كم :يسازمان هواشناس بحران تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

خبرگزاري  –ي سال آب انيو متوسط تا پا ديشد يخشكسال ينيب شينگران كننده است/ پ

 05/11/1399خبر فوري مورخ 

 

 رانيدر ا يكم بارش نكهيضمن اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

آب كشور اتفاق افتاده  نيتام يساالنه برا يدرصد از بارندگ 30نگران كننده است، گفت: تاكنون تنها 

 ست.ا

ها  كه درحال حاضر بارش دهد ينشان م يهواشناس يها ستگاهيا يبند جمع نكهيضمن اشاره به ا فهيوظ احد

بارش  متريليم 68 رانيتاكنون در ا يطوركل درصد كمتر از نرمال است، اظهاركرد: به 25در كل كشور 

 است.  متريليم 91حدود  نبهم لينرمال بارش در كشور از مهرماه تا اوا زانيكه م ستيدرحال نيا ميا داشته

 

 كشور يها استان شتريدر ب يبارش كم

است،  ينامناسب اريبس تيو بلوچستان در وضع ستانيهرمزگان و س يها ها در استان بارش نكهيا انيبا ب يو

در  نيبارش گزارش شده است ا متريليم 10فقط حدود  ريچهار ماه اخ يكرد: در هرمزگان ط حيتصر

 است. متريليم 72حدود  يبازه زمان نيا يها در استان هرمزگان ط بلند مدت بارش نيگانيكه م ستيحال

 ميا بارش داشته متريليم 4,8مهر ماه تاكنون  ياز ابتدا زيو بلوچستان ن ستانيادامه داد: در استان س فهيوظ

 گزارش شده است. متريليم 34استان  نيها در ا بلند مدت بارش نيانگيم كه يدرحال

 يطور كل به نكهيدر ادامه با اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

گفت:  ست،يبلند مدت جالب ن نيانگيها چه نسبت به سال گذشته و چه نسبت به م استان ريسا تيوضع

 .ميبلند مدت مواجه هست نيانگينسبت به م يدرصد كم بارش 50مثال در كرمان با  يبرا
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 آب كشور اتفاق افتاده است نيتام يساالنه برا يدرصد از بارندگ 30تنها  تاكنون

 يساالنه برا يدرصد از بارندگ 30و تاكنون فقط  ميا دهيرس يسال آب يها انهياكنون به م نكهيا انيبا ب فهيوظ

مسئله  نينشده و ا نيدرصد از بارش ساالنه تام 70 رو نياظهار كرد: از ا م،يا آب كشور را داشته نيتام

 نگران كننده است.

 

 ها آب و روان يبرف رهيذخ كاهش

در  ژهيو كه به شود يسبب م تيوضع نيدر كشور باالتر از حد نرمال است و ا زيهوا ن يدما يگفته و به

در فصل گرم  زيها ن رودخانه يدب جهي. در نتابديشدت كاهش  ها به آب و روان يبرف رهيحوزه زاگرس ذخ

آب  نيتام يو حت يزرا در حوزه كشاور ييها ينرمال خواهد بود كه نگران طيز شراكمتر ا اريسال بس

 دنبال دارد. به يو شهر ييمناطق روستا

 

 ميستيمتصور ن ندهيآ يها ماه يها ط بارش يبرا يانداز خوب چشم

 يبر اساس خروج نكهيبر ا ديبا تاك يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 ينيب شياز نرمال پ شتريكماكان ب يو جنوب يغرب مهيدر ن ژهيو هوا در كشور به يدما يعدد يها مدل

 .ميباش صورمت ميتوان ينم ندهيآ يها ماه يها ط بارش يبرا زين يكرد: چشم انداز خوب حيتصر شود، يم

 رانيها در ا بارش تيماه وضع نياحتمال وجود دارد كه در اسفند و فرورد نيدر ادامه اظهار كرد: ا فهيوظ

و بهمن ماه، كمبودها در حوزه بارش جبران  يها در د بارش ديبهتر شود اما با توجه به كاهش شد يكم

 .رسد يم انيمطلق به پا يبا كم بارش يسال آب رو ني. از اشود ينم

 طيشرا نيبا توجه به ا نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

كشور در  يها استان شتريگفت: در ب ست،يدور از انتظار ن رانيگسترده در ا يو خشكسال ريفراگ يكم بارش
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 يشمال يها ناستا يبرا يمحسوس خواهد بود حت طيشرا نيجنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و شرق ا

 .شود ينم ينيب شيپ يخوب تيوضع زيگلستان ن ژهيو كشور به

 

 يسال آب انيو متوسط در كشور تا پا ديشد يخشكسال ينيب شيپ

 ينيب شيكرد: پ حيتصر م،يهست يهواشناس يحاضر در دوره خشكسال درحال نكهيا انيبا ب انيدر پا فهيوظ

كه  رود يانتظار م نيدر كشور باشد بنابرا ديدر حد متوسط و شد يخشكسال يسال آب انيكه تا پا شود يم

 كنند. يزير آن برنامه نهيبه تيريآب در كشور و مد رهيذخ يبرا رويوزارت ن ژهيو به يمتول يها دستگاه

 زيياشاره دارد و از اول پا هيناح كيدر  يبارندگ زانيسنجش م يدوره دوازده ماهه برا كيبه  يآب سال

 شود. يآغاز م

 سناي: امنبع
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ا خبرگزاري ايرن – است انياختصاص حقابه تنها راه نجات تاالب جازمور فرماندار دلگان:

 05/11/1399مورخ 

 

و بلوچستان گفت: ساخت سد توسط استان همجوار در  ستانيفرماندار دلگان در جنوب س -رنايا  -زاهدان

تنها  يطيمح ستيآن بوده و اختصاص حقابه ز يخشك ليدل نيمهتر نايورود آب به تاالب جازمور ريمس

 منطقه است. يراه نجات تاالب و رونق كشاورز

 ميبه عنوان مركز تنظ انياظهارداشت: تاالب جازمور رنايوگو با خبرنگار ا در گفت كشنبهيروز  يشجاع يمجتب

 ييگرا كجانبهيبود بر اثر  نيريآب آن شو بلوچستان كه در گذشته  ستانيشرق كرمان و غرب س يها ستمياكوس

 ن تاالب خشك شده است.يرود ا ليرودخانه ها از جمله هل يمتعدد بر رو يكرمان و ساخت سدها

و دل دادن به  يماندگار ليو دل تيبلكه سند هو ستينام ن كيتنها  انيتاالب جازمور نكهيبا اشاره به ا يو

 انيمتصل به تاالب جازمور يها رودخانه ريكه در مس ييسخت است افزود: تمام سدها يايجغراف نيا

 بوده است. زيشده بدون انجام مطالعات حوزه آبر جاديا

ها بوده كه  مطالعات جامع و كامل در تمام حوزه ازمنديكرد: ساخت سدها ن حيدلگان تصر فرماندار

منطقه  نيا يخشك نهيه زمالزم بوده ك يها وستيعمدتا فاقد پ انيساخته شده در جازمور يمتاسفانه سدها

 را فراهم آورده است.

 ونيليم 470با حجم  رفتيرود تاكنون چهار سد به نام سد ج ليرودخانه هل يخاطرنشان كرد: بر رو يو

متر مكعب  ونيليم 50در بافت با حجم  ايمتر مكعب، سد آس ونيليم 120متر مكعب، سد صفارود با حجم 

 وجود دارد.

 يآب وابسته است گفت: متاسفانه در گذشته ط يتنها به رهاساز انيع مشكل جازموررف نكهيا انيبا ب يشجاع

 انيجازمور هيرا در حاش يسال مسووالن خطر خشك يبرخ يو حت يمردم محل 90دهه  ليو اوا 80دهه 
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 نبودند. مطلعآن هم  تينگرفتند كه متاسفانه نه تنها از مخاطرات خبر نداشتند بلكه از اهم يجد

و  يعيمنابع طب ست،يز طيسازمان حفاظت مح ديرفع مشكالت با يحوزه برا نيداد: در اادامه  يو

آن  رويكنند كه متاسفانه وزارت ن ياتيباشند و آن را عمل بنديخود پا فيبه تكال رويو وزارت ن يزداريآبخ

 خود در برنامه ششم توسعه عمل نكرده است فيبه تكال رفت يطور كه انتظار م

 ميربط ده يآب كم اي يرا به خشكسال انيحال بد جازمور نيا ميشتباه است اگر بخواهافزود: ا يشجاع

 نانيروزگار گرفتار شده ما با جازنش نيآب به ا حيصح تيريتاالب بزرگ به واسطه نبود مد نيچراكه ا

و  ستانيس مسووالنحتما  ميراستا تقاضا دار نيلذا در ا ميدار يسرنوشت مشترك ندهياستان كرمان در آ

 باشند. تاالب نقش داشته  ندهيدر خصوص آ يريگ ميتصم نديبلوچستان در فرا

 انيتاالب جازمور رتيرياست گفت: مد رفتيسد ج تيريمسوول مد رويوزارت ن نكهيبا اشاره به ا يو

كه  شود يم عياستان توز نيكه قرار است گرفته شود در ا يو اعتبارات اتيدر حوزه كرمان است و تصم

در  ديبالذا  ميهست ميتاالب سه نيا ديچراكه ماهم در مخاطرات و فوا ستين ينديق خوشااتفا نيا

 .ميباش كيشر ديحوزه با نيا يبرا يريگ ميتصم

مطرح كه  انيمتصل به جازمور يها هم بحث انتقال آب از رودخانه نكيا دلگان اظهارداشت: هم فرماندار

كه در  يعلم يها يبانيو پشت ميمردم هنوز به تصم نانيمو بلوچستان بوده و اط ستانيدغدغه مردم جنوب س

 خصوص انتقال آب گرفته شده جذب نشده است.

در معرض  يها ها و رودخانه تاالب يايو اح شيحفاظت پا يبه نام طرح مل يخاطر نشان كرد: اعتبار يو

استان كرمان  در انيدرصد از وسعت تاالب جازمور 51 نكهيكشور اعطا شده و به صرف ا ديخطر و تهد

كرده كه بعد از مكاتبات استاندار و سازمان حفاظت  داياعتبار را به آنها اختصاص پ نياست، تمام ا

و  ستانيبه س يسهم 1400كه انجام شد بناست در سال  ياجتماع يها تيو حساس ها يريگيپ ست،يز طيمح

 .ابديبلوچستان و شهرستان دلگان اختصاص 
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وبلوچستان است كه ما  ستانيدرصد در س 49در استان كرمان و  انيتاالب جازموردرصد  51ادامه داد:  يشجاع

 شود. ليمجدد انجام و مطالعات جامع تاالب تكم يبررس نهيزم نيدر ا ديو با ميدار ديموضوع ترد نيدر ا

 يها دارد تا به سرنوشت تاالب يريشگيبه پ ازيبه درمان و هم ن ازين انيكرد: تاالب جازمور حيتصر يو

مشابه همچون تاالب هامون دچار نشود كه خوشبختانه سال گذشته از محل اعتبارات گرد و غبار به 

 كرد. دايپ يصيتخص يبار اعتبار نياول يشهرستان دلگان برا

 نيا يروستاها يرا برا ياديمشكالت ز انيدلگان افزود: خشك شدن تاالب هامون جازمور فرماندار

 است. يجد يعزم ازمنديتاالب ن نيا ياياح يكرده و برا جاديا شهرستان و بخش جلگه چاه هاشم

از بروز  توان يم رديشكل گ انينجات تاالب جازمور يبرا يخاطرنشان كرد: اگر عزم عموم يو

كرد چرا كه كل تاالب در داخل كشور قرار گرفته و بر خالف تاالب هامون  يريجلوگ يآت يها خسارت

 ندارد. يخارج شهياست و ر رويوزارت ن ارياختتاالب در  تيريمد انيدر جازمور

 يطيمح ستيحداقل در بخش ز ديواقع در دلگان با انيافزود: حق آبه تاالب هامون جازمور يشجاع

 نيتاالب است به كمتر نيا يخشك رياز تاث يمنطقه و ناش ستميكه متوجه اكوس يشود تا خطرات نييتع

 برسد. زانيم

 يمجاور حت ييو روستا يروان به سمت دلگان و نقاط شهر يها كت شنخطر حر  زنگ نكهيا انيبا ب يو

روزمره  ياقتصاد، فرهنگ و زندگ ات،يح ميبه طور مستق ديتهد نيكرده گفت: ا دايادامه پ رانشهريتا ا

 مردم منطقه را نشانه رفته است.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  – مرطوب يگرگان به تاالب جيخل ليهشدار درمورد تبد

05/11/1399 

 

گفت: درصورت  يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يمعاون پژوهش و فناور - رنايا - تهران

گرگان در جنوب  جيبوم خل تسيز طيبهبود شرا  يبرا يعلم قيدق يبر راهكارها ينبود اقدامات مبتن

  شود.  ليتبد يتاالب مرطوب داخل كيبه  جيخل نيخزر، ا يايدر

 يو لپو انكالهيبه همراه تاالب م 1354خزر است كه در سال  يايدر جيخل نيتر گرگان بزرگ جيخل

 يها جهان در فهرست تاالب يالملل نيمجموعه تاالب ب نيعنوان نخست  زاغمرز در استان مازندران به

در  يحت يطيمح  ستيمجموعه ارزشمند ز كياطراف آن  يو نواح جيخل نيرامسر ثبت شد. ا ونيكنوانس

دارد اما  ميمستق ياثر يجوامع محل شتيخزر در مع يايدر ستيكه عالوه بر حفظ چرخه ز استيسطح دن

 شده است. بانيدست به گر ياست كه با خشك يچند سال

 يستگاهيگرگان خشك شده كه ارزش ز جيدرصد از خل 27د صورت گرفته حدو يها ياساس بررس بر

واحد  نيتر است، در واقع حساس جيخل نيتمام ا يستگاهيدرصد ارزش ز 80از  شيب زانيم نيا

در معرض  جياساس خل نيرفته و بر ا نياست از ب يستيتنوع ز شيگرگان كه منطقه زا جيخل يكياكولوژ

 قرار گرفته است. يو انرژ ييذافقر غ

 ،يجهان شيو گرما مياقل رييكه از جمله تغ شود يگرگان مطرح م جيخشك شدن خل يبرا يمختلف ليدال

علت  ميدان يكه البته م ريتبخ شيو افزا يكاهش بارندگ ج،ياطراف خل يآب يها از سفره هيرو يبرداشت ب

 اريارد را در اختد دوجو عتيهر آنچه در طب خواهد يانسان است كه م ريناپذ يريفقط سرشت س ها نيتمام ا

 خود درآورد.

 كشنبهيروز  يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يمعاون پژوهش و فناور يجانياله زادهيعل ديحم
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بهار و تابستان  يگفت: در ادامه مطالعات انجام شده در فصل ها رنايا ستيز طيباره به خبرنگار مح نيدر ا

و اندازه  ينمونه بردار ران،يا يرامونيپ ياهايدر يساحل  يواحن شيدر قالب طرح پا زيگرگان و ن جيدر خل

 1399ماه  يد 17و  16 يگرگان در روزها جيخل سواحل  تياز وضع يدانيم ديها به همراه بازد يريگ

  انجام شد. يجو و علوم  يشناس انوسياق يتوسط محققان پژوهشگاه مل

 يمطالعات فصل ها يگرگان ط جيمساحت خل مشاهده شده در عمق و راتييافزود: با توجه به تغ يو

خزر،  يايمانند كاهش تراز آب در ياز عوامل يتواند ناش يمشاهدات مطالعه حاضر كه م  زيگذشته و ن

 يگذار رسوب ينرخ باال ،ينيخزر مانند كانال خز يايگرگان با در جيخل يارتباط  يبسته شدن كانال ها

 ييايدر يعلف ها اديز اريكه سبب رشد و تراكم بس يد مغذورود موا يباال  زانيگرگان و م جيدر خل

 Ruppiamaritima  يرود كه در صورت عدم اقدامات مبتن يآن م مياول سال باشد، ب مهيدر ن ژهيبه و 

 جيخل نيخزر، ا يايدر وببوم با ارزش در جن ستيز نيا طيبهبود شرا جهت  يعلم قيدق يبر راهكارها

  شود.  ليبدت يتاالب مرطوب داخل كيبه 

 يرخ پارامترها مين يريشامل اندازه گ ايدر كيزيمطالعات ف يدانيم اتيعمل نياظهار داشت: در ا يو

و كدورت) با  ليآب، غلظت كلروف يمحلول، شور ژنيگرگان (دما، اكس  جيآب خل ييايميو ش كيزيف

نرخ  زانيم يبررس زيرسوبات بستر و ن تيشامل وضع ايدر يشناس  ني، زمCTD استفاده از دستگاه 

و  تروژني( ن يغلظت مواد مغذ زانيشامل م ايدر يميش ر،يگ رسوب  يبا استفاده از تله ها يگذار رسوب

 جيدر خل انيكفز زيو زئوپالنكتون ها و ن تويف يفراوان و  ييشامل شناسا  ايدر يشناس ستيفسفر) و ز

  قرار گرفت. يريو اندازه گ يگرگان مورد بررس

خزر تا  يايگرگان به در جيخل ياز مدخل ورود ستگاهيا 9مطالعات در تعداد  نيمه داد: در اادا زادهيعل 

نمونه  يها ستگاهيا يانجام شد، در تمام ينمونه بردار لومتريك 30 يبيطول تقر آن به  يغرب يقسمت ها

 يمونه بردارمورد ن گرگان جيدر خل يشناس نيو زم يشناس ستيز ،ييايميش  ،يكيزيف يپارامترها يبردار
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عدد تله  2آشوراده  رهيحد فاصل بندر تركمن و شبه جز ستگاهيا 2در   نيو مطالعه قرار گرفتند، همچن

  گرگان نصب شدند.   جيدر خل يگذار نرخ رسوب  يبررس يبرا ريرسوب گ

 
در انجام شده سطح آب  يها يريو اندازه گ يدانيم ديبه دست آمده از بازد جيافزود: براساس نتا يو

 ييداشته است. عمق آب در بخش ها ياديبهار و تابستان كاهش نسبتا ز يبه فصل ها گرگان نسبت  جيخل

 متريسانت 20 دودبه عمق ح يداشته و در نقاط ياديز اريخزر كاهش بس يايدر گرگان به  جيخل ياز ورود

گرگان  جيدر سطح خل ييايگونه علف در چيدر فصل زمستان ه يدانيمشاهدات م است، با توجه به  دهيرس

در فصول بهار و تابستان  كهيخزر مشاهده نشد در حال يايگرگان به در جيخل يورود در مدخل  ژهيو به و

 جيتمام خل زيو ن هيناح ني) در ا  R. maritima ( ييايدر ياز علف ها يگسترده ا و  اديز ارياجتماع بس

 ينرخ رسوب گذار ديعوامل عمده تشداز  يكي ييايدر يعلف ها نيگرگان مشاهده شد كه خود ا

  گرگان است.  جيآب خل يدر فصول سرد سال به علت كاهش دما ييايدر  يهستند، عدم حضور علف ها
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به دست  يگفت: با توجه به داده ها يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهش و فناور معاون

درجه  9تا  6 نيگرگان ب  جيآب در خل يدما راتييغت CTD با استفاده از دستگاه  يريآمده از اندازه گ

 نيكند، همچن يم  دايآب كاهش پ يدما زانياز غرب به شرق، م ياست و به طور كل ريمتغ گراديسانت

  است. يجزئ اريها بس ستگاهيا يتمام يدما برا يعمود راتييتغ

دهد. بر اساس  يرا نشان م يشيگرگان از شرق به غرب روند افزا جيآب در خل يشور راتييافزود: تغ يو

 يخزر ( شرق يايگرگان به در جيخل يمدخل ورود يكيدر نزد 1 ستگاهيبه دست آمده در ا  يداده ها

 نيتر يكه غرب 9 ستگاهي) و در اتريگرم در ل 14معادل  باي(تقر PSU  14 به مقدار  يشور ) ستگاهيا نيتر

، 3 ستگاهيدر ا يمقدار شور نيكمتر ني. همچنشد يرياندازه گ PSU  15,95 بود به مقدار  ستگاهيا

 نياز ا يآب ورود رياز تاث يو در سطح ثبت شد كه ناش PSU  10,28 مقدار  رودخانه قره سو با  يروبرو

جز در هزار  4,49و با مقدار  3 ستگاهيدر ا زيسطح و عمق ن ياختالف شور  نيشتريرودخانه است، ب

  مشاهده شد.

و در سطح ثبت شده است، به طور  3 ستگاهيمحلول در آب در ا ژنيقدار اكسم نيشتريگفت: ب زادهيعل

محلول از  ژنياكس راتييدهد، تغ يرا نشان م يشيمحلول روند افزا ژنياكس زانيغرب م از شرق به  يكل

متر اول  يدر چند سانت تريگرم در ل يليم 13,39تا  9 ستگاهيا قيقسمت عم يبرا تريل گرم در  يليم 12,14

  است.  ريسه متغ تگاهسيا



   

 

 

34 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

خبرگزاري  – افتي شيمتر افزا كي نابيدشت م ينيرزميآب ز سطح:روين ريمشاور وز

 05/11/1399مهر مورخ 

 

 كرده است. دايپ شيمتر افزا كي نابيدشت م ينيرزميح آب زگفت: امسال سط روين ريوز مشاور

و رفع موانع  ليدر كارگروه تسه ها، يرسول محمد حاج رو،يمهر به نقل از وزارت ن يگزارش خبرگزار به

 طيو مح يعيآب، منابع طب ،يكشاورز ونيسيكم يو اعضا سياستان هرمزگان كه با حضور رئ ديتول

خود  انچند سال گذشته تمام تو يط رويبرگزار شد، گفت: وزارت ن يدر سالن جلسات استاندار ستيز

سال گذشته، دو سد  9كمتر از  يط كه ياحداث سد در استان هرمزگان به كار گرفته است به طور يرا برا

 .ديرس يبردار به بهره

 ينيرزميوجود دارد، ادامه داد: امسال سطح آب ز نابياز دشت م يخوب يدورنما نكهيبا اشاره به ا يو

 كرده است. دايپ شيمتر افزا كي نابيدشت م

اظهار  م،يهست ينيرزميكاهش برداشت آب از منابع ز يبرا يزير در حال برنامه نكهيا انيبا ب ها يرسول حاج

و صنعت  يتوسعه كشاورز يبرا يسطح يها آب صيو تخص ينيرزميكرد: با كاهش برداشت از منابع ز

 رقم خورده است. ياقتصاد يها در حوزه ياتفاق مثبت ناب،يدر شهرستان م

 1400در قانون بودجه سال  ديجد فيرد جاديبا اشاره به لزوم ا رانيمنابع آب ا تيريمقام شركت مد قائم

تبصره هشت قانون بودجه سال » و«كرد: استفاده از بند  حياستان، تصر 10 يها رودخانه يروبيال يبرا

 باشد. يتيمراكز جمع كينزد يها دخانهرو يروبيسرعت بخش ال تواند ي، م1399



   

 

 

35 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

و بلوچستان در  ستانيهزار نفر در س45ي؛ رسان آب يها از پروژه يرواقعيانتشار آمار غ

 05/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – برند يسر م بحران آب به

 

 وندي: نرگس آذرپ سندهينو

 يبرا ييجا گريد شود، يآب م هيصحبت از مرث كه يكم ندارد؛ اما زمان تيو بلوچستان محروم ستانيس

 يعال يوچستان در شوراو بل ستانيس ندهي. به اعتقاد نماماند ينم يباق ها تيمحروم گريگله كردن از د

ت در جنوب استان يهزار نفر جمع 45روستا با 185مسئوالن آب و فاضالب به  يرسان ها آمار آب استان

 يها از پروژه ينادرست يو بلوچستان تاكنون حداقل دوبار آمارها ستانيس يندارد و آبفا تيواقع

 منطقه است. نيبر زخم مردم ا يموضوع همچون نمك نيمنتشر كرده كه ا يرسان آب

به  يرسان ها و آب مهار كردن رواناب ياز انقالب برا شيبه پ ردانيو ز نيشيو ساخت دو سد پ مطالعه

به حال  يزمان فكر شد، اما هم يبردار بهره 90هم دهه ردانيو ز 70دهه نيشيپ گردد؛ يبرم انييروستا

كردند، به  رهيستفاده در پشت سد ذخا مترمكعب آب را بدون ها ونيليها نشد و م آن دست نييپا يها شبكه

 يا امسال در جلسه رماهيو بلوچستان ت ستانيساخته شود. استاندار س دستشان نييپا يها كه شبكه يروز ديام

 يها به تشتك ليبه مردم تبد يرسان آب يجا به ردانيو ز نيشيچابهار گفت: دو سد بزرگ پ يدر فرماندار

كه  ي: كارديگو يجنوب بلوچستان در مجلس، هم م دممر ندهينما ،يديسع نيالد نياند. مع آب شده ريتبخ

به حال شبكه  يمغول نكرده است؛ سد ساخته اما فكر زخانيكرده، چنگ جا نيبا مردم ا رويوزارت ن

استفاده  مترمكعب آب بدون ها ونيليزمان با سد) و اكنون م هم عيسر يبردار نكرده است (بهره دستش نييپا

 ار است.در پشت سد گرفت

 دهيعق نياز مردم منطقه بر ا ياريكه بس شود يمطرح م يو بلوچستان درحال ستانياظهارات استاندار س نيا البته

 هستند. يدنبال گفتار درمان دنبال حل مشكالت مردم باشند، به به كه نياز ا تر شيب يهستند كه مسئوالن دولت
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 اند و اساس مسئوالن خسته شده هيپا يب ياز شعارها مردم

هاست كه  از ساكنان منطقه بلوچستان، به مهر گفت: مسئوالن سال يكي ،يزيرابطه عبداهللا عز نيا در

و  ستانياز مشكالت مردم استان س ياريدنبال شعار دادن هستند؛ وگرنه بس حل مشكالت فقط به يجا به

 .شد يبرطرف م نيزودتر از ا اريبس ديبلوچستان با

حل كردن مسأله، صورت مسأله را  يجا از مسئوالن به يبرخ يگاه كه نيهم اتر  جالب نيافزود: از ا يو

استفاده مردم از آب  ياستان به كل رتبه ياز مسئوالن عال يكي شيپ يعنوان مثال چند به كنند؛ يپاك م

 كرده بود. بيآب) را تكذ يآور جمع يعيطب يها ها (گودال هوتك

 يجا است كه با مردم صادق باشند و به نيا از مسئوالن اادامه داد: خواهش م يشهروند بلوچستان نيا

 بگذارند. انيصورت صادقانه مشكالت و تنگناها را با مردم در م باشند؛ به »يگفتار درمان«دنبال  به كه نيا

سرباز  ،ياريدشت يروستا213هزار نفر و 70 از شيب يتيو قصرقند با جمع ياريچابهار، دشت يروستا261 البته

به شبكه آب  نيشيو پ ردانيهاست كه قرار است از دو سد ز هزار نفر سال100از   شيب يتيبا جمعو چابهار 

امسال  ماه بهشتيشود. ارد يعمل ها يزود نيبه ا ستيكه همچنان برقرار است و قرار ن يمتصل شوند؛ قرار

 ييفاضالب روستاسابق آب و  رعامليو بلوچستان خبر داد كه مد ستانيو انقالب مركز س يدادستان عموم

و  رانياز مد گرينفر د10همراه  به نيشيو پ ردانيز يرسان آب يها پروژه نيبه اتهام اختالس و ارتشا در هم

 بازداشت شده است. اش يمانكاريپ يها و شركت رمجموعهيكارمندان ز

 

 هستند؟  به كدام شبكه آب متصل ردانيز دست نييپا يروستا185 

اعالم كرده بود:  يو بلوچستان پس از ادغام دو شركت در خبر انستيآب و فاضالب س رعامليمد

مند  هزار نفر از نعمت آب شرب بهره45 تيمجتمع با جمع رمجموعهيز يروستا185حاضر تعداد  درحال

و به  شود يرفع نقص م ديدر منطقه فعال بوده و خطوط انتقال جد مانكارانيحاضر پ اند و درحال شده
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 .رديگ يقرار م يبردار اجرا شده، وارد مدار بهره ديجد عيتوز يها كار شبكه شرفتيتناسب پ

 مانده يباق يروستاها يتمام 1400اول سال مهين انيتا پا شود يم ينيب شيافزود: پ يقاسم رضا يعل

 مند شوند. از نعمت آب شرب بهره رسهرابيپوشش مجتمع تلنگ، پالن و پ تحت

 

 شوند يم نيتأم ميقد يرسان روستا از شبكه آب 185 

از  ييعمل آمد كه روستا و بلوچستان كاشف به ستانيآب و فاضالب س رعامليمد يها صحبت نياز ا بعد

به  ديگو يها سخن م از آن رعامليهم كه مد ييروستا185و آن  ستيمند ن بهره ردانيز دست نييشبكه پا

 دست نييپا هاحداث شبك يها يكار از خورده ياريهستند و هنوز بس  وصل شيسال پ30 يميشبكه قد كي

 نشده است. يدر شبكه جار يمانده است و هنوز آب ردانيز

 يروستا261ها، هم اظهار داشت: همه  استان يعال يو بلوچستان در شورا ستانيس ندهينما ج،يگرگ بخش شه

مخرن به روستاها در شبكه  نيمتصل هستند و هنوز آب از ا يبه مخزن صفرزه ردانيسد ز دست نييپا

انتقال  يها كهمخزن و شب نييپا يها از مناطق، حوضچه يارينشده است و در واقع همچنان در بس يجار

 كامل نشده است.

هنوز هم از همان  انيياست و روستا شيسال پ30مربوط به  يمخزن صفرزه دست نييافزود: شبكه پا يو

 ييمردم روستا عيسر يترسدس يفعال بود، برا يجهاد سازندگ كه يزمان شيسال پ30 كنند؛ ياستفاده م

سد آن  شبكه يطرح اصول يكردند و قرار شد بعد از اجرا هيتعب نيزم يرو يشبكه فلز كيمنطقه به آب 

 سد وارد مدار نشده است. ديشود؛ اما هنوز شبكه جد يآور جمع

 يبرا ردانيكه مخزن سد ز يمخزن صفرزه دست نييپا يواضح است كه روستاها اريكرد: بس حيتصر يو

كه  شيپ30نشده و همه از شبكه  يرسان است وارد فاز آب دست نييطرح شبكه پا يروستا261تصال به ا

 .كنند يم هياست، تغذ يميفرسوده و قد
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جنوب استان ورود كردند و از  يآب يبه موضوع ب يتيامن يها دستگاه زين رياخ ماهه  افزود: در شش جيگرگ

است،  يهر انسان يزندگ يمشكل برا نيتر ل آب شرب كه مهمعمل آمد. مردم با مشك به ديها بازد پروژه

 يآب شرب برا نيأمهستند. ت بانيو بلوچستان دست به گر ستانيدر جنوب استان س ييدر حوزه روستا

از  ديوجود ندارد و با كينزد يبه آب در جاها ياست، چون دسترس بر نهيواقعاً هز جا نيا ريمردم فق

با تانكر آب را حمل و به روستا منتقل  شان يتر از محل زندگ آن طرف رلومتيك50از  شيب ييها مسافت

 كرده است. ردآب كمر مردم را خ نيتأم يها نهيو هز آالت نيكنند. كمبود ماش

 

 صبر كنند يرسان پروژه آب كي يبرا گريماه د2 ديهزار نفر با8

كلنگ پروژه انتقال  شيماه پ هحدود س دهد، ينادرست م يكه شركت آب آمارها ستيبار اول ن نيا البته

زده شد، شركت آب قول داد  نيبه زم ياريشهرستان دشت يها هزار نفر از مردم دلگان شبكه آب به هشت

بعد از اتمام  شيپ وقتچند  نيبرساند، اما هم يبردار امسال به بهره ماه يتا د يعنيماهه،  پروژه را سه

داد كه  هيانيموقع باال گرفت، دوباره شركت آب ب به يبردار هرهب كه انتقادها از عدم و بعد از آن يبند زمان

 عقب افتاده است. گريپروژه دو ماه د

ها  و صحبت ها ييآزما ياست و راست يبردار كه به قول آبفا درحال بهره ردانيز سد نيياز شبكه پا خارج

هنوز اول كار است و  نيشيندارد، احداث شبكه پ يهم حال روز بهتر نيشيشبكه پ د،يگو يم يگريد زيچ

كه  ستياوصاف معلوم ن نيبا ا ست؛ياز آن ن يبردار بهره يمدت برا حداقل در كوتاه يانداز همچنان چشم

 يبه شبكه آب را دارند، چه زمان يشاخص دسترس نيتر نييپا رويبه مردم بلوچستان كه به گواه وزارت ن

 .شود يم يرسان آب
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 05/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – مصرف آب يبحران كرونا و ضرورت اصالح الگو

  

 

 وعيش ريتأث تحت رياخ سال كيدر  ژهيو مصرف ساالنه آب به شيمعتقدند افزا ستيز طيحوزه مح فعاالن

كرده  يضرور شياز پ شيو صنعت را ب يكشاورز نديآب در فرآ كرونا، اصالح پروسه مصرف روسيو

 است.

 ن،يگرم شدن كره زم ريتأث تحت رياخ يها كشور در سال يمنابع آب رنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 سال كيكه در  يشده است؛ معضل فيتضع ينيو گسترش شهرنش تيتوسعه كشت و صنعت، رشد جمع

 منابعشد و مصرف  دي) تشدشد يمهار نم ياصول بهداشت تي(كه جز با رعا كرونا روسيو وعيبا ش رياخ

 داد. شيافزا شياز پ شيجهان را ب يآب

 يها درصد مصرف سرانه آب در استان30از  شيكرونا از شش تا ب روسيو وعيش ،يمنابع رسم براساس

دوستداران  يبرخ ينگرانداده و موجب  شيگذشته افزا يها مشابه نسبت به سال يمختلف را در بازه زمان

 شيبه ب مه يعاد طيكه بشر در شرا يشده است؛ منابع آب زيدرخصوص هدررفت منابع آب ن ستيز طيمح

 زيكرونا ن وعياز ش شيدرصد آن، پ97دسترس بودن  رقابليغ ليدل نداشت و به يدرصد آن دسترس از سه

 بدل كند. يخطرات جهان نيتر از بزرگ يكيرا به  يآب بحران كم توانست يم

 دهد، يمختلف را نشان م يكه مصرف سرانه آب در كشورها يستيز طيمح يها نقشه يبرخ براساس

عراق و  ه،يسور ران،يازبكستان، تركمنستان، افغانستان، ا زستان،يقرق ،يشمال يكايحوزه آمر يكشورها

 دارند. رات ساالنه برداش زانيم نيتر شيمترمكعب آب در سال، ب800از  شيعربستان با برداشت سرانه ب

كشت و صنعت  يارينادرست آب  روش ليدل مصرف باال به نيا ،يعينظران علوم طب گفته اغلب صاحب به

 .كند يرا دوچندان م نديفرآ نيضرورت اصالح ا يماريب نيا وعياست كه در دوران ش
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درصد و  درصد، شرب هشت90 باًيتقر يدر بخش كشاورز رانياست سهم مصرف آب در جامعه ا يگفتن

 يسهم بخش كشاورز افته،ي توسعه ياست كه در كشورها يدرحال نيصنعت ومعدن دودرصد است. ا

شكل از مصرف در كشور ما به منظور  نيدرصد بوده كه ا59درصد و صنعت و معدن 11درصد، شرب 30

 اصالح است. ازمندين يآت يها سال يها بحران از يريجلوگ

ها همچون تاالب  تاالب يخشك شدن برخ ست،يز طيو مح يشناس نياز كارشناسان زم يگفته شمار به

منابع در صنعت و  نيهم به جهت مصرف حقابه ا رود ندهيزا ابيدر پا يبختگان در استان فارس و گاوخون

 است. يكشاورز

 

 هر منطقه ميانجام زراعت براساس اقل لزوم

از  يكيگفت:  باره نيمدرس در ا تيربدانشگاه ت ييايو علوم در يعيدانشكده منابع طب يعلم ئتيه عضو

است كه  يها، كاهش حقابه منابع آب و رودخانه ها اچهيها، در كمبود آب و خشك شدن تاالب يعلل اصل

 .افتد يغلط اتفاق م ياريعمدتاً به جهت روش آب

 اهانيگ ي. برخابدي رييتغ ديهم با ياريروش كشت و آب ،يافزود: با توسعه كشاورز يسار  يلياسماع عباس

براساس آب و هوا و  ديدر هر منطقه با اهانيكاشت گ نيخواه هستند؛ بنابرا پرآب يخواه و بعض آب كم

 همان منطقه انجام شود. مياقل

(كه  يغرقاب يارياست، اما آب يا و گلخانه يا قطره ياريآب ازمندين يادامه داد: گاه مزارع كشاورز يو 

 .دهد يرا هدر م ياز منابع آب يعي) حجم وسدپوشان ياز آب م يا هيسطح خاك را با ال

تاالب و رودخانه را كاهش و  اچه،يمصرف، حقابه در شيافزا نياضافه كرد: بنابرا يسار يلياسماع

آهن و  همچون كارخانه ذوب يصنعت يها كارخانه يانداز راه ني. همچندهد يم شيهدررفت آب را افزا

 .كند ياز آب را مصرف م يعيحجم وس زيفوالد ن
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 شيشد: افزا ادآوري ينيرزميز يها مدرس با اشاره به آب تيترب ييايو علوم در يعيدانشكده منابع طب استاد

را هم  ينيرزميز يها سفره آب رهيذخ ،يميقد يها و افزودن عمق چاه ديمصرف آب با احداث چاه جد

 .دهد يكاهش م

 

 اصالح شود ديمصرف آب با يحكمران وهيش 

بر مصرف  يحكمران وهيمصرف آب خاطرنشان كرد: ش يحكمران وهيبر اصالح ش ديكبا تأ يسار يلياسماع

آب و  طيكشور، شرا كيفرهنگ  گر،يشود؛ به عبارت د يهر كشور طراح تيبا توجه به ظرف ديآب با

 .رديمورد توجه قرار بگ ديدر روش مصرف با هيهر ناح ميو اقل ييهوا

جهت كشت و صنعت است و بر  تر شيب ،يدر هر كشورآب  ياستاد دانشگاه، مصرف اصل نيگفته ا به

از آب  يميمصرف در صنعت از هدررفت حجم عظ تيريكشت و مد ياساس اصالح الگو نيا

 خواهد كرد. يريجلوگ

با كاهش  ،يمصرف آب، ضمن كاهش هدررفت منابع آب يشد: اصالح حكمران ادآوري يسار يلياسماع 

 ييزا ابانياز ب يريو جلوگ ينيرزميآب ز يها ظ سطح سفرهو گرد و غبار سبب حف ستيز طيمح يآلودگ

 .شود يم زين

و  اءيو صنعت، اح يكشاورز يها بر حقابه اراض حقابه تاالب يبخش بتوان با اصالح تقاضا و تقدم ديشا

بخش  ن،يعنوان دشمن مشترك كره زم كه كرونا به يدر دوران ژهيو كشور را به يمنابع آب يبخش تعادل

 فراهم كرد. كند، يمنابع را مصرف م نياز ا ياعظم
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 ياراض يركاربرييعامل تغ رود ندهيزا خشكاندن كردند: ديتاك يكارشناسان كشاورز

 05/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – اصفهان يكشاورز

 

اصفهان نشان  يكشاورز ياراض يركاربرييو تغ نيفروش زم يها آمار و گزارش يبررس -رنايا -اصفهان

رودخانه  نيا داريپا انيمعضل بوده و جر نيبروز ا ياصل لياز دال يكي رود ندهيزا يكه خشك دهد يم

 نسخه شفابخش رفع آن خواهد بود.

 رانيا يدر منطقه مركز ياتيرودخانه ح نيرود و نبود آب در ا ندهيچالش خشكاندن زا رنا،يزارش اگ به

استان  ريبانگيگر يو اجتماع يمختلف حوزه اقتصاد يها در بخش يسبب شده كه مشكالت فراوان

 آن شود. يرامونياصفهان و مناطق پ

رفتن موجودات و افت  نيدرختان و از ب نديخشك زگردها،يگرفته تا انتشار ر نيفرونشست زم شيافزا از

و  جيدر شرق اصفهان از جمله نتا ژهياز استان به و يدر مناطق يكشاورز يها تيقابل محسوس فعال

 بوده است. رانيا يفالت مركز ياتيشاهرگ ح نيرود ا ندهيخشكاندن رودخانه زا

استان و در  نيدر ا ياورزكش ياراض يركاربرييتغ يشيروند افزا ليكه دل دهد ينشان م ها يبررس

مشكل تنها با  نيو رفع ا ستيآب ن يعني يمنبع كشاورز نيتر يجز نبود اصل يزيمختلف چ يها شهرستان

 شد. هدمحقق خوا شود يم يرودخانه عمل يساز يجار يكشاورزان كه در پ يها حقابه نيو تام صيتخص

 يبرا ازيموردن زاتيو تجه لينبود وسادر صورت  يصنعت دكنندگانيو تول يكه فعاالن اقتصاد همانطور

نخواهند برد و رفته  شياز پ يدر صورت نبود آب كار زيبپردازند، كشاورزان ن تيبه فعال توانند ينم ديتول

 يتوجه يدر صورت ب مچالش ه نيخود ندارند و ا ياراض يركاربرييو تغ نيجز فروش زم يا رفته چاره

 گسترده استان اصفهان مبدل خواهد شد. يار دردسرها يكيبه  ندهيآ يها در سال

خود ممكن  ياماكن اگرچه به خود گريو د يمسكون يها ساختمان ال،يبه و يكشاورز يها نيزم ليتبد
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مهاجرت به شهرها  شيافزا ،يمحصوالت كشاورز ديهمچون كاهش تول يساز نباشد اما تبعات است مشكل

 در استان را به همراه خواهد داشت. سبز يفضا يو به نوع ياهيو كاهش پوشش گ ينيو شهرنش

 

 شود يم نيدر سفره نباشد، كشاورز مجبور به فروش زم نان

نبود آب ملك خود را به فروش گذاشته است در گفت  لياز كشاورزان شهرستان اصفهان كه به دل يكي

ه آب ك يكشت و كار است و در صورت ياقدامش، نبود آب برا نيا ياصل ليگفت كه دل رنايو گو با ا

 .زد ياقدام دست نم نيبه ا چگاهيموجود بود ه يكشاورز يبرا ازيمورد ن

مجبور  ميكشت و كار كن مينان در سفره نباشد و نتوان يكرد و افزود: وقت يمعرف يمحمد يخود را عل يو

 .ميخود را حل كن ياز مشكالت زندگ يبخش ديآ يكه به دست م يتا با پول ميشو يفروش م نيبه زم

 ميبرشمرد و بر ضرروت  اتخاذ تصم ريمنطقه را معضل فراگ يو باغ ها يكشاورز يعرصه ها يبآ يب يو

 كرد. ديمسئوالن امر تاك يرفع آن از سو يعاجل برا

با اشاره به  رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا ارياز منطقه شرق اصفهان و از توابع شهر ز گريد يكشاورز

داشته است،  شيدالالن در منطقه به شدت افزا تيو فعال يكشاورز يها نيروند فروش زم نكهيا

است  دهبو يو فروش محصوالت كشاورز ديتول يبرا يكه هزاران سال محل ييها نيخاطرنشان كرد: زم

زراعت مبدل شده  يقابل استفاده برا ريغ يو اقدامات اشتباه مسئوالن به اراض ريسوء تدب ليها به دل سال

 است.

 ،يكشاورز يها نيو فروش زم ديخر يها ياز آگه ياديمنطقه شمار ز واريدر و د يرو نكهيا انيبا ب يو

فاتحه  ديدالالن به منطقه باز شود با يپا يگفت: وقت د،يآ يبه چشم م يكاربر راتييو تغ اليساخت و

ها  نوشته نيگاه شاهد ا چيداشت ه انيگذشته جر يها همچون دهه رود ندهيرا خواند اما اگر زا يكشاورز

 .ميها نبود واريبر در و د غاتيو تبل
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موفق است  يكشور ايدر دن ندهيآ يشد : بنا به اظهار كارشناسان و متخصصان امر در دهه ها ادآوري يو

 نيرواست زم ايآ ينيب شيپ نيبا ا نيكند  بنابرا نيرا خودش تام ازيمورد ن ييكه بتواند محصوالت غذا

رود عادالنه  ندهيزا بگرفته شود تا آ ياصول يميتصم ستيتر نداده شود، به يركاربرييتغ يكشاورز يها

 شود. عيو حفظ و توز  ميتقس

 يرود و جار ندهيزا ييبازگشا يبرا ريجز تدب يا چاره چيو مسئوالن ه انيبه اظهارات كارشناسان امر، متول بنا

مده و فقط در بخش آن به وجود آ يكه از خشك يتبعات و مشكالت رايرودخانه ندارد ز نيا يدائم يساز

 .شود يرا هم شامل م يو اجتماع يگردشگر ،يفرهنگ ،ياقتصاد يها بخش گريبلكه د ستين يكشاورز

استان با داشتن  نيدهد، ا ياز قبل رخ م شيدر استان ب رياخ يدر سال ها يكشاورز ياراض يكاربر رييتغ

 ونيليم 5,6در مجموع حدود  يامواحد د ونيليم 6و  يكشاورز تيبا قابل يهزار هكتار اراض 568حدود 

كشور را به خود  يكشاورز داتيداشته كه حدود پنج درصد ازتول يمحصوالت كشاورز ديتن تول

 اختصاص داده است.

درصد و كل  11,5استان  يو سهم اشتغال بخش كشاورز 18,7كشور  ياشتغال بخش كشاورز سهم

 د.هزار نفر هستن 170خطه حدود   نيا يشاغالن بخش كشاورز

 ثياز ح يعيطب يها هزار هكتار است كه در سال 486استان اصفهان حدود  يزراع ياراض مجموع

مانند انواع غالت، حبوبات و محصوالت  يدرصد آن به كشت محصوالت زراع 70حدود يبارندگ

ساالنه محصوالت  ديو تول ابدي ياختصاص م ينتيز اهانيو گ يفيو ص يو انواع سبز يزيجال ،يا علوفه

 .شود يو پانصد هزار تُن برآورد م ونيليحدود چهار م يعاد طياستان در شرا ياعزر

انار،  ،يدرخت بيهزار هكتار است و بطور عمده شامل انواع س 80حدود  زين اريد نيا يباغ ياراض مجموع

 يادع طياستان در شرا يا و گلخانه يباغ داتيو زردآلوست و مجموع تول يبه، انگور، بادام، پسته، گالب

 .شود يهزار تُن برآورد م 800حدود 
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 شهرستان استان اصفهان 6متعدد در  يركاربرييتغ

استان اصفهان  ياخذ شده سازمان جهاد كشاورز يكشاورز يبه آمار و ارقام مرتبط با اراض ينگاه

 نيفروش ا ايو  يكشاورز نيزم يركاربرييمورد تغ 500حدود پنج هزار و  رياخ يها كه در سال ستيحاك

 نيشاه اشان،اصفهان، ك يها آنها در شهرستان نيشتريو گزارش شده كه ب  ييمنطقه شناسا نيدر ا ياراض

 بوده است. رميشهرضا و سم مه،يشهر و م

اصفهان گفت:  در  يسازمان جهاد كشاورز ياراض يكپارچگيو  يارتباط معاون حفظ كاربر نيهم در

اتفاق افتاده كه  يركاربرييهزار هكتار تغ 15هزار تا  10 مثال در شرق اصفهان حدود يبرا  رياخ يها سال

 كند. يوارد م يجد بيآس ديتول زانيخود به م

كشاورزان،  نيو گسترش فقر در ب يكاريب شياظهارداشت: افزا رنايدر گفت و گو با ا يريمج يمهد

 شانيندان امهاجرت كشاورزان و فرز شيواردات، افزا شيو افزا يمحصوالت كشاورز داتيكاهش تول

 چالش است. نيا يامدهايمعامالت امالك از جمله پ يبه شهرها و معامالت شبهه دار در بنگاهها

 

 يكشاورز ياراض يكاربر ريينامطلوب از تغ يا به شهرها ثمره مهاجرت

رودخانه  هيمستعد حاش يبخصوص اراض يكشاورز يبر اراض رمجازيغ يها يركاربرييتغ ريدرباره تاث يو

و  يمحصوالت كشاورز داتيكشاورزان، كاهش تول نيو گسترش فقر در ب يكاريب شياگفت: افز

 يها اهبه شهرها و معامالت شبهه دار در بنگ شانيمهاجرت كشاورزان و فرزندان ا شيواردات، افزا شيافزا

 چالش است. نيا يامدهايمعامالت امالك از جمله پ

 تيفعال شياصفهان اظهارداشت: افزا يكشاورز سازمان جهاد ياراض يكپارچگيو  يحفظ كاربر معاون

 يبار اقتصاد ليآن تحم ريچشمگ اريسود بس ليبه دل يكشاورز يدر بازار فروش اراض يدالالن و سوداگر

 را به همراه دارد. يسازمان جهاد كشاورز ژهيبو يياجرا يها بر دستگاه
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 يها است كه از كوه رانيا يقه مركزرودخانه منط نيبزرگتر لومتريك 400به طول افزون بر  رود ندهيزا

و  رود يم شيبه سمت شرق پ رانيا يمركز ريو در كو رديگ يزردكوه سرچشمه م ژهيبو يزاگرس مركز

 .زدير يدر شرق اصفهان م يبه تاالب گاوخون تيدر نها

 نيمتا ست،يز طيمح يداريمؤثر در پا يهمواره نقش ،يو فرهنگ يحيرودخانه كه عالوه بر جاذبه تفر نيا

داشته است، در  يتاالب گاوخون يو هست يو اقتصاد منطقه مركز يرونق كشاورز ،يدنيآب آشام

 يحدود او ت تيتراكم جمع گر،يانتقال آب به حوضه د ،يرقانونيغ يها علت برداشت به  رياخ يها دهه

 ژهيل گرم بودست در فصو نييو در پا ليتبد يا دوره انيرودخانه با جر كيبه  ها، يبارندگ يكاهش نسب

 مواجه شده است. يتابستان با خشك

 

 يزراع نياز فروش زم يريحقابه كشاورزان تنها را جلوگ نيتام

و  يركاربريياز تغ يرياصفهان گفت: تنها راه حل جلوگ رابيم يكشاورزان و شورا ندهيكه نما آنطور

 ازيآب مورد ن صيو تخص ها حقابه نيدر منطق شرق اصفهان، تام ژهيبو يكشاورز يها نيكاهش فروش زم

 كشت و كار كشاورزان و باغداران است. يبرا

و خارج از قانون در منطقه  يراصوليغ يها افزود: متاسفانه برداشت رنايدر گفت و گو با ا يميكر محمود

 شده است. يكاريو ب يدست به رنج و ندار نييپا ياهال يرود سبب گرفتار ندهيباالدست رودخانه زا

 نيو تام يكُش كنند اضافه كرد: حق يشياند يمساله چار نيا يبرا يبطور جد ديمسووالن با نكهيا انيبا ب يو

 .افتيموضوع تداوم  نيسبب بارها تجمع كشاورزان شده است و امسال هم ا رياخ يها ها در سال نكردن حقابه

 ژهيبو يمشكالت فراوانرود كه  ندهيرودخانه زا يبه نظر كارشناسان تنها راه برون رفت از چالش خشك بنا

برداشت شده از  شتريانتقال آب پ يها طرح ليپرشتاب و تكم يبوجود آورده اجرا يدر صنعت كشاورز

 را گرفت. خانهرود نياز ا يرقانونيغ يها برداشت يجلو ديبا گريد ياست و از سو زيحوضه آبر نيا
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 و بهشت آباد 3همچنان چشم انتظار پروژه كوهرنگ  اصفهان

كه طرح انتقال آب كوهرنگ  ستيحاك رود ندهيزا زيو انتقال آب در حوضه آبر نيتأم يها حطر يبررس

 يها از زمان بهره بردار كه اگرچه سال رود يبخش به شمار م نيپروژه در ا نيتر سه شامل سد و تونل، مهم

 .تدر حال اجراس يشتريب تيبا جد رياما در چند سال اخ گذرد يوعده داده شده آن م

آب به  نيبا هدف تأم 1377طرح انتقال آب كوهرنگ سه شامل سد و تونل در سال  يياجرا تايعمل

آغاز و  رانيا ياز كمبود آب منطقه مركز يبخش نيتأم يمترمكعب در سال برا ونيليم 250حدود  زانيم

سد بر يربه بهره بردا 93بسته شد و قرار بود سال  1389قرارداد ساخت سد تونل سوم كوهرنگ در سال 

 امر در آن زمان محقق نشد. نيكه ا

انجام شده سال  ينيب شيداشته بر اساس پ يكيزيف شرفتيدرصد پ 46كوهرنگ سه كه تاكنون حدود  سد

به اتمام خواهد  ندهيسال آ 2متر تا  120كمان به ارتفاع  2سد  نيساخت ا اتيو عمل شود يم يريآبگ ندهيآ

شوند و پس از آن به بهره  يريكه قبل از اتمام آبگ رود يم به شمار يبتن يسدها تياز خاص نيا د،يرس

 برسند. يبردار

به صورت موقت  يجار و در سال قبل و سال دهيطرح انتقال آب به اتمام رس نيساخت تونل ا نكيا هم

 مترمكعب پمپاژ آب انجام شد. ونيليم 50آن حدود  لهيبوس

 

 رود ندهيزا ياياح يبرا يطرح "بهشت آباد"به نام  گريد يا وعده

آن به گوش  يشدن روند اجرا رفعاليطرح انتقال آب به مركز كشور كه بارها خبر از فعال و غ گريد

متر  ارديليم 1,5شامل سه بخش، احداث سد  رانيا يآباد به فالت مركز طرح انتقال آب از بهشت رسد، يم

جنوب شهركرد واقع در  يلومتريك 35ر متر، سامانه انتقال آب تا منطقه شَلَمزار (د 178به ارتفاع  يمكعب

مشترك و بخش احداث خطوط انتقال از سامانه انتقال آب از  يا ) كه سامانهيارياستان چهارمحال و بخت
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  شلمزار به اصفهان است.

 60و تونل  يسد بتن كيطرح مشتمل بر  نيمطالعات ا شيسال پ 12اصفهان حدود  يا آب منطقه شركت

آن و با حذف تونل، با انجام آن از  يبا بازنگر ازدهميدر دولت  رويكه وزارت نرا آغاز كرد  يلومتريك

 "روين بآ"سد موافقت كرد و اكنون شركت  كياحداث  نيپمپاژ و همچن ستگاهيخط لوله و ا قيطر

 پروژه است. نيا يكارفرما
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هزار 100 روزانه ورود؛ ها ادامه دارد  فارس با ورود فاضالب جيخل يطيمح ستيز يآلودگ

 06/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – فارس جيمترمكعب فاضالب به خل

 

از فاضالب  يهاست كه روزانه انبوه سال ست؛يو امروز ن روزيبحث د ا،يعباس به درورود فاضالب شهر بندر مشكل

معضل مهم  نيخود در قبال ا تيرمسئوليو از ز اندازند يم گريكدي نياما مسئوالن توپ را در زم شود، يم ايروانه در

است و  شده  ختهيم بندرعباس آممرد تيكه با هو ييايدر شود؛ يتر م روز آلوده روزبه ا،ي. اما دركنند يم يشانه خال

هزار مترمكعب پساب وارد 100خود هستند. روزانه  تياز هو يقسمت يجيمرگ تدر يها محكوم به تماشا اكنون آن

است و مردم در آب به  يجانوران آبز ستگاهيفارس را كه ز جيخل يطيمح ستيفاجعه ز نيا شود؛ يفارس م جيخل

با مشكل مواجه كرده است. ورود  كنند، ياز آن امرار معاش م ياديبا ص زيو بعضاً ن كنند يظاهر سالم آن شنا م

و شهروندان  ستيز طيهاست كه نه تنها فعاالن مح فارس سال جياز فاضالب شهر بندرعباس به خل يانبوه

است. اكنون كرده  ديناام كنند،  يم فربه هرمزگان س زيو تم يآب يايدر دنيد ديرا كه به ام يبلكه مسافران ،يبندرعباس

مهم مردم  يها از دغدغه يكيفارس  جيشده به خل هياز پساب و فاضالب خام و تصف يا روانه شدن حجم گسترده

 يهمچنان پا برجاست و عزم ديمسئوالن مربوطه با دادن وعده و وع يكه تاكنون از سو يهرمزگان است، مشكل

با پساب و  بيترك ليدل روزها به نيفارس ا جيخل يايرد ي. رنگ آبشود ينم مشاهدهفاجعه  نيدادن به ا انيپا يبرا

 گريد شود، يم ريخورها به آن سراز قينقاط بندرعباس از طر يكه از اقص يا نشده هيرنگ تصف اهيس يها فاضالب

 شود. يافزوده م ايدر در يرنگ فاضالب يخاكستر يها آب زانيبر م گذرد يو هر روز كه م ستين يآب

فاضالب به  نيشدن ا يتنها چند ثمره جار ييايدر انيرفتن آبز نيسواحل و از ب يآلودگ ،يمشكالت پوست

 ييها فارس تاكنون وعده جيبه خل  از ورود فاضالب يريو جلوگ يهرچند مسئوالن درخصوص سامانده است،يدر

 نشده است. يها عمل وعده نيكدام از ا چيدادند؛ اما در عمل ه

در اعتراض به ورود پساب به  نينماد يشهر هرمزگان، در اقدام يشوراجهانبخش، عضو  انوشيبود كه ك 94سال
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 ايبه مسأله ورود فاضالب به در العموم يفاضالب قرار گرفت و خواستار ورود مدع يها از لوله يكي يدر جلو ا،يدر

ن معضل را كه همواره نگرا ستيز طيمح عاالنكننده ف دلخوش يها هر بار مسئوالن با وعده ختهيشد، جسته و گر

 واداشتند. شانيها تحقق وعده يبودند، به سكوت و انتظار برا ايورود پساب به در

هرمزگان در واكنش به ورود به ورود فاضالب به ساحل  يكل وقت دادگستر سيبود كه رئ 97سال ماه يد

 ريسراز ايكرد؛ اما متأسفانه اكنون بعد از گذشت دو سال همچنان فاضالب به در نيياالجل دو ماهه تع ضرب

 .شود يم

 

 درصد شبكه فاضالب شهر بندرعباس اجرا شده است65 

 يگفت: طرح مطالعات ميباره به تسن نيو توسعه شركت آب و فاضالب استان هرمزگان، در ا يبردار بهره معاونت

 رندهيپذ طيهزار نفر در مح320بر  بالغ يتيهزار مترمكعب با جمع24 يبرا 1365فاضالب شهر بندرعباس در سال 

 صورت گرفته است. ايدر

درصد 35درصد شبكه فاضالب شهر بندرعباس اجرا شده و حدود 65حاضر حدود  كرد: درحال حيتصر نژاد انيريام

 ييرجا دي(ع) و بلوار شهنيدر شمال بلوار امام حس داًياست كه جد ييها  شامل بافت فرسوده و شهرك مانده يباق

 اند. احداث شده

هزار مترمكعب پساب را 100تا  90ها حدود  شهرك شيو افزا تيبا توجه به رشد جمعحاضر  گفت: درحال يو

 .ميكن يم ايروزانه وارد در

سال  از پنج عيدرخصوص انتقال پساب به صنا يمطالعات ا،يبه در يگفت: با توجه به حجم پساب ورود نژاد انيريام

 كار جم منجر شد. با شركت ژرف يگذار هيگذشته آغاز و به انعقاد قرارداد سرما

شركت نتوانست براساس تعهدات  نيكرد: متأسفانه ا انيتوسعه شركت آب و فاضالب ب  و  يبردار بهره معاون

 شد. نيگزيفارس جا جيخل رساختيز زاتيشركت تجه ليدل نيهم قرارداد خود را انجام دهد، به
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 ميدرصد بافت فرسوده در بندرعباس دار40 

 يبرا يبند و زمان يزير بستن قرارداد است و درحال برنامه ييدر مراحل نها زيشركت ن نيكرد: ا انيب نژاد انيريام

درصد بافت فرسوده در 40. اكنون ميهست گريشركت د كي قيغرب هرمزگان از طر عيانتقال پساب به صنا

ها شده و دسته وارد خور نياست، معموالً فاضالب ا يصورت سنت حجم به نيكه دفع فاضالب ا ميبندرعباس دار

 .شود يمنتقل م اينشده و خام به در هيصورت تصف به تيدر نها

 يو مسكن شهرساز يتوسعه شركت آب و فاضالب افزود: شركت آب و فاضالب با شهردار  و  يبردار بهره معاون

را  باز كرده بحث آب و فاضالب اي جاديا يكه شهردار يگرفته شده كه هر معبر يمعابر جلسات ينسبت به آزادساز

 .ميكن يريگيپ

 

 شود  يانجام م يصورت سنت فاضالب به دفع 

انجام  يصورت سنت چون دفع فاضالب به شود، يم  ايكرد: فاضالب از نقاط مختلف شهر وارد در حيتصر نژاد انيريام

و  شود يفاضالب جمع م نينفوذ وجود دارد، ا رقابليغ هيال كيباالست و  ينيرزميو چون سطح آب ز رديگ يم

 .شود يم  ايرد دروا

هستند، خاطرنشان كرد:  اينقاط ورود فاضالب به در نيتر شيب التيگورسوزان و ش ش،يخور هد كه نيا انيبا ب يو

مناسب  يبهداشت طيبستر مناسب با شرا جاديا يدر تالش برا يا و آب منطقه يشركت آب و فاضالب، شهردار

وارد  يقطره فاضالب چيه ندهيسه آ ايدر دو  اانداز م . طبق چشمميمعضالت را حل كن ميشهروندان است تا بتوان يبرا

 استفاده كنند. ايخاطر از در ينشود تا شهروندان بتوانند با آسودگ ايدر

 

 شود يم هيهزار نفر در خورها تخل100نشده  هيخام و تصف فاضالب

بر  بالغ يشهر تينشده جمع هيكه مطابق آمارها فاضالب خام و تصف كند يم داينمود پ ييفاجعه البته جا عمق
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بد و نامطبوع در  اريبس يبو جاديسبب ا ا،يدر يآلودگ ديبر تشد امر عالوه نيا شود؛ يم هيهزار نفر در خورها تخل100

بار  غم يوي. به سنارزند يشهروندان رقم م يبرا يو مرز حد يب يكه كالفگ شود يخور و سواحل م كيمناطق نزد

 اضافه كرد. زيمستقر در غرب بندرعباس را ن عياز صنا يناش يها يآلودگ ديبا ايورود فاضالب به در

 يفارس به چه سرانجام جينشده و خام و پساب به خل هيسرنوشت ورود فاضالب تصف ديمنتظر بود و د ديبا حال

و  يجد يعزم اياست، آ يبودجه مل صيو تخص يبه نگاه مل ازيمهم ن نيبه ا لين يكه برا ييجا و از آن ديخواهد رس

شكل خواهد گرفت  ايبه در ياز ورود هر گونه آلودگ يريشگيفارس و پ جيخل ستميحفظ سالمت اكوس يبرا يمل

 ر؟يخ اي
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خبرگزاري ايرنا  – نهبندان در دستور كار قرار گرفت يحق آبه تاالب كج افتيدر

 07/11/1399مورخ 

 

 يحق آبه تاالب كج افتيدر يريگياز پ يخراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد - رنايا - رجنديب

 .شود ياز گرد و غبار در منطقه م يرينمكزار نهبندان خبر داد و گفت: زنده نگهداشتن تاالب سبب جلوگ

استان  ستيز طيو مح نيسرزم شيآما ينشست گروه كار نيسوم هيحاششنبه در  روز سه ياكبر حسن

حق آبه  يا آب منطقه يجلسه مصوب شد شركت سهام نيدر جمع خبرنگاران افزود: در ا يخراسان جنوب

 قرار دهد. تيرا در اولو يتاالب كج يطيمح ستيز

 500حداقل  ديبراساس آن با انجام داده است كه يا خصوص مطالعه نيدر ا رجنديكرد: دانشگاه ب انيب يو

 .ابدياطراف تاالب كاهش  ينيرزميآب ز يها متر مكعب آب از سفره ونيليم

نمكزار براساس سند  يزنده ماندن تاالب كج يگفت: برا يخراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

تاالب كاسته اطراف  ينيرزميز يها آب از سفره هيرو يدرصد از برداشت ب 20 ديبا يآب با كم يسازگار

 شود.

تاالب  نيكرد و گفت: ا اديشرق كشور  ياينمكزار نهبندان به عنوان تنها تاالب پو ياز تاالب كج يو

 شده است. شتيو مع يزندگ يريگ سبب شكل نيكرده همچن جاديدر نهبندان ا يانداز جالب و چشم طيمح

دست  نييپا يشهرها يبرا يجد ديدته يمحل يو بادها ستانيروزه س 120 يبادها يافزود: از طرف ياكبر

 يتا برا كند يم يريگيرا پ يحق آبه تاالب كج ستيز طيو مح شود يهمجوار محسوب م يها و استان

 .ميتاالب را داشته باش نيا ييايپو شهيهم

شود و در حوزه باالدست تاالب،  بيپوشش منطقه تخر ايكرد: اگر حق آبه تاالب داده نشود  حيتصر يو

 .شود يم ليكانون گرد و غبار تبد كيتاالب به  نيا ميمنطقه قرار نده يا ه را براساس توان شناسامهتوسع دمانيچ
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 ينمكزار نهبندان فصل يگفت: از آنجا كه تاالب كج يخراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 نيه ااما خشك شدن ب شود يدر زمستان و بهار پر آب و در تابستان خشك م يعيطب ندياست و در فرا

 از حد خشك نشود. شياست كه در تابستان ب نيكه رطوبت نداشته باشد لذا هدف ما ا ستيمفهوم ن

حق آبه در همه سال تاالب آب داشته باشد، اگر قرار است  صيكه از تخص ستين نيافزود: هدف ما ا يو

 نيكه ا ميكن ريسرازتاالب  نيآب را از اطراف تاالب به ا ياديحجم ز ديآب داشته باشد با شهيتاالب هم

 .شود يتاالب م يشناس منجر به برهم زدن بوم

 عتيمتر مكعب آب كم شود طب ونيليم ميآباد ن سهل يعنيكرد: اگر از حوزه باالدست تاالب  انيب ياكبر

 داشت. ميتاالب حفظ خواهد شد و كانون گرد و غبار را نخواه

گفت:  رجنديسازگار با ب يها بز و گونهس ينشست با موضوع فضا نيا گريدرباره دستور كار د يو

 ياهيگ يها از گونه ديبا نيدارد بنابرا ييباال اريبس ييدما راتييآب است اما تغ كم ياستان يخراسان جنوب

 استان استفاده شود. يبوم طيكم آب خواه و متناسب با شرا

موجود در  يها هاز گون ياريافزود: در حال حاضر بس يخراسان جنوب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

سبز  يها و فضا توسط سازمان پارك يا مقرر شد مطالعه ليدل نيبه هم ستنديمنطقه ن يسطح شهر بوم

 .وداستفاده ش ييآب و هوا راتييو متناسب با تغ يبوم يها گونه يانجام تا نسبت به معرف يشهردار

با  يسبز شهر يتوسعه فضا يراب 1400شده و سال  بيبار در استان تصو نيطرح نخست نيادامه داد: ا يو

 خواهد شد. يياستان اجرا طيكم آب خواه و سازگار با شرا يها استفاده از گونه

استان گفت:  ينظام اي يياجرا يها دستگاه طيدرختان در مح يدرخصوص خشك شدن برخ ياكبر

مربوطه  ييرااج يها كرده است و موضوع با حضور دستگاه هيته نهيزم نيدر ا يگزارش رجنديب يشهردار

 شود. دهيشيسبز اند ياز كاهش فضا يريجلوگ يبرا يمطرح خواهد شد تا راهكارها

 ،ييتوسعه روستا ،ييربنايكارگروه امور ز لياستان ذ ستيز طيو مح نيسرزم شيآما يگروه كار جلسه
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 يزير و برنامه تيريسازمان مد سيير استيبه ر ستيز طيو مح نيسرزم شيو آما يو شهر يريعشا

 برگزار شد. ياسان جنوبخر

 دهيدرختان خشك تيوضع ينمكزار نهبندان، بررس يتاالب كج يطيمح ستيحق آبه ز صيتخص نحوه

در  يمقاوم به خشك ياهيچند گونه پوشش گ يو امكان معرف يطرح سازگار يو بررس رجنديسطح شهر ب

 نشست بود. نيا ياصل ياز دستور كارها رجنديب يمياقل طيشرا
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 يلماسيدپ؛ است يضرور رمنديهامون و رودخانه ه اچهيحقابه در نيغانستان بر سر تأمتوافق با اف

 07/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – و بلوچستان ستانيدر س زگردهايچاره مقابله با ر

 

و بلوچستان، منجر به بروز  ستانيدر شمال و جنوب استان س انيهامون و تاالب جازمور اچهيدر يخشك

 گر،يد ياز سمت انيجازمور يو ناخوش احوال يهامون از طرف ياستان شده است. خشك نيدر ا زگردير

خاك را  ارمواجه كرده و خروار خرو ها زگرديو بلوچستان را با بحران ر ستانيشمال و جنوب استان س

خوردن پروژه انتقال  ديكل ليدل به يجار اتفاق در سال نيحال ا نيبا ا كند؛ يمردم م جان مهين يها هير يراه

نامساعد كرده است. مردم  مردمان جنوب كشور يرا برا طيآب از جنوب به شمال استان كرمان، شرا

 انيدنبال آن تاالب جازمور به كهانتقال آب هستند؛ چرا نيمتضرر از ا رازيش يهرمزگان، كرمان و حت

 .كنند يتنفس م زگردير ژن،ياكس يجا حاال مردم به شود؛ يتر از قبل م روز خشك روزبه

. روابط نه چندان خوب هاست زگردير يو بلوچستان هم حقابه هامون منشأ اصل ستانيشمال استان س در

بر علت شده و ساخت سد كمالخان از سمت افغانستان هم  ديافغانستان، مز هيدولت وقت با كشور همسا

كرده است. هر سال شاهد بروز  يشهر را گرد و غبار يكشاورزان را به چالش كشانده و هم حال و هوا

امسال با توجه به استقرار بند كمالخان و انتقال  نيبا وجود ا م؛يكشور هست يجنوب يها گرد و غبار در استان

 تر از قبل شده است. محسوس طيشرا نيآب از جنوب به شمال استان كرمان، ا

 

 شود يم ليهامون تشك اچهيدر ياياح يكل ستاد

استان  ندگانينما كرديدرخصوص رو يدر پاسخ به سؤال ياسالم يمردم زاهدان در مجلس شورا ندهينما

: مسأله ديگو ياستان به دانشجو م نيدر شمال و جنوب ا ها زگرديوچستان درمورد بروز رو بل ستانيس

از طرف  ديباو بلوچستان، كرمان و هرمزگان است كه  ستانيسه استان س نيمشترك ب يموضوع زگردها،ير

ر كه جنوب كشو ونيفراكس يمركز ئتيدر ه ندهيموضوع، هفته آ نيشود. ا يريگيهر سه استان پ ندگانينما
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 گرفته خواهد شد. باره نيدر ا يمشترك ميو قطعاً تصم شود يمتشكل از چند استان است، مطرح م

و حتماً  ستين يريگياستان قابل پ كي ندگانياتفاق، صرفاً از سمت نما ني: ادهد يادامه م يمالك نيفداحس

و  ستانير استان ساست كه د يديمد يها سال ها زگردي. بروز رميبه آن بپرداز يصورت جد به ديبا

 سال كشنده است. امياز ا يو در برخ شود يبلوچستان مشاهده م

منشأ گرد و غبار در شمال استان  زيدر هامون ن يسال : خشككند يمنتخب مردم زاهدان اظهار م ندهينما

ر در اگ گردد؛ يو افغانستان برم رانيو روابط دو دولت ا يپلماسيبه د تر شيو بلوچستان است كه ب ستانيس

. در رسد يم اقلهامون به حد يها زگرديگرفته شود، ر يو درست يجد ميخصوص تصم مورد به نيا

 رانياز ا رمنديهامون و رودخانه ه اچهياز در رانيحقابه ا يبررس يبرا يا هيبلندپا ئتيه رو، شيپ يها هفته

 به كابل سفر خواهد كرد.

صورت  : هفته گذشته بهديگو يون خبر داده و مهام اچهيدر ياياح يبرا يستاد لياز تشك نيهمچن يو

 ياياح يستاد مل ليهامون داشتم و قرار شد تشك اچهيدرباره در يا جلسه روين ريدر مجلس با وز يخصوص

در  بار نياول يمسأله را برا ني. ارديدر دستوركار قرار بگ جمهور سيمشاور اول رئ استيهامون با ر اچهيدر

 اچهيكه مشابه اساسنامه در ميستاد هست نياساسنامه ا هياكنون درحال ته .كنم يوگو مطرح م گفت نيا

 دارد. يجهان يتيهامون ماه اچهياست؛ چراكه در تر يقو يكرديبا رو هياروم

هامون  اچهيستاد، خروج در نيا لي: هدف از تشككند يم ديستاد تأك نيا ليبا اشاره به هدف تشك يمالك

همراه  كشور را به نيمشاركت چند خصوص نياست كه در ا يطيمح ستيو ز ياجتماع ،ياسيبست س از بن

. ميكن يم گزاربر اچهيدر ياياح يبرا يالملل نيگوناگون و اجماع ب يها شيهما نيداشت. همچن ميخواه

 يها زهيبا انگ ها ييكايآمر طنتيمطرح است و ردپا و ش ييها يمتأسفانه درخصوص سد كمالخان نگران

 .ميشنو يمورد م نيدر ا ياخبار خوب ندهيكه در آ ديشاهده است. مطمئن باشكارانه قابل م خراب

 اچهيمربع معادل دوبرابر در لومتريهزار ك70حدود  يزيبا گستره حوضه آبر انيهامون جازمور تاالب

درصد 49واقع شده كه  يچيك چاه يروستا يلومتريغرب شهرستان دلگان و پنج ك يلومتريك56در  هياروم
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 ابيفار رفت،يج يها درصد در حوزه استان كرمان قرار دارد. دشت51و بلوچستان و  ستانيس آن در حوزه

و اسپكه در  يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت رانشهر،يا يها و رودبار جنوب در استان كرمان و دشت

 اند. واقع شده زيحوضه آبر نيو بلوچستان در محدوده ا ستانياستان س

 يها مداوم در سال يها يسال سبب خشك به نيريتوجه آب ش منبع قابل كين عنوا به انيجازمور تاالب

شده كه  ليو بلوچستان و استان كرمان تبد ستانيجنوب استان س يها زگردير يبه كانون بحران رياخ

ماه  چندشهرستان دلگان شده است. در  يبرا يريناپذ موضوع باعث مشكالت جبران نيبه ا يتوجه كم

 تر از قبل كرده است. نتقال آب از جنوب به شمال استان كرمان اوضاع را سختهم مسأله ا رياخ

 

 ميمذاكره بكشان زيم يافغانستان را پا ديبا 

بند و سد از طرف دولت افغانستان كار را در شمال  هيرو يساخت ب ليدل هامون هم به اچهيدر يخشك

استان  ييجنبش عدالتخواه دانشجو ريدب ،يكمال نيرا به مردم سخت كرده است. ام ياستان دشوار و زندگ

 نياست. آب ا ونهام اچهياز مشكالت شمال استان، مسأله حقابه در يكي: ديگو يو بلوچستان، م ستانيس

. شود يما نم ديعا يزيتمام شده و چ باًيتقر رسد؛ يكه به كشور ما م يافغانستان وقت يها يبا سدساز اچهيدر

 و وابسته به آب است. يو دامپرور يكشاورز هيمنطقه اقتصاد بر پا نيكه در ا جاست نيا يموضوع اصل

كرده و در  جاديا يرا در مسائل اقتصاد يمشكالت متعدد راني: كم بودن حقابه ادهد يادامه م يكمال

 ها زگرديو بروز ر يطيمح ستيمشكالت ز نيبر ا منجر به مهاجرت مردم از استان شده است؛ عالوه تينها

هامون است كه  تاالب ستان،يس يها زگردير ي. متاسفانه كانون اصلكند يم دايپ يتر شيب روز شدت روزبه

 است. دهيرس يبه خشك بايتقر

هوا روز  ي: شاخص آلودگكند يو بلوچستان اظهار م ستانياستان س ييجنبش عدالتخواه دانشجو ريدب

و  شود ينند سل و آسم در استان مما يوير يها يماريب ديمسأله باعث تشد ني. اديرس 500بهمن به 3جمعه 
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 يتنگه احد خال يو به گفته رهبر رانيا كيمرز استراتژ ت،ي. در نهاكند يم يمردم را وادار به كوچ اجبار

 يريو سالمت مردم در خطر است. سال گذشته آبگ يجان تي. امنشود يناامن م رانياز سكنه شده و ا

 رفت.هامون ما را نجات داد و اقتصاد جان دوباره گ

 ني. همچنشود ياستان بازگو م ييدانشجو يها موضوع از سمت تشكل نيها است كه ا : هفتهديگو يم يو

از  يو بلوچستان به موضوع حقابه هامون پرداختند؛ اما هنوز خبر ستانينماز جمعه در س بونيهفت تر

ها  . آنشود يكل حل نمكه مطالبات را به مصاحبه محدود كردند. با مصاحبه مش يمسئوالن ست؛يمسئوالن ن

. شود ينم ياما خبر فرستند؛ يمشكل به استان م نيحل ا يريگيپ يرا برا يكه كارگروه نديگو يم شهيهم

 .ميمذاكره بكشان زيكه شده افغانستان را به م يبه هر نحو ديمشكل با نيحل ا يبرا

 

 و بلوچستان ستانيگرد و غبار در س بحران

با انتشار  زيو بلوچستان، ن ستانياستان س ييدانشجو جيبس روشن يه احمدقرارگا ريدب ،يعمران محمدجواد

خصوص  نياستان انتقاد كرد. او در ا نيدر ا ييآشفته آب و هوا تينسبت به وضع نستاگراميدر ا ييدئويو

است. در جنوب پروژه  زگردير بيعج يها طوفان ريو بلوچستان درگ ستاني: شمال و جنوب استان سديگو يم

 رود، ليهل يدائم يها بر حسارت به سرشاخه ل آب سد صفارود شهرستان رابر به شمال كرمان، عالوهانتقا

 .كند يرا دچار مشكل م يجنوب يها شهرستان يجانوران و ساكنان تمام ست،يز طيمح ان،يتاالب جازمور

 ستيز طين محندارند. كاش سازما يحال و روز خوب اني: تاالب هامون و جازمورشود يم ادآوري يعمران

 .كرد يبه حال مردم م يفكر ياسيپرداختن به امور س يجا به

گرفته؛  يتر شيو بلوچستان، امسال شدت ب ستانيهوا در استان س يآلودگ تيگرد و غبار و در نها بروز

 .ندازديهزار انسان را به خطر ب نيجان چند تواند يموقع م به يدگيرس كه درصورت عدم يموضوع
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تاالب  ياياح يتومان اعتبار برا ارديليم 18؛ النيگ يزيو برنامه ر تيريدسازمان م سيير

 07/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – است افتهي صيتخص يانزل

 

 ياياح يدولت برا يگفت: شاهد عزم جد النيگ يزيو برنامه ر تيريسازمان مد سيير -رنايا -رشت

اختصاص داده شده  يتاالب انزل ياياح يتومان اعتبار برا ارديليم 18راستا  نيو در ا ميهست يتاالب  انزل

 است.

 يصومعه سرا  اظهار داشت:  برا يدر فرماندار يزيربرنامه  تهيروز سه شنبه در جلسه كم يمحمد وانيك

تومان اعتبار   ارديليم12در تاالب  يمبارزه با سنبل آب يتومان و برا ارديليم 6 يتاالب انزل يروبيو ال اءياح

شهرستان صومعه سرا قرار  حوزهتاالب در  نيا يقسمت جنوب نكهياست كه با توجه به ا افتهياختصاص 

 .ردياعتبار اقدامات الزم صورت گ نيب  اجذ يبرا ديدارد با

شود  يمحسوب م يگردشگر تيظرف كيتاالب در صومعه سرا  هيحاش يروستاها نكهيبا اشاره به ا يو

 شود. دهيد ژهيروستاها به صورت و نيتوسعه ا يبرا يبحث گردشگر ديخاطرنشان كرد: با

افزود: در  ميريخدمت صادقانه بكار بگ يتمام تالش خود را برا ديبا نكهيبر ا ديدر ادامه با تاك يو

توان گفت بعد از حمله  يكه م يبطور ميكشور در حال خدمت به مردم قرار گرفته ا طيشرا نيتر يبحران

 نبوده است. يوقت كشورمان مانند حاال مورد تهاجم خارج چيمغول ه

گوش فلك را  يخارج يحقوق بشر كشورها يافزود: ادعا النيگ يزيو برنامه ر تيريسازمان مد سيير

 كاهند. يها و فشار ها نم ميكند اما از انواع تحر يكر م

تمام گذاشته است  مهين يپروژه ها ليتكم يكرد: دولت تمام تالش خود را برا حيدر ادامه تصر يمحمد

را داشته  تيريمد نيسخت و در كنار همه كمبود ها و مشكالت،  بهتر طيدر شرا ميبتوان ديبا زيو ما ن

 .ميباش
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ها  يبر ارزش افزوده شهردار اتيگفت : سرانه مال ياسالم يشهرستان صومعه سرا در مجلس شورا ندهينما

 شفاف شود. ديها با ياريو ده

برند افزود: شفاف  يبسر نم يخوب تيها در  وضع يشهردار نكهيبا اشاره به ا يكاظم دلخوش اباتر ديس

 شود. يها مناسب با آن طراح يزيود تا برنامه رشفاف ش ديها با يشهردار ياتيشدن درصد سهم مال

از  ديپروژه ها با نيا يكرد: اعتبار برا حيشهرستان تصر نيكاره در ا مهين يبا اشاره به وجود پروژه ها يو

 .ابديشود تا بطور صد درصد اختصاص  فيمحل بودجه توازن تعر

 مهيرفته ن نياز ب ليبر اثر بحران س سه سار كه ياز جمله پل روستا يياظهار داشت:  هشت پل روستا يو

 اعتبار دارد. نيبه تام ازيكاره مانده و ن

 ي، راه ها يورزش ياحداث سالن ها ان،يتمام  چهار راه خاك مهين يپروژه ها ليدر ادامه افزود: تكم يو

قرار و اختصاص بودجه  نيتام تيدر اولو ديمردم است كه با يو  شبكه فاضالب  از مطالبات قانون ياصل

 .رديگ

شهرستان  نيا ياردتومانيليم 21شهرستان گفت:  اعتبار  نياعتبار ا شيصومعه سرا  با اشاره به  افزا  فرماندار

 .ديتومان  رس ارديليم36امسال به  يتومان ارديليم15  شيدولت و با افزا ژهيبا نگاه و

 صيبا  تخص ميدواريده است و  امش نييمنابع  تع رياعتبار از محل سا نيافزود: ا يمحمد ديجالل س ديس

 يو برخ مياز مسائل و مشكالت را كاهش ده يبخش ميصورت گرفته بتوان يها يزيرقم  و  برنامه ر نيا

 .ميكن ليتمام را تكم مهين ياز پروژه ها

 ابريفومن صومعه سرا پونل، ض يدر محورها يراهدار ي: هم اكنون چند پروژه بزرگ ملادآورشدي يو

 پروژه آب و فاضالب  در حال اجرا است. 31اهرگوراب به ماسال و وط ربازاريپ

شده  نياست كه بر اساس برنامه تدو نيتمام تالشمان ا نكهيصومعه سرا در ادامه با اشاره به ا فرماندار

توجه وتمركز اعتبارات   نيشتريب ييو راه روستا يشود گفت: حوزه كشاورز عياعتبارات شهرستان توز
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 داشته اند. يزيبرنامه ر تهيو گاز در كم ،نفتياستان يخش هاامسال را از ب

و  يموجب رونق اقتصاد يدو شهرستان صومعه سرا و انزل نيب يراه ارتباط آب جاديخاطرنشان كرد: ا يو

 شود. يم يحوزه گردشگر تيتقو

بهره را  نيتربه نام تاالب متاسفانه مردم صومعه سرا تاكنون كم يميعظ تيافزود: با وجود ظرف يدمحمديس

 يها يها و آبگرفتگ البيتا س يطيمح ستيز لياز آن برده، و در مقابل همه مشكالت تاالب از جمله مسا

 شود. يتاالب م هيحاش  يروستا 20انييروستا بيها نص بيآس نيوهمه ا دهيمتعدد را به جان خر

ها  يزيو برنامه ر ديو ام ريدولت تدب ژهيگذشته با توجه و كسالي يراستا ط نيخاطر نشان كرد: در ا يو

 يراه ارتباط نيا يجهت اجرا يمطلوب طيروستاها شرا نيرودخانه ها در محدوده ا يروبيدر خصوص ال

از تاالب به عنوان  انروستاها ضمن استفاده مسافر نيا هياسكله در حاش جاديبوجود آمده است و با ا يآب

فراهم  زيمناطق ن نيا يتوسعه اقتصاد تيوجوانان وتق يبرا يادياشتغال ز ،يگردشگر تيظرف كي

 شود. يم

صومعه سرا به  ديد هيمنحصر بفرد آن را از زاو يها ييبايتاالب و ز ميكن يافزود: تالش م يمحمد ديس

تاالب ضمن  هيحاش يدر روستاها يمسافر ياسكله ها يراستا با راه انداز نيو در ا ،يگردشگران معرف

 .ميدو شهرستان  داشته باش نيب يارتباط ياه آب، ر يو توسعه تاالب گرد تيتقو

 25در  خيتولمات و گوراب زرم ،يسه بخش مركز تيهزار نفر جمع 130صومعه سرا با حدود  شهرستان

 واقع شده است. النيغرب مركز استان گ يلومتريك

 رانگر،يو يها ليارزشمند جهان، مهار كننده س يها بوم ستياز ز يكيبعنوان  يتاالب انزل رنا،يگزارش ا به

در  1354سال  اهانيپرندگان و گ ان،ياز آبز ياديز يها گونه ستگاهيمنطقه و ز يكننده آب و هوا ليتعد

 .ديرامسر به ثبت رس يالملل نيب يها فهرست تاالب

 شتيو مع شود يمحسوب م النياز مراكز مهم جذب گردشگر گ يتاالب انزل ،يمياقل راتيبر تاث عالوه
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به  يدست عيصنا هيمواد اول نيو تام ياديص ،يتاالب از نظر كشاورز هياز ساكنان حاش يهقابل توج تيجمع

 آن وابسته است. اتيح

ها،  پسماندها و نخاله ،يسموم كشاورز ،يكشتارگاه عاتيضا ،يمارستانيب ،يخانگ ،يصنعت يها فاضالب

تاالب، آتش زدن  ميو ساخت و ساز در حر يتصرف اراض ،يچون آزوال و سنبل آب يمهاجم اهانيگ

آب  زانيو كاهش م اياز در يها و انتقال آلودگ با هدف تصرف، ورود رسوبات از رودخانه زارهاين

 را به شدت به خطر انداخته است. يتاالب انزل اتيموجود، ح

 النيدر معرض خطر (مونترو) قرار داد. گ يها در فهرست تاالب 1993را سال  يمعضالت تاالب انزل نيا

درصد در قالب سه  80هزار هكتار آن  24است كه افزون بر  يهزار هكتار پهنه تاالب 30از  شيب يدارا

 ستگاهيها ز پهنه ني. اتاس دهيرامسر به ثبت رس ونيو بوجاق) تحت عنوان كنوانس هيركاليام ،يتاالب (انزل

از چرخه  يعه، بخشگونه پرنده به خصوص پرندگان مهاجرند كه هر ساله به تعداد هزاران قط 300از  شيب

را فراهم  يگونه ماه 60از  شيب ستگاهياستان، ز يها . تاالبكنند يم ياستان سپر نيخود را در ا يزندگ

 اند. ساخته

 هيحاش يشتيمع يدر زندگ ريناپذ كيتفك يقسمت ست،يز طياز مح يها به عنوان بخش تاالب نيا نيهمچن

روبرو خواهند  يو اجتماع يشتيمع دهيمشكالت عدبا  بيهستند كه در صورت تخر يو مردم محل نانينش

 شد.



   

 

 

64 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

شدن  خشك؛ در فصل خشك يتاالب گاوخون يوسعت دائم يهزار هكتار12كاهش 

 08/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – كند يم دياستان را تهد 5 يگاوخون

 

آب در كشور  تيرينبود مد ر،ياخ يها يسال هاست با كمبود آب مواجه است؛ خشك اصفهان سال استان

و  رود ندهيباعث شده تا روزانه شاهد خشك شدن زا گريد يبه استان يسهم آب استان يها و بذل و بخشش

در فصل  ينتاالب گاوخو يبحران استان اصفهان، وسعت دائم ركلي. به گفته مدميباش ياوخونتاالب گ

كانون بزرگ  جاديا يبه معنا يو خشك شدن تاالب گاوخون ابدي يهزار هكتار كاهش م12خشك تا 

 است، زديقم، سمنان و  ،ياريپنج استان، ازجمله اصفهان، چهارمحال و بخت يگردوغبار در كشور و نابود

داشت كه استان  جهتو ديبرسد. با زيگردوغبار ممكن است تا تهران ن نيطبق نظر كارشناسان ا يحت

از سهم آب استان و  هيرو يب يها آب كشور است. برداشت و كم يريكو يها اصفهان جزو استان

 اصفهان با تانكر يروستا100از  شيباعث شده تا در فصل زمستان ب گريد يها اختصاص آن به استان

 يبرا يمنبع آب كه رود ندهيشدن زا با خشك نيبا مشكل كمبود آب مواجه شوند؛ همچن اي يرسان آب

در سطح آن  زگردير جاديتاالب و ا نيروزها شاهد خشك شدن ا نيدر استان بود، ا يتاالب گاوخون

 .ميهست

 

 دنديبخش زديبه   آب اصفهان را سهم 

 ليدال به رود ندهياست آب زا يگفت: چند سال لنايباره به ا نيا ها در استان يعال ياصفهان در شورا ندهينما

موضوع  نياز ا ياست؛ البته ناگفته نماند بخش افتهيشدت كاهش  به رياخ يها يسال مختلف ازجمله خشك

 نيا يبرا يطيشرا نيچن شد، يم تيريمد حيكه اگر صح گردد يباز م يآب و منابع آب تيريبه نبود مد زين

 .آمد ينم شيرودخانه پ
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 كيتونل سوم كوهرنگ در دست اجرا بود،  كه يدولت هفتم و هشتم، زمان  افزود: در نژاد ينيمب يحسنعل

رخ داد كه آب اختصاص داده  ياتفاق درحال نياختصاص دادند. ا زديسهم آب از اصفهان را به استان 

 زديكرده و به  برداشترا  رود هنديآب زا هيو از تونل سوم افتتاح نشده، سهم  شده سهم مردم اصفهان بود

 دادند.

 

 ديخشك شد، يم تيهدا يبه تاالب گاوخون رود ندهيكه از زا يآب 

در آن   دولت نهم و دهم سيرئ  گريد يها ادامه داد: از سو استان يعال ياصفهان در شورا ندهينما نيا

آب  هياز سهم توانند يتان ماس نياعالم كرد كه مردم ا ياريبه استان چهارمحال و بخت يها در سفر سال

آب  هياز سهم يشباعث شد بخ  حرف در آن زمان نياصفهان از تونل سوم كوهرنگ برداشت كنند. هم

به اصفهان  يسال خشك ليدل استان هم كه به يآب تيبرداشت شود. از ظرف يرقانونيآن زمان غ  اصفهان در

كه از  يباعث شد آب ها يبردار بهره نيصورت گرفت. ا يرقانونيغ يها يبردار بهره گرفت، يتعلق م

 تاالب شود. دنيخشك اعثقطع شده و ب شود يم تيهدا يسمت تاالب گاو خون كه به رود ندهيزا

باعث  گرياز طرف د يو آب كشاورز طرف كيعنوان كرد: مشكل آب شرب مردم اصفهان از  نژاد ينيمب

اما از   بروند؛  يبردار و بهره يكش لوله ين براطرح بن به بروج يبه محل اجرا جا نيمردم از ا راًيشد اخ

 نشد. يينبود، اجرا يطرح كاف نيآب ا زانيجا كه م آن

مدنظر  ينيگزيجا يرا برا يديجد يمنابع آب ديحل مشكل كمبود آب در استان با يگفت: دولت برا او

قرار داده و  يمورد بررس  اند، اختصاص داده يگريد  يها سهم آب اصفهان را كه به استان نيو همچن رديبگ

در حق مردم اصفهان  يانصاف ياقدام ب نيا  رايها را ندهند؛ ز مصارف در گلخانه يبرا  آب  اجازه انتقال

 است.

كه در باالدست  ييآب روستاها نيتأم يبرا ديها اضافه كرد: دولت با استان يعال يعضو شورا نيا
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دست به  يآب يبا مشكل ب زيروستاها ن نيچراكه ا رد؛يبگرا در نظر  ييراهكارها  قرار دارند، رود ندهيزا

 ابدي  شنهاد شدهيرفع مشكل كمبود آب پ يبرا ندگانينما يبرخ يكه از سو ييها هستند. طرح بانيگر

را  رود ندهيآب زا نياست كه منابع تأم نيمشكل ا نيرفع ا يموضوع برا نيتر يكنند. اصل يياجرا

  موجب شده دهند يكه م يو حساب حد يب يها صي. تخصشود يه نمبه آن اضاف يآب رايبرندارند؛ ز

 زيحاضر ن درحال د؛مواجه شون شانيها نيكشت زم يبرا يآب يسال با ب20كشاورزان استان حدوداً 

منتقل  يگريبه مناطق د گذارند يها م آن اريدر اخت يصورت فصل به يرا كه گاه يآب موجود خواهند يم

 كنند.

  

 شود يمردم به سرطان م يباعث ابتال يشدن گاوخون خشك

اشاره كرد  زيدر استان اصفهان ن يخود به خشك شدن تاالب گاوخون يها از صحبت يگريدر بخش د او

كه در  ييزگردهايطور كامل خشك شود، بر اثر ر است، اگر به يالملل نيب يتاالب كه تاالب نيو افزود: ا

خواهد شد.  يعيمردم منطقه تا سطح وس نيسرطان ب يارميباعث گسترش ب شود يم جاديتاالب ا نيسطح ا

 مشكل حل شود. نيتاالب اجرا كند تا ا نيا يريگ آب يدولت مصوبات خود را برا

 

 درصد آب دارد4تنها  يگاوخون تاالب 

 يگفت: تاالب گاوخون يتاالب گاوخون تيدرباره وضع زياصفهان ن يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 حاضر تنها چهار درصد آب دارد. احت دارد كه درحالهزار هكتار مس47

حركت  ريكه از قطب به مناطق گرمس يادامه داد: در گذشته پرندگان مهاجر زمستان فروش شهيش منصور

 يطوالن يها است كه در سال يبزرگ كرهيتاالب پ نيا دند،يگز يم يسكن يدر تاالب گاوخون كردند، يم

اصفهان  تانرا در اس ييعرصه مواد غذا يو نگهدار ها البيهار سم ،ينيرزميز يها آب هيتغذ فهيوظ
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 برعهده داشته است.

به تاالب، رودخانه،  توان ياست كه از آن جمله م يمختلف يها ستگاهيز يتاالب دارا نيعنوان كرد: ا او

در  يلفمخت يو جانور ياهيگ يها گونه نيزار و تپه ماهور اشاره كرد. همچن شوره زار،ين ،يشن يها تپه

اشاره  يو كنار آبز يبه خزندگان، پرندگان آبز توان يدر گذشته وجود داشتند كه م يتاالب گاوخون

 مانده يتنها دوهزار قطعه پرنده باق يسرشمار نيپرندگان در آخر يا آمار هزاران قطعه نيكرد كه از ا

 است.

 نيو قطع حقابه ا يش بارندگهوا، كاه يجامع حفاظت از تاالب، گرما تيريگفت: نبود مد فروش شهيش

احداث سد در  نيتاالب است. همچن نيرفتن ا ياز عوامل رو به نابود يآب بهانه كم به 1366تاالب از سال

 ،يكن . بوتهستا يخشك شدن تاالب گاوخون ليدال گرياز د زين زدخواستيرودخانه ا يبر رو 1377سال

 اند. نبوده ريتأث يتاالب ب نيادر خشك شدن  زيها ن و تردد خودرو ياهيپوشش گ بيتخر

 

 به كانون گردوغبار يگاوخون ليتبد 

هزار هكتار 12در فصل خشك تا  يتاالب گاوخون يكرد: وسعت دائم انيبحران استان اصفهان ب ركليمد

و  يجانور يها است؛ چراكه گونه يضرور يتاالب امر نيا يها ستمي. حفاظت از اكوسابدي يكاهش م

 ان،يد، اشنيمانند خارشتر، جاروسف ييها تاالب در معرض انقراض قرار دارد. گونه نيموجود در ا ياهيگ

 نيو طول ا لومتريك15رو به انقراض هستند. عرض تاالب  يدر تاالب گاوخون چيارمك، گز، افطرا و ق

 انجام شود. يمناسب يزير تاالب برنامه نيبه ا يرسان آب يبرا دياست و با لومتريك25 زيتاالب ن

كانون بزرگ گردوغبار در كشور  جاديا يبه معنا يكرد: خشك شدن تاالب گاوخون ديفروش تأك شهيش

طبق نظر  ياست، حت زديقم، سمنان و  ،ياريپنج استان، ازجمله اصفهان، چهارمحال و بخت يو نابود

 برسد. زيگردوغبار ممكن است تا تهران ن نيكارشناسان گفته شده ا
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تاالب  يبرا رود ندهياز زا يرفتن منبع آب نيبر از ب توجه داشت كه عالوه ديبا نهيزم نيگفت: در ا او

آباد  حسن يو از اراض هيشهرضا وارد دشت جرقو يجنوب يها آب رودخانه زرچشمه كه از كوه يگاوخون

كه وارد دشت اسفنداران و دستجرد و  زدخواستيرودخانه ا نيو همچن شد يتاالب م يوارد بخش غرب

رفته و  نياز ب زدخواستيبا احداث سد ا زين شد يها در رامشه وارد تاالب م دن چاهپس از مشروب كر

 نمانده است. يباق يتاالب گاوخون يآب برا نياز ا يسهم

مهم دانست و گفت:  يامر زيرا ن ياز تاالب گاوخون يبرداشت مصالح ساختمان تيممنوع فروش شهيش

 مسأله را مورد توجه قرار دهند. نياطراف ا يها مسئوالن استان نهيزم نيدر ا ديبا

چراكه  شوند؛ يم يرسان روستا در استان آب169اشاره كرد و گفت: در زمستان  زين رود ندهيزا يآب يبه ب او

 يرودخانه جار نيدر ا يندارند و اگر آب ياطراف آب يها خشك شده و عمالً چاه رود ندهيرودخانه زا

از  يتاكنون در برخ هداشت كه البت ميرودخانه خواه نيف ارا در مناطق اطرا نينباشد، فرونشست زم

 .ميا مواجه بوده زين نيمناطق با فرونشست زم
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 – شود ياستفاده نم يدربخش كشاورز زديبه  يقطره از آب انتقال كياستاندار: 

 08/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

استفاده  يدر بخش كشاورز زدي يقطره از آب انتقال كي يحت نكهيا انيبا ب زدياستاندار  - رنايا - زدي

 هژيمنابع كه و نيبر استفاده از ا يمبن يسند چيتاكنون ه زديگفت: منتقدان انتقال آب به استان  شود، ينم

 اند. ارائه نكرده يشرب است، در بخش كشاورز

مسائل و مشكالت حوزه آب،  يروز  چهارشنبه در نشست بررس يطالب يمحمدعل رنا،يگزارش ا به

 ياسالم ياول مجلس شورا سييكه با حضور نائب ر زدياستان  انيسالمت، راه، مسكن و اقتصاد دانش بن

در  نيا شود يمصرف م يدر كشاورز زديبه  يكه آب انتقال كنند يافراد ادعا م يبرگزار شد، افزود: برخ

 ارائه نكردند. نهيزم نيسند در ا كي ياست كه تا به حال حت يحال

درصد از  5تنها  يكند ول دايبه صنعت اختصاص پ يدرصد آب انتقال 40اظهار داشت: از ابتدا قرار بود كه  يو

 .شود يشرب استفاده م يبه صورت كامل برا زين صنعت هيسهم يو مابق افتهيآب به صنعت اختصاص  نيا

 يها يريگ موضع رد،يگ يصورت م زديكه به خط انتقال آب  يگفت: متاسفانه پشت تعرضات زدي استاندار

 .شود يافراد مشاهده م يخاص برخ

 اريبس يها تيظرف انيبن در حوزه اقتصاد دانش زدي نكهينشست با اشاره به ا نيهم در ا زديمعاون استاندار  

 كشور باشد. انيبن اقتصاد دانش لوتيپا تواند يم زديدارد گفت:  ياديز

كه  دهد ياجازه نم زدياست به استان  يتماما مل انيكه اعتبارات حوزه اقتصاد دانش بن نيفداكار افزود: ا اكرم

 .دآور يبوجود م ياديموضوع مشكالت ز نيرا به صورت مناسب شروع كند و هم يديو جد يطرح ابداع

 يضمن شركت در جلسات بررس زديروزه به استان  كيدر سفر  ياسالم ياول مجلس شورا سيير بينا

 كند. يسفر م زيمشكالت استان به شهرستان مهر
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 – آب رفت  رصد د 17ها  بارش؛ سال  ومين ماه سرد ر د ها د ي آب سد افت موجود

 09/11/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

 

ر  ه است، د را به ثبت رساند ي رصد د 10كشور، افت  يها آب به مخازن سد ي ورود ير حال : د  اقتصاد ياين د

 85/ 5ل  كشور معاد يجو يها زشيمجموع ارتفاع ر ،يجار يسال آبماه  بهمن 4تا   هد د يآن سو آمارها نشان م

  رصد د 17) متر يليم 103/ 5ت ( مد مشابه بلند يها وره د نيانگينسبت به م يگ ار بارند مقد نياست كه ا متر يليم

 . هد د يكاهش را نشان م  رصد د 40) متر يليم 146/ 6گذشته ( يوره مشابه سال آب كاهش و نسبت به د

 

 آب رفت  رصد د 17ها  بارش 

  ارديليم 26كشور به  يها ر مخزن سد آب د ريذخا زانيبهمن امسال م 4ه تا  آمار ارائه شد نياساس آخر بر

 يمخزن يها از سد يار برد بر اساس آمار بهره »سنايا«گزارش  است. به  ه ديمترمكعب رس ونيليم 630و 

مترمكعب  ونيليم 500و   ارديليم 50ها  مخازن سد تيجموع ظرفم 99-00  ير سال آب ماه د بهمن 4كشور تا 

ها، حجم  بارش يعيطب  اساس، به تبع روند نيمخازن است. بر ا يگ پرشد  رصد د 53ه  هند د ه كه نشان بود

ه كه نسبت  مترمكعب بود ونيليم 610و   ارديليم 10تاكنون برابر با  99-00 يسال آب يا آب از ابتد ي ورود

 ي رصد د 10كاهش  انگريمترمكعب)، ب ونيليم 780و   ارديليم 11قبل از آن ( يت مشابه سال آب به مد

 كشور است. يها آب به مخازن سد ي ورود

 يجار يآب  بهمن سال 4كه تا   هد د يكشور نشان م يها سد تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

 يبا سال آب سهير مقا كه د ه ديمترمكعب رس ونيليم 630و   ارديليم 26ها به  ر مخزن سد آب د ريذخا زانيم

كشور،  يها سدبه  ي ورود زانيآمار به تبع م نياساس ا كاهش است. بر  رصد د كينشانگر  99-98

 يمترمكعب خروج ونيليم 130و   ارديليم 11ت  مد نيه و تا ا ها با كاهش مواجه بود آب از سد يخروج

قبل، از كاهش  يت مشابه سال آب با مد سهير مقا كه د يا گونه به م،يا ه بود  كشور را شاهد يها آب از سد
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 ه است. ار بود برخورد ي رصد د 17

آب  ،يجار ماه سال بهمن 4تا  ير بخش شرب و كشاورز مهم د يها سد تيوضع نياساس گزارش آخر بر

  رصد د 30ه  هند د نشانمترمكعب است كه  ونيليم 563استان تهران  يها گانه سد ر مخازن پنج د  موجود

ر  د يامچي  سد نيكاهش است. همچن  رصد د 9 يارا د زيه و نسبت به سال گذشته ن مخازن بود يگ پرشد

را نشان  يگ پرشد  رصد د 26 زانير مخزن كه م د  مترمكعب آب موجود ونيليم 21با  زين ليب استان ارد

 ت مشابه سال گذشته است. دبا م سهير مقا كاهش آب د  رصد د 3 يارا د ، هد د يم

ر  د  مترمكعب آب موجود ونيليم 432با  يلوار د يسعليرئ  ر استان بوشهر سد است، د يگزارش حاك نيا

كمال   . سد ارد د شيافزا  رصد د 50ه كه نسبت به سال گذشته  بود ي رصد د 62 يگ مخزن، نشان از پرشد

ر مخزن  د  آب موجود بمترمكع ونيليم 74 يارا د يروگراف ديه نيبر اساس آخر ير استان مركز صالح د

 . هد د يت مشابه سال گذشته را م با مد سهير مقا د ي رصد د 8و كاهش  ي رصد د 78 يگ است كه خبر از پرشد

 يعيطب يها عنوان سد و بلوچستان به ستانيمنطقه زابل استان س يها مهيها و چاه ن ر سد آمار، د نياساس ا بر

 38 يگ ر مخزن نشانگر پرشد د  مترمكعب آب موجود ونيليم 113) با 2و  1( مهيه، چاه نمنطق نير ا د

نسبت به  ي رصد د 11كاهش  ،يگ پرشد  رصد د 72 انگريمترمكعب ب ونيليم 230با  3 مهيو چاه ن ي رصد د

 54شانگر ر مخزن ن د  مترمكعب آب موجود ونيليم 414با  زين 4 مهين  . چاه هند د يسال گذشته نشان م

 . ارد ت مشابه سال گذشته د را نسبت به مد ي رصد د كي شيه و افزا مخزن بود يگ پرشد  رصد د

مترمكعب،  ونيليم 131استقالل استان هرمزگان با   ر مخزن سد د  آب موجود ، ديافزا يگزارش م نيا

ت مشابه سال گذشته خبر  با مد سهير مقا د ي رصد د 22ه و از كاهش  اد را نشان د ي رصد د 55 يگ پرشد

 34 يگ ر مخزن نشانگر پرشد د  مترمكعب آب موجود ونيليم 33با  انيو ن ليشم  سد ني. همچن هد د يم

 . هد د يرا نشان م ي رصد د64ه و كاهش  بود  رصد د

 7مخزن از كاهش  ي مترمكعب موجود ونيليم 677با  النير استان گ د  رود ديسف  گزارش، سد نياساس ا بر

  رصد د 64كه نشانگر   هد د يماه سال گذشته خبر م بهمن 4نسبت به   سد نير مخزن ا آب د ي رصد د
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 است. يجار ر سال مخزن د نيا يگ پرشد

 6ه و  بود ي رصد د 80 يگ پرشد انگريمترمكعب ب ونيليم 765با  زير استان فارس ن د يسلمان فارس  سد

 اچهير حوضه د  سد 13ر مخزن مجموع  د  آمار آب موجود نيا. بر اساس  هد د يكاهش را نشان م  رصد د

و نسبت به سال گذشته  ه ودمخازن ب يگ پرشد  رصد د 38ه  هند د مترمكعب است كه نشان ونيليم 633 هياروم

 184ر استان اصفهان با  د  رود ه نديزا  سد نيهمچن رويكاهش است.طبق اعالم وزارت ن  رصد د 8 يارا د زين

  رصد د 40 يارا د ، هد د يرا نشان م يگ پرشد  رصد د 15 زانير مخزن كه م د  ترمكعب آب موجودم ونيليم

ر استان  است، د يگزارش حاك نياست. ا گذشتهت مشابه سال  با مد سهير مقا كاهش آب د

 ي رصد د 49 يگ ر مخزن، نشان از پرشد د  مترمكعب آب موجود ونيليم 604با  يوست د  سد يرضو خراسان

بر اساس  يشمال ر استان خراسان د ره د نيريش  . سد ارد د شيافزا  رصد د 14ه كه نسبت به سال گذشته  بود

 84 يگ شد ر مخزن است كه خبر از پر د  مترمكعب آب موجود ونيليم 51 يارا د يروگراف ديه نيآخر

ر  آمار، د ني.بر اساس ا ده د يت مشابه سال گذشته م با مد سهير مقا د ي رصد د 4 شيو افزا ي رصد د

 14 يگ ر مخزن نشانگر پرشد د  مترمكعب آب موجود ونيليم 5با  گانيگلپا  ، سد حوضه قمرود يها سد

مترمكعب آب  ونيليم 100با   اد ه خرد پانزد  نسبت به سال گذشته، سد ي رصد د 67 كاهشو  ي رصد د

مترمكعب  ونيليم 147با  زين يكوچر  ل گذشته و سدت مشابه سا با مد سهير مقا د ي رصد د 3 شيافزا يارا د

ت  به مد بترا نس ي رصد د 8 شيه و افزا مخزن بود يگ پرشد  رصد د 71ر مخزن نشانگر  د  آب موجود

استان   سد 10ر مخازن مجموع  د  آب موجود ، ديافزا يگزارش م نيا ني.همچن ارد مشابه سال گذشته د

ه و از  اد را نشان د ي رصد د 59 يگ مترمكعب است كه پرشد ونيليم 396و   ارديليم 14خوزستان شامل 

و  هيلوير استان كهگ كوثر د  . سد هد د يت مشابه سال گذشته خبر م با مد سهير مقا د ي رصد د كي شيافزا

نسبت   سد نير مخزن ا آب د ي رصد د 2 شيمخزن از افزا ي مترمكعب موجود ونيليم 473با  زين  راحمديبو

 است. يجار ر سال مخزن د نيا يگ پرشد  رصد د 86كه نشانگر   هد د يبهمن سال گذشته خبر م 4 به
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 اعالم كرد: يوزارت جهاد كشاورز يمل يها از طرح يبردار در مراسم بهره )يخاواز(

 – ديو ام ريدر دولت تدب يو آبخواندار يزداريآبخ اتيهكتار عمل ونيليم 6,2 ياجرا

 09/11/1399خ خبرگزاري ايانا مور

 

 ديو ام ريدر دولت تدب يو آبخواندار يزداريآبخ اتيهكتار عمل ونيليم 6,2 ياجرا

هفته  نيدر چهل و سوم نيدر چهل و سوم يجهاد كشاورز ريوز يكاظم خاواز انا،يگزارش خبرنگار ا به

با  يوزارت جهاد كشاورز يمل يها از طرح يبردار و بهره ديجهش تول يبرا ديو ام ريتدب يمل شياز پو

به  شود، يم احافتت يجمهور استيه امروز با دستور رك ييها اظهار كرد: پروژه ،يجمهور سيدستور رئ

 ستيز طيو مح ييغذا تيآب، خاك، جنگل و مرتع اختصاص دارد كه ضامن امن هيموضوع مهم منابع پا

 است. ندگانيآ يبرا

و توسعه  نيها كه در خصوص آب است، بحث انتقال، تأم پروژه نيا نياز مهمتر يكيافزود:  يو

از شمال شرق و شرق كشور است  يمحدود يدر شمال غرب، غرب و نواح يكش و زه ياريآب يها ستميس

 شد. يبردار بهره ينواح نيهزار هكتار از ا 54، 98كه در سال 

 يبردار به بهره يجمهور استيهزار هكتار با دستور ر 23، در مرداد ماه 99ادامه داد: در سال  يخاواز

اضافه شود  زانيم نيبه ا گريهزار هكتار د 50سال  انيا پامنابع، ت نيكه من قول دادم در صورت تأم ديرس

 .رسد يم يبردار بهرههزار هكتار به  25طرح،  نيبه ا افتهي صيكه امروز متناسب با اعتبار تخص

كرد: با  حيهزار هكتار است، تصر 227طرح  نيدر ا يگذار كه هدف نيبا اشاره به ا يجهاد كشاورز ريوز

 پروژه افتتاح شده است. نيهزار هكتار از ا 102مجموع تا كنون افتتاح امروز، در  زانيم

پروژه عنوان كرد و افزود:  نيا يها يژگيرا از  و يبه آب ميد ياز اراض يا بخش قابل مالحظه ليتبد ،يو

كه باعث  شود يبرابر م 4برابر كرده، عملكرد به طور متوسط  10 بايو درآمد كشاورزان را تقر نيارزش زم
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 .شود ياقتصاد روستا و كشاورزان م يمايس رييتغ

در استان  يكش زه لهيبه وس يبه آب ميد ياراض ليدر رابطه با پروژه استان گلستان گفت: پروژه تبد يخاواز

است و در  يمياستان آغاز شده است كه پروژه عظ نيبه ا 93در سال  يجمهور استيگلستان، در سفر ر

 نمونه ندارد. انهيخاورم

هزار  78 زانياز فاز اول آن به م يهزار هكتار است كه بخش280پروژه  نيدر ا يگذار فافزود: هد يو

 .رسد يم يبردار به بهره يجمهور استيهكتار توسط ر

كشاورزان، به  يبرا ييو درآمدزا نيپروژه عالوه بر ارزش زم نيادامه داد: ا يجهاد كشاورز ريوز

 .هم كمك خواهد كرد ليخاك در برابر س يرينفوذپذ

 9 ،ييزدا اباني، مرتع و ب اظهار كرد: پروژه بزرگ جنگل يدار و آبخوان يزداريبا اشاره به پروژه آبخ يو

 است. يدار و آخوان يزداريمحورها بحث آبخ نياز ا يكيمحور دارد كه 

 ژهيو تيبوده و با عنا يمقام معظم رهبر ديمورد تأك يدار و آبخوان يزداريخاطرنشان كرد: آبخ يخاواز

 داشته است. يخوب اريها جهش بس پروژه نيا افته،ي صيو اعتبارات تخص 98و  97در سال  شانيا

 ليس ،يدرصد از سطح اراض 28و در  شود ينم ليدرصد دچار س 4كمتر  زيآبخ يها افزود: در حوزه يو

 يدر راستا ياقدام ارزشمند يدار و آبخوان يزداريآبخ نيبرخوردار است، بنابرا يشترياز شدت ب

 است. شيتجمع رسوبات و فرسا ل،ياز س يريجلوگ

و  يزداريهكتار آبخ ونيليم 6,2در مجموع حدود  د،يو ام ريادامه داد: در دولت تدب يجهاد كشاورز ريوز

 هكتار برسد. ونيليم 7دولت به  انيتا پا دوارميانجام شده كه ام يدار آبخوان

تن در سال  9تن در سال رسوبات پشت سدها و  4حدود  ،يزداريهرهكتار آبخ يشد: به ازا ادآوري يو

 .شود يبرابر م 3,5ها و قنوات  ه چا يو به طور متوسط دب دياي يخاك كاهش م شيفرسا

و  يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل 168و  ونيليم 2 شود، يكه امروز افتتاح م يا كرد: پروژه ديتأك يخاواز
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 .دهد يرا تحت پوشش قرار مرشته قنات  800هزار و  3است كه  يدار آبخوان

 ريكشور خاطرنشان كرد: طرح كاداستر در دولت تدب يو كاداستر اراض يحدنگار تيبا اشاره به اهم يو

 .ديخواهد رس انيدولت دوازدهم به پا انيآغاز شد و تا پا ديو ام

كه از  رسد يم يبردار به بهره يهكتار كاداستر اراض ونيليم 46,8ادامه داد: امروز  يجهاد كشاورز ريوز

و كاهش فساد  يخوار نياز زم يريكه بر جلوگ رديگ يدولت قرار م اريو در اخت تيتثب ياراض قيطر نيا

 موثر است.

انجام شده است كه از  يهكتار حدنگار ونيليم 64 ديو ام ريكرد: در مجموع در دولت تدب حيتصر يو

 .كنم يداشتند تشكر م يهمكار نهيزم نيتمام اركان دولت كه در ا
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 08/11/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  - كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

 630و  ارديليم 26كشور به  يآب در مخزن سدها ريذخا زانيبهمن امسال م 4آمار تا  نياساس آخر بر

 است. دهيمترمكعب رس ونيليم

 99-00  يماه در سال آب بهمن 4كشور تا  يمخزن ياز سدها يبردار بر اساس آمار بهره   سنا،يا گزارش به

 يدرصد پرشدگ 53مترمكعب بوده كه نشان دهنده  ونيليم 500و  ارديليم 50مخازن سدها  تيمجموع ظرف

 99-00 يسال آب يابتداآب از  يها، حجم ورود بارش يعياساس، به تبع روند طب نيمخازن است. بر ا

 11قبل از آن ( يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 610و  ارديليم 10تاكنون برابر با 

 كشور است. يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 10كاهش  انگريمترمكعب)، ب ونيليم 780و  ارديليم

 يجار يآب  بهمن سال 4كه تا  دده يكشور نشان م يسدها تيوضع نياست، آخر يگزارش حاك نيا

 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 630و  ارديليم 26آب در مخزن سدها به  ريذخا زانيم

 ،كشور يبه سدها يورود زانيآمار، به تبع م نيدرصد كاهش است. بر اساس ا كينشانگر  99-98

 يمترمكعب خروج ونيليم 130و  ارديليم 11مدت  نيآب از سدها با كاهش مواجه بوده و تا ا يخروج

قبل، از كاهش  يبا مدت مشابه سال آب سهيكه در مقا يا گونه به م،يا كشور را شاهد بوده يآب از سدها

 برخوردار بوده است. يدرصد 17

آب  ،يجار ماه سال بهمن 4تا  يمهم در بخش شرب و كشاورز يسدها تيوضع نياساس گزارش آخر بر

درصد  30مترمكعب است كه نشان دهنده  ونيليم 563استان تهران  يگانه سدها پنجموجود در مخازن 

در  يامچيسد  نيدرصد كاهش است. همچن 9 يدارا زيمخازن بوده و نسبت به سال گذشته ن يپرشدگ

را نشان  يدرصد پرشدگ 26 زانيمترمكعب آب موجود در مخزن كه م ونيليم 21با  زين لياردب ستانا

 با مدت مشابه سال گذشته است. سهيدرصد كاهش آب در مقا 3 يدارا دهد، يم
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 بوشهر يدلوار يسعليآب موجود در سد رئ يدرصد 50 شيافزا

مترمكعب آب موجود در  ونيليم 432با  يدلوار يسعلياست، در استان بوشهر سد رئ يگزارش حاك نيا

دارد. سد كمال  شيافزا درصد 50بوده كه نسبت به سال گذشته  يدرصد 62 يمخزن، نشان از پرشدگ

 نمترمكعب آب موجود در مخز ونيليم 74 يدارا يدروگرافيه نيبر اساس آخر يصالح در استان مركز

با مدت مشابه سال گذشته را  سهيدر مقا يدرصد 8و كاهش  يدرصد 78 ياست كه خبر از پر شدگ

 .دهد يم

 يعيطب يو بلوچستان به عنوان سدها ستانيسمنطقه زابل استان  يها مهيآمار، در سدها و چاه ن نياساس ا بر

 38 يمترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگ ونيليم 113) با 2و  1( مهيمنطقه، چاه ن نيدر ا

نسبت به  يدرصد 11كاهش  ،يدرصد پرشدگ 72 انگريمترمكعب ب ونيليم 230با  3 مهيو چاه ن يدرصد

 54مترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر  ونيليم 414با  زين 4 مهين  . چاهدهند يسال گذشته نشان م

 را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. يدرصد كي شيمخزن بوده و افزا يدرصد پرشدگ

مترمكعب،  ونيليم 131آب موجود در مخزن سد استقالل استان هرمزگان با  د،يافزا يگزارش م نيا

با مدت مشابه سال گذشته خبر  سهيدر مقا يدرصد 22را نشان داده و از كاهش  يدرصد 55 يپرشدگ

 34 يمترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگ ونيليم 33با  انيو ن ليسد شم ني. همچندهد يم

 .دهد يرا نشان م يدرصد 64بوده و كاهش  درصد

 7مخزن از كاهش  يمترمكعب موجود ونيليم 677با  النيدر استان گ دروديگزارش، سد سف نياساس ا بر

درصد  64كه نشانگر  دهد يماه سال گذشته خبر م بهمن 4سد نسبت به  نيآب در مخزن ا يددرص

 است. يجار مخزن در سال نيا يپرشدگ

 6بوده و  يدرصد 80 يپرشدگ انگريمترمكعب ب ونيليم 765با  زيدر استان فارس ن يسلمان فارس سد

 اچهيسد حوضه در 13خزن مجموع آمار، آب موجود در م ني. بر اساس ادهد يدرصد كاهش را نشان م
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مخازن بوده و نسبت به سال  يدرصد پرشدگ 38مترمكعب است كه نشان دهنده  ونيليم 633 هياروم

 درصد كاهش است. 8 يدارا زين گذشته

مترمكعب آب موجود در  ونيليم 184در استان اصفهان با  رود ندهيسد زا نيهمچن روياعالم وزارت ن طبق

با مدت  سهيدرصد كاهش آب در مقا 40 يدارا دهد، يرا نشان م يصد پرشدگدر 15 زانيمخزن كه م

 ونيليم 604با  يسد دوست يرضو است، در استان خراسان يگزارش حاك نيمشابه سال گذشته است. ا

درصد  14بوده كه نسبت به سال گذشته  يدرصد 49 يمترمكعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگ

 دارد. شيافزا

مترمكعب آب  ونيليم 51 يدارا يدروگرافيه نيبر اساس آخر يشمال در استان خراسان دره نيريش سد

با مدت مشابه  سهيدر مقا يدرصد 4 شيو افزا يدرصد 84 يموجود در مخزن است كه خبر از پر شدگ

 .دهد يسال گذشته م

وجود در مخزن مترمكعب آب م ونيليم 5با  گانيحوضه قمرود، سد گلپا يآمار، در سدها نياساس ا بر

 ونيليم 100نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با  يدرصد 67و كاهش  يدرصد 14 ينشانگر پرشدگ

 147 با زين يبا مدت مشابه سال گذشته و سد كوچر سهيدر مقا يدرصد 3 شيافزا يمترمكعب آب دارا

را  يدرصد 8 شيزامخزن بوده و اف يدرصد پرشدگ 71مترمكعب آب موجود در مخزن نشانگر  ونيليم

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

 

 گذشته يكشور نسبت سال آب يجو يها زشيارتفاع ر يدرصد 40 كاهش

 396و  ارديليم 14سد استان خوزستان شامل  10آب موجود در مخازن مجموع  د،يافزا يگزارش م نيا

با  سهيدر مقا يدرصد كي شيرا نشان داده و از افزا يدرصد 59 يمترمكعب است كه پرشدگ ونيليم

 .دهد يمدت مشابه سال گذشته خبر م
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 2 شيمخزن از افزا يمترمكعب موجود ونيليم 473با  راحمديو بو هيلويسد كوثر در استان كهگ ن،يهمچن

 يدرصد پرشدگ 86كه نشانگر  دهد يبهمن سال گذشته خبر م 4سد نسبت به  نيآب در مخزن ا يدرصد

مجموع  يجار يماه سال آب بهمن 4تا  يا سهيگزارش مقا نيت. بر اساس ااس يجار مخزن در سال نيا

 نيانگينسبت به م يمقدار بارندگ نياست كه ا متر يليم 85,5كشور معادل  يجو يها زشيارتفاع ر

گذشته  يدرصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آب 17) متر يليم 103,5مشابه بلندمدت( يها دوره

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م 40) متر يليم 146,6(
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خبرگزاري ميزان مورخ  – فارس جيخل زيبارش در حوضه آبر يدرصد 46كاهش 

08/11/1399 

 

 يدرصد 46نسبت به سال گذشته با كاهش بارش  متريليم 140عمان با  يايفارس و در جيخل زيآبر حوضه

 داشته است. يدرصد 23و نسبت به دراز مدت كاهش 

  8تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 85ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99بهمن 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 146مشابه سال قبل بالغ بر است كه در مدت  يدر حال نيا

 يدرصد 20ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 42كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.
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 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 3  كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم  167ها به  رشخزر ارتفاع با زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 3و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 3سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 140عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 است.داشته  يدرصد 23و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 46

 34 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 115با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد   14 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد
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 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 49 كاهش

 49ت به سال گذشته با كاهش بارش نسب متريليم 49با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 25ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 81بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 15با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 56كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته  متريليم 50با  يجار يسال آب يدااز ابت زيقره قوم ن زياست؛ حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 18 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 46با كاهش 
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 يها درباره بارش يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير ليتحل

امه اعتماد مورخ روزن – است يكشور بحران يآبخوان ها تيوضع؛ محدود امسال

11/11/1399 

 

درصد از خط متوسط  27 يال 26ها حدود  گذشته است و مجموع بارش ياز سال آب يمي: ن ياجتماع  گروه

از نقاط كشور مثل خوزستان و هرمزگان  يبرخ ،يجار يدر كشور عقب هستند. گرچه در سال آب يبارندگ

احد «است.   ورهمچنان بر سر كش يخشكسال هيرا تجربه كرده اند، اما سا ديكوتاه مدت و شد يبارش ها

عالوه بر » اعتماد«در گفت وگو با  يحران سازمان هواشناسب تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير ،»فهيوظ

كرده و  ينسبت به سطح پوشش برف در ارتفاعات البرز و زاگرس ابراز نگران ،يهشدار نسبت به خشكسال

در  يبرف يها رهيآنها، كمبود ذخ از يبهره بردار وهيكشور، ش يآبخوان ها تيمعتقد است كه مجموع وضع

 رقم خواهد زد. ندهيرا در آ ينگران كننده ا تير مجموع وضعد يارتفاعات و كم بارش

به چهار مرحله  ،يخشكسال نييدر تب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

چهار مرحله پشت سر  نياشاره دارد كه ا يو اجتماع ياقتصاد ،يدرولوژيه ،يكشاورز ،يهواشناس يخشكسال

 يشود و ط يم تيرو يكم شدن بارش ها در هواشناس ينشانه ها نينخست فه،يظدهند. به گفته و يهم رخ م

 يمنطقه از نرمال بارندگ كيدر  يبارندگ زانيشود كه م يمشخص م يماه، در هواشناس كيمدت كمتر از 

آثار  ت،يوضع نيكردن ا دايشود. با ادامه پ يم يتلق يهواشناس يخشكسال تيوضع نيكمتر شده است و ا

 ريتحت تاث تيو كم تيفيكاز نظر  يشود و محصوالت كشاورز يم انينما يدر كشاورز يندگكمبود بار

رخ  يهواشناس يشش ماه خشكسال يپس از حدود سه ال يكشاورز ي. خشكسالرنديگ يكمبود بارش قرار م

 دارد.   يبستگ  زين يدر  سال آب يمرحله به نوع محصول، نوع منطقه و  بازه زمان نيدهد، ا يم

مرحله، آثار  نياشاره دارد كه در ا ،يدرولوژيه يبا اشاره به مرحله خشكسال يخشكسال يمركز مل سيير
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 يشود و متعاقب آن، دب يمشخص م يدرولوژيشش ماه در چرخه ه يسه ال يكم شدن بارش ط

دو سال  يال كي يروند ط نيكند. ادامه ا يم دايآب در مناطق باالدست كاهش پ رهيها و ذخ رودخانه

 يزند كه نمونه آن در روستاها يرا رقم م يو اجتماع ياقتصاد يخشكسال يعني ،يله چهارم خشكسالمرح

مرحله، با از دست رفتن  نيو بلوچستان قابل مشاهده است. در ا ستانياز س ييجنوب كرمان وبخش ها

شهرها  هيبه حاش شتيدر مع يدشوار ليبه دل يمردم محل رد،يگ يبا تانكر صورت م ياريآب ،يمنابع آب

 شود. يبا  بحران  مواجه  م  ييايمناطق جغراف نيا يو اقتصاد ياجتماع تيكنند و وضع يمهاجرت م

اشاره دارد: تا امروز رصد  يجار يو دما در سال آب يبارش تجمع زانيم يبا اشاره به بررس فهيوظ احد

ار نرمال كمتر است و به درصد متر از مقد يليم 27 يال 26بارش  نيانگيم ،يجار يكه در سال آب ميكرده ا

 يها است كه در هفته شده يط يتيدر وضع ياز سال آب يميدرصد از مقدار نرمال كمتر است. ن 27 يال 26

سه هفته  يشود و در چشم انداز كوتاه مدت دو ال يم ينيب شينرمال پ زانيكمتر از م ييبارش ها زين ندهيآ

خواهند بود. به گفته او، پنجره  نيانگيم زانيمتر از مبارش ها خصوصا در جنوب و جنوب كشور ك ،يآت

و خرداد  بهشتيمناطق در ارد نيبهار است. ا ليابارش جنوب و جنوب شرق كشور منطبق با زمستان و او

 يمناطق مطابق با بارندگ نيدر ا يبارندگ وهيندارند و ش يقابل مالحظه ا يماه به صورت معمول بارش ها

 نسبت به  غرب كشور دارند.  يبارش كوتاه تر يازه زمانو ب ستين جانيدر آذربا

 

 در ارتفاعات يبرف ريذخا كاهش

زنگ خطر و  ينيرزميز ينامطلوب آبخوان ها و سفره ها تيدر كنار وضع يجار يسال آب يبارش كم

در  يخصوصا با توجه به توسعه كشاورز ينگران نيبه صدا در آورده است. ا ندهيسال آ يرا برا ينگران

دو  يبخش كشاورز يبرا ازيآب موردن زانيو م يو چه باغ يچه آب ،يميگذشته، چه كشت د يهه هاد

 فهيگذشته به زعم وظ يدهه ها يط زيكشور ن نيانگيم يدما شيو افزا يجهان شيشود.  گرما يچندان م
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حدود  سال گذشته، 50كشور نسبت به  يدارد كه دما دياو تاك ست،ين ريتاث يب يخشكسال يريدر شكل گ

از حد  شيب ريتبخ دركشور آثار خود را  نيانگيم يدما شيدو درجه گرم تر شده است. افزا يال ميو ن كي

برف ها در  رهيو كاهش ذخ يو محصوالت كشاورز اهانيگ ياريآب يبرا يآب ازين شيافزا ،يمنابع آب

 تينسبت به وضعدر ادامه  يخشكسال يمركز مل سييگذارد. ر يخشك م يارتفاعات كشور در فصل ها

كه سطح  يماهواره ا ياهشدار داد و اعالم كرد كه طبق داده ه زيدر ارتفاعات كشور ن يپوشش برف

سال گذشته، در غالب  يسال گذشته و حت 14 نيانگيكنند، نسبت به م يم يريپوشش برف را اندازه گ

دما در  شيش و افزااست. كمبود بار افتهيدر ارتفاعات كاهش  يكشور، پوشش برف زيآبر يحوزه ها

در پاسخ به احتمال  فهي.  وظستامر موثر بوده ا نيدر ا يجار يسال آب يط يحوزه زاگرس و البرز غرب

در زاگرس و  يسال جار يها يمتعاقب آتش سوز ياز دست رفتن پوشش جنگل انيوجود ارتباط م

پوشش  زانيبت هوا در مارتفاعات، اذعان داشت: افت دما و وجود رطو نيدر ا يبرف يها رهيكاهش ذخ

در ارتفاعات نقش دارد. كاهش  يفامر در كاهش سطوح بر نيدر ارتفاعات موثر است اما برعكس ا يبرف

 يدستگاه ها ابيهست. در غ زيبرف ن يها رهيكاهش ضخامت ذخ يپوشش برف در ارتفاعات به معنا

معنا كه  نيشوند، به ا يم يريبا گستره برف اندازه گ يبرف يها رهيبرف سنج در كشور، عمق ضخامت ذخ

رود.  به گفته او،  يباال م زيمنطقه، احتمال باال بودن ضخامت برف ن كيسطح پوشش برف در  شيبا افزا

در ارتفاعات است و  يبرف يها رهيكاهش سطح و ضخامت برف در ارتفاعات، نشان دهنده كاهش ذخ

در ارتفاعات  يآب رهيستان و از دست رفتن ذخهوا در تاب شتريب يخشك شتريكاهش به مفهوم احتمال ب نيا

رود. كشور ما در  يدر جنگل ها هم باال م يآتش سوز شيدو امر، احتمال افزا نياست و متعاقب هم

 ييداده است. از سو يرا در دل خود جا ايدن يها ابانيكه عمده ب ييقرار دارد، جا يعرض جنب حاره ا

 نيانگيچهارم متوسط بارش در جهان است. م كي يم السو كيبارش در كشور حدود  نيانگيم گر،يد

 240رقم در كشور ما به حدود  نياست، ا يمتر در سال آب يليم هزار يال 800بارش در جهان حدود 
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 زين رانيجزو مناطق كم بارش جهان است و اگر البرز و زاگرس نبودند، ا رانيرسد و ا يمتر م يليم

منطقه  نيدارد كه قرار گرفتن در ا دينكته، تاك نيبا اشاره به ا فهيمثل عربستان را داشت. وظ ييايجغراف

 350 يال 340بارش متوسط كشور به  ييدهد، در سال ها يم شينوسان بارش كشور را افزا ،ييايجغراف

كم  يرسد و در سال ها يمتر م يليم 150سال گذشته، به  50يسال ها ط يرسد و در برخ يمتر هم م يليم

 50كند. به گفته او، مرور نوسانات در  يم دايپربارش كاهش پ يبه نصف سال ها يارندگب زانيبارش، م

از  شتريكم بارش ب يكم بارش و پربارش دارند، اما دوره ها يگذشته نشان از تجربه مكرر سال ها لسا

 شده اند.  يط  يبا كم بارش يآب يسال ها شتريمدت ب نيخورند و در ا يپربارش به چشم م

 

 كشور يرنج آبخوان هابغ وضع

 ليس يها يدارد كه بارندگ ديدر ادامه تاك يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 يسال ها لياشاره دارد: در س 98و  97 يسال ها ليرا شكل بدهد. او با ارائه مثال از س يتوهم پرآب ديآسا نبا

 نيب يآب ها به آب ها نيو ا داز آب به ناچار رها ش يميرودخانه ها، حجم عظ يدب شيگذشته، با افزا

آسا به  ليكوتاه مدت س يكردند و از كشور خارج شدند. برخالف تصور عموم، بارش ها دايراه پ يالملل

 تيآب ها، در صورت ظرف نياز ا يكند و ممكن است بخش ينم يكمك چندان ينيرزميز يآب ها هيتغذ

 يآب يها رهيدست فرصت نفوذ به ذخ نيياآب ها در پ ني، اما اشوند رهيداشتن سدها در باالدست ذخ

در باالدست  يبرف يبارش ها نيشوند.  ا يخارج م يكنندرو عمده آنها از حوزه آب ينم دايرا پ ينيرزميز

ها  دست، دشت نييدهند و در پا يم شيرودخانه را افزا يشوند، در باالدست دب يذوب م جيهستند كه به تدر

در  يبرف ريسطح و ضخامت ذخا شيوابسته به افزا شتريب ينيرزميز يآب ها تيكنند و تقو يم رابيرا س

كشور  يآبخوان ها ايدشت ها  ر،يچند سال اخ يآسا. ط ليكوتاه مدت س يارتفاعات است تا بارش ها

ده اند. آنها جبران نش يرخ داده، هنوز منابع آب يقرار دارند و برخالف بارش ها ينامساعد طيغالبا در شرا
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از دشت  ياريآبخوان ها نه تنها جبران نشده اند، بلكه در بس نيدارد كه ا ديتاك تيواقع نيبه ا ارهبا اش فهيوظ

چهار سال  يسه ال يكه ط يداتيجبران نشده است. به زعم او، تمه يبرداشته نشده است و آب زين يها گام مثبت

را جبران كنند و مساحت  ياندكانسته اند تنها بخش شكل گرفته است هم تو هياروم اچهيگذشته نسبت به در

 نيچن نيرزميدر ز زيشده است. آبخوان ها ن يريتاكنون آبگ هياروم اچهيدر ياز مساحت اصل يكوچك

 . ستنديبرخوردار  ن  يمطلوب طيكشور  از شرا يدارند و عمده آبخوان ها يطيشرا

خشك شدن آبخوان ها و آثار آنها  وهيش حيدر تشر وهيبحران ش تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

آبخوان، ارتفاع باالدست خاك در آبخوان خشك  كيدر  ينيرزمياشاره دارد كه با افت سطح آب ز

 جهيكه قبال با آب پر بود، با خاك پر و در نت يكند و سطح خال يخاك فرونشست م نيشود و ا يم

آبخوان نسبت به  يرياحتمال آبگ زيباران ن با بارش برف و يصورت، حت نيشود. در ا يم رينفوذناپذ

و  ستندين ايدارند كه آبخوان ها قابل اح دياست كه كارشناسان تاك ليدل نيو به هم ابدي يگذشته كاهش م

ها و  آبخوانخشك شدن  جهيبه نت فهيآنهاست. وظ يشگيهم ينابود يخشك شدن آبخوان ها به معنا

 تيدارد كه اگر وضع ديوب كرمان و فارس اشاره و تاكدر جنوب تهران، همدان، جن نيفرونشست زم

خواهد بود و  رممكنيغ ندهيآنها در آ ديشود، تجد يط يروال فعل نيكشور به هم يآبخوان ها ينگهدار

امر  نيا رشيو پذ يآب مبا ك يو سازگار يدر حوزه كشاورز ياريآب وهيش رييآنها، جز تغ يراه نگهدار

 . ميكن يم  يزندگكشور كم آب  كياست كه ما در 

كشور  كيدر  يزندگ رشيعالوه بر پذ فه،يكم آب به گفته احد وظ يدر كشور يمواجهه با منابع آب وهيش

 ياز منابع آب يدرست بهره بردار يها وهيكردن ش نيگزيو جا يبا كم آب يآوردن به سازگار يآب، رو

 نجات  داد. يشگيهم يو از نابود ايكشور را اح يتوان آبخوان ها يكه م ياست، تنها راه ينيرزميز
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 11/11/1399خبرگزاري تابناك مورخ  – هياروم اچهيتراز آب در يمتر يسانت 68 شيافزا

 

 يمصوبات قانون يشورا بر اجرا نيا ريه اخدر جلس نكهيضمن اشاره به ا ستيز طيمح يعال يشورا عضو

طور كامل  در بخش معدن به نيشد، گفت: متاسفانه قوان ديتاك يدرباره معدن چادرملو و سنگ آهن مركز

از معادن،  يبردار هرهدر اثر ب يعيوارده به منابع طب يها و از بابت جبران خسارت شوند ياجرا نم قيو دق

 .ميهست يشاهد سست

 يعال يشورا ريضمن اشاره به جلسه اخ سناي، محمدرضا تابش در گفت و گو با ا»بناكتا«گزارش  به

 يبو ه،ياروم اچهيازجمله در يبرگزار و به موضوعات مختلف يجمهور سيير استيكه به ر ستيز طيمح

واجد  يعيبط يها حدود عرصه بيجلسه نسبت به تصو نينامطبوع تهران و.. پرداخته شد، اظهار كرد: در ا

 يمناطق حفاظت شده كه دارا يدر حدود برخ يعنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده و بازنگر به طياشر

 بودند، اقدام شد. ييروستا يهاد يها و طرح يتعارضات مردم

درمجموع مساحت مناطق حفاظت شده  ست،يز طيمح يعال يبا مصوبه شورا رو نيادامه داد: از ا يو

 .افتي شيدرصد افزا 12درصد به  11كشور از 

 

 يو معدن يصنعت يپسماندها تيريمد يها ضوابط و روش بيتصو

 تيريمد يها ضوابط و روش نيجلسه همچن نيدر ا نكهيا انيبا ب ستيز طيمح يعال يعضو شورا نيا

پسماندها  تيريكرد: هرچند كه ما در كشور قانون مد حيشد، تصر بيتصو يو معدن يصنعت يپسماندها

 يروگاهينفت و گاز و ن عيصنا ،يمعدن ،يصنعت يپسماندها تيريمد يها و روش اما از ضوابط ميرا دار

 باشند. يتابع ضوابط و مقررات زيپسماندها ن نگونهيجلسه مقرر شد كه ا نيدر ا رو ني. از اميا غفلت كرده

 يو دفع پسماندها توسط بخش خصوص تيريدر مد يگذار هيسرما يمصوبه راه برا نيگفته تابش با ا به
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 طيمح يبرا يا پسماندها نفع دو جانبه نياز ا يبردار مند شدن بهره و با ضابطه شود يباز م طيجد شراوا

 .ديآ يم ديپد گذاران هيو سرما ستيز

 

 نامطبوع تهران دارد يبو جاديدر ا يادينقش ز آرادكوه

پرداخته  زيع تهران ننامطبو يبه مسئله بو ستيز طيمح يعال يدر جلسه شورا نكهيدر ادامه با اشاره به ا يو

 يها ياز بررس يگزارش ستيز طينامطبوع در تهران سازمان حفاظت مح يشد، گفت: درباره علت بو

خود  تيدر اولو يا ودجهب زانيرا با چه م ييها چه برنامه ديمختلف با يها ارائه و اعالم كرد كه دستگاه

 قرار دهند. تختينامطبوع پا يرفع بو يبرا

 ستيز طيكرد: بر اساس گزارش سازمان حفاظت مح حيتصر ستيز طيمح يلعا يعضور شورا نيا

هستند كه  ييها ها و رودخانه اتوبان يبرخ هيحاش يها ينامطبوع در تهران دامدار يعمده انتشار بو ليدال

نامطبوع  يبو جاديدر ا يادياند. البته محل دفع زباله آرادكوه نقش ز فاضالب شده هيبه محل تخل ليتبد

 دارد.

 گرياز د زين هياروم اچهيدر يايموضوع اح نكهيا انيمجلس دهم با ب ستيز طيمح ونيفراكس سيير

جلسه مسئوالن و  نيا يبود، اظهار كرد: ط ستيز طيمح يعال يموضوعات مطرح شده در جلسه شورا

ارائه  هيمارو اچهيانتقال آب به در ييها از اقدامات انجام شده و حفر تونل يمربوطه گزارش مبسوط يوزرا

را نسبت به  هياروم اچهيتراز آب در شيافزا متر،يسانت 68ها در حال حاضر  گزارش نيدادند. بر اساس ا

 .ميسال مبنا شاهد هست

 يدر آب حل شده و خطر گرد و غبارها اچهيكف در يها نمك شتريب بايتقر نيافزود: عالوه بر ا تابش

به حالت  دنيرس يبرا هياروم اچهيدر يطيمح ستيز آبه حق گريد يشده است. از سو يفعال منتف ينمك

 نيآن تام بمترمكع ونيليم 2500مترمكعب است كه تاكنون با اقدامات انجام شده  ونيليم 3400تعادل 
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 خواهد شد. نيانتقال آب تام قياز طر زيآبه ن حق نيا يشده و مابق

 

 شوند ياجرا نم قيطور كامل و دق در بخش معدن به نيقوان

 ياست ول ريناپذ اجتناب يتوسعه امر يبه طوركل نكهيخود با اشاره به ا يها از صحبت گريد يخشدر ب يو

 م،يمواجه هست ييها صورت نگرفته است با چالش ينيسرزم شيچون در كشور ما توسعه براساس آما

مثال  يا. برميوحاد نش يو اجتماع يشود تا دچار تبعات اقتصاد ييجو ها چاره چالش نيا يبرا ديگفت: با

 عتياز طب يبردار بهره زانيكرده است اما م جاديرا ا يادياشتغال ز ،يمعدن چادرملو و سنگ آهن مركز

با  سهيقابل مقا كند يوارد م زدياستان  يآب، خاك و هوا ست،يز طيكه به مح يبكر منطقه و خسارات

 .ستين ياقدامات جبران نگونهيا

 يمثل پارك مل يا از مناطق حفاظت شده تيبر حما ديبا تاك ستيز طيمح يعال يعضور شورا نيا

و از بابت جبران  شوند ياجرا نم قيطور كامل و دق در بخش معدن به نياظهار كرد: متاسفانه قوان اهكوه،يس

 .ميهست ياز معادن، شاهد سست يبردار در اثر بهره يعيوارده به منابع طب يها خسارت

درصد از فروش خود  كياند كه  امه ششم توسعه معادن ملزم شدهكرد: در قانون برن حيتصر انيدر پا تابش

 نيا يصورت گرفته ول ياقدامات نهيزم نياختصاص دهند. در ا يطيمح ستيز يها جبران خسارت يرا برا

 يعال يجلسه شورا ر. به هرحال دها بيمعادن و البته حجم تخر نيا اديز ياقدامات متناسب با درآمدها

 كنند. يريگيموضوع را پ نيو وزارت صنعت ا ستيز طيه سازمان حفاظت محمقرر شد ك ستيز طيمح
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 ينيرزميز يها آب يها شاهد خشك شدن كامل سفره يخطرناك مجلس/ بزود ميتصم

 11/11/1399خبرگزاري خير فوري مورخ  - بود؟ ميخواه رانيدر ا

 

را  يشمال يها نه تنها كاشت برنج خارج از استان زين رويآب وزارت ن قاتيسابق مؤسسه تحق سيرئ

 دياهم ب النيگلستان، مازندران و گ يعني يشمال يها : كشت برنج در استانديگو يكه م داند ينم ياصول

 شود. اديها كم و ز بارش زانيبراساس م

كشت برنج در  يبر آزادساز يمبن يمردم گرگان و آق قال خبر از مصوبه ا ندهينما ،ينيسنگدو يرمضانعل

بر بودن محصول، خارج  پر آب ليكشت برنج به دل ها، نينش بهارستان مياز تصم شيسراسر كشور داد. تا پ

در  يحت يكشت برنج خارج از سه استان شمال يجلو تيممنوع نيممنوع بود. هرچند ا ياز سه استان شمال

 بر بود. كشت پر آب نيمحدود كردن ا يبرا يو بلوچستان را هم نگرفت اما حداقل ابزار قانون ستانيس

 افتاده است. كشت برنج نيشده و فرونشست به جان سرزم ياز مناطق خال ياريدر بس ينيرزميز يها سفره 

دهد. در   شيرا افزا رانيا يها است تا سرعت فرونشست در دشت ينيرزميز يها خالص به سفره ريت

تشنه  ني. زمرود ياز دست م شهيهم يبرا ينيرزميز يها سفره يايو امكان اح رديم يفرونشست، خاك م

دهان گشوده  يها ه. دربلعد يرا با هر آنچه در آن وجود دارد، م نياز سرزم يو بخش كند يمدام دهان باز م

از  يكيتنها  -دهيكشور را بلع يها دشت نيتر از مرغوب يكيكه  -هرمزگان نابيدر استهبان فارس تا م

 ستيز طيكارشناس مح »شيدرو دمحم«هم كه  يياست. آمارها ينيرزميز يها شدن سفره يخال جينتا

: ديگو ي. او مكند يم ميرسمجلس ت قيتلف ونيسيتازه كم ميتصم جهياز نت يتر ترسناك ريتصو دهد يم

كشور  5در شمار  رانيكشور، ا يو شركت منابع آب رويوزارت ن ،يشناس نيسازمان زم يبراساس آمارها«

 .»ميا خود را مصرف كرده كياستراتژ ريااز ذخ ياريقرار دارد. ما بس يآب تيوضع نيبدتر يدارا

از  شي. درورود يم تر نييساالنه دو متر پا نرايدشت ا 60تراز آب در  م،يتصم نياز ا شيگفته او، تا پ به
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 يليخ ميتصم كيبه عنوان  يشمال يها كشت برنج در  خارج از استان تيلغو ممنوع يمجلس برا ميتصم

در سال  متريليم چهار يجهان يدر آمارها نيفرونشست زم يمرز بحران: «ديگو يو م كند يم اديخطرناك 

جهان  يبحران طيبرابر شرا 140جهرم تا فسا  نيب يها ت در دشتمثال  فرونشس يبرا رانياست. اما در ا

 .كند ياعالم م متريسانت 54فرونشست ساالنه جهرم تا فسا را  يشناس نيزم يها گزارش» است.

. شود ياستان كشت نم نيطور كه برنج تنها در ا نيهم شود، يبه استان فارس محدود نم نيزم فرونشست

 طيبرابر شرا 90را  زانيم نيا شياست. درو دهيرس متريسانت 26به  اريشهر فرونشست در جنوب تهران و در

. اندازد يم شكاف متريسانت 25 يسال زي. فرونشست در خراسان نداند يفرو نشست در جهان م يبحران

. رود يم تر نييپا زديدر  متريسانت 21. فرونشست هر سال كند يفرو نشست م متريسانت 15 يسال زياصفهان ن

را  تيوضع نيهم هم لياز اردب يدر كرمان، سمنان و بخش ينيرزميز يها كاهش سطح سفره ليبه دل نيزم

 يآب يدر لردگان از ب رزايخانم تتا دش دهيهم رس ياريبه چهارمحال و بخت يدارد. فرونشست حت

با  را نابيو دشت م دهيعمان  هم دهان در يايفارس و در جيها در سواحل خل كند. فرونشست يخودسوز

مركبات به سمت قاچاق  يها از نخلداران و صاحبان باغ ياريبس جهي. در نتاند دهيبلع  التشيمركبات و نخ

زهرا هم اسفبار است. فرونشست طاهرآباد  نيهمدان و بوئ تيوضع ش،ياند. به گفته درو سوخت رفته

. كند يم ديتهد نير ورامشمال به جنوب را هم د يكاشان را هم در خود فرو برده.  مسافران قطار سراسر

هزار ساله تپه حصار دامغان را هم نشانه رفته  7در سمنان، محوطه  يفرو نشست در اطراف راه آهن سراسر

از منابع  ينيرزميز يها سفره هيتغذ زانياز م شتريما ب دهد ينشان م تين وضعيا: «ديگو يم شياست. درو

 .ميا كرده يكش بهره يآب

 يشناخت و بوم يكشت و مصرف آب متناسب با توان اكولوژ يمت اصالح الگوبه س ديبا تيوضع نيا در

آب شرب  نيتأم يرو است. هر سال تابستان مسئوالن برا آب روبه دياصفهان با كمبود شد» منطقه رفت.

. شود يم تهم در لنجان برنج كاش تيوضع ني. اما در همرنديگ يبه دست م» كاسه چه كنم«شهروندان، 
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 يها آب هي. تخلرود يفرو م نيدر زم متريسانت56است. فارس ساالنه  اريتمام ع يتراژد كيفارس  تيوضع

 يآب يها اندوخته تي. وضعيكشور نيانگياز م شتريب يبرابر شده؛ حت 12سال گذشته، 50آن در  ينيرزميز

رس، است. بعد از فا يجهان تقرار دارد. ركورد فارس در فرونشس يبحران طيدشت آن در شرا 62اغلب 

استان  اچهيدر 16 ينابود جهينت ينيصدرنش ني. اكند ينشست م متريسانت 34قرار دارد كه ساالنه  كويومكزين

كه فارس بعد از ته  دهد ينشان م رويوزارت ن يآن است. آمارها ينيرزميز يها از آب يكش و بهره

و برگشتن » بختگان«شدن  شانيپر ،»كطش«چون  ييها اچهيخشك شدن در ،يسطح يها آب دنيكش

خالص!  ريت يعني نيا كشد؛ يم رونيب ينيرزميخود را از منابع ز يدرصد آب مصرف80 ،»شانيپر«بخت از 

از  شينه چندان دور ب يروزگار». بختگان«و... » كافتر«، »ارژن«، »مهارلو«، »كم جان«مرگ  ينويدوم يعني

. به گفته شود يفارس كاشته م روزيدر كامفداد. اما همچنان برنج  يهزار بال پرنده را در خود مأوا م 170

آن  يكيعنوان با توان اكولوژ چيكشت برنج در خوزستان، لرستان و كرمانشاه هم به ه ش،يدرو

وزارت  نيهم ي. براميو بلوچستان هم شاهد كشت برنج هست ستانيدر س يحت: «ديگو ي. او مخواند ينم

كشت  ،يبخشنامه كردند كه خارج از سه استان شمالمشكل  نيمهار ا يرو برايو وزارت ن يجهاد كشاورز

 بخش نبود. جهينت تيممنوع نيالبته ا» برنج ممنوع است.

خارج  از  يزارهايداد برنج شال شنهاديپ ييوگو در گفت سانيپرد سيرئ »يكالنتر يسيع«هم  نيهم يبرا

 شيم آب بر بروند. دروك يها بخورد تا كشاورزان به سمت كشت متيكمتر از بازار ق يشمال يها استان

بهارستان در : «ديگو يو م زند يم يدر قانون پنج ساله توسعه ششم نقب ها يشده مجلس نيتدو فيبه تكل

درصد كاهش دهد.  25كشور را   يآب يها ازيسال ن 5برنامه دولت را مكلف كرده در طول  نيا بيتصو

 يرد قانون مصوب شده در بهارستان از سو اند، معترضند. كرده بيكه خود تصو يبه قانون ها يحاال مجلس

 »آور است. تأسف ها يمجلس

 فيكشت را خارج از وظا ينوع محصول برا نييتع ييوگو در گفت زيكارشناس آب ن ،يسيرئ اهللا عزت
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توسط  ،ينيرزميو ز يسطح يها بر اساس تراز سطح آب ديبا ها ميتصم نيا: «ديگو يو م داند يم ها يمجلس

كشت  يزادسازبا آ ستيز طيمح يبرا قيتلف ونيسيرا كه كم ياو آش» ه شود نه مجلس.گرفت رويوزارت ن

 يشمال يها خارج از استان ديوجه نبا چيبرنج به ه: «ديگو يو م داند يخطرناك م اريبرنج پخته است، بس

 .»شود يمنجر م ديشد يها كاشته شود، چون به بحران

 يها نه تنها كاشت برنج خارج از استان زين رويوزارت نآب  قاتيسابق مؤسسه تحق سيرئ يافتخار يمرتض

 النيگلستان، مازندران و گ يعني يشمال يها كشت برنج در استان: «ديگو يكه م داند ينم يرا اصول يشمال

كشت برنج در سراسر  تيممنوع يدر حال ها يمجلس» شود. اديها كم و ز بارش زانيبراساس م ديهم با

درصد آن را  70كرد و  نيكشور را تأم ازيدرصد آب مورد ن 30سمان امسال تنها كشور را لغو كردند كه آ

 رود؟ يم نييپخت، از گلو پا ستيز طيمح يكه مجلس برا يآش ايآ يخشكسال تيوضع ني! با ادينبار

 راني: امنبع
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رفع  يبرا يضرورت جد نسكيسد ف ليتكم شركت آب و فاضالب استان: رعامليمد

 11/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  -سمنان است يتنش آب

 

ضرورت  كي نسكيسد ف ليشركت آب و فاضالب استان سمنان گفت: تكم رعامليمد -رنايا -سمنان

 يمختلف در اجرا يها با همت بخش ديمردم سمنان است و با يدنيو رفع تنش آب آشام ازين نيامت يبرا

 شود. عيطرح تسر

 نيتام يضرورت برا كي نسكيسد ف ليكرد: تكم ديتاك رنا،يروز شنبه در گفت و گو با ا يطاهر محمد

 .ردير بگقرا يمورد توجه جد دياطراف است و با يشهرستان سمنان و شهرها يدنيآب آشام

 ونيليتا هفت م 6 نيبا تام نسكيشركت آب و فاضالب استان سمنان اظهار داشت: طرح سد ف رعامليمد

 آبه است. حق نيطرح ضرورت تام لياست و تكم رويشده در وزارت ن بيتصو يدنيآشام مترمكعب آب

دچار  يفيك آب نيمناسب نباشد شهرستان سمنان در تام ييآب و هوا طيخاطرنشان كرد: اگر شرا يو

 مشكل خواهد شد.

خط انتقال و  نسك،يطرح احداث سد ف ليشركت آب و فاضالب استان سمنان گفت: تكم رعامليمد

در  ديبا يآب از كم ياز بروز مشكالت ناش يريجلوگ يبر است و برا زمان يطرح خانه هياحداث تصف

 شود. عيطرح تسر ياجرا

 

 سمنان در طول سال ها يكم آب تداوم

 ن،يدرجز شهر،ياطراف، مهد يو روستاها رزاديدست پرور، شهم نييپا يبراز داشت:روستاهاا يطاهر

 برخوردار شوند. نسكيسد ف ليبا تكم يدنياز آب آشام توانند يخط انتقال م قيسمنان و سرخه از طر

 افتي  يتداوم م 97مانند سال  98كم در استان سمنان در سال  يو بارندگ يكرد: اگر خشكسال انيب يو 
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 .شد يآب م نيدر تام ياطراف دچار تنش جد يشهرستان سمنان و شهرها

شهر سمنان است كه در  يدنيآب آشام نيتام يرودبار منبع اصل و قنات گل هيادامه داد: چشمه روز يو

 بود . هيبر ثان تريل 190كمتر از  يخشكسال ليآب چشمه به دل يورود 97سال 

بود كه در سال  هيبر ثان تريل  650 هيآب چشمه روز يمناسب خروج يبارندگ طيكرد: در شرا انيب يطاهر

 .افتيآب به كمتر از نصف كاهش  يخروج زانيم 97

حلقه چاه  17از  ،يتنش آب ليبه دل 97شركت آب و فاضالب استان سمنان اضافه كرد: سال  رعامليمد

 شهروندان كمك گرفته شد. يدنيآب آشام نيتام يبرا

 ابديتداوم  97مانند سال  طياست و اگر شرا هيبر ثان تريل كهزاريشهرستان سمنان  يآب ازياضافه كرد: ن يو

شهرستان وجود  نيا يچهار ماه در سال برا يحداقل برا يدنيكمبود آب آشام هيبر ثان تريل 350حداقل 

 دارد.

 دارد. ييو روستا يمشترك در بخش شهر 752هزار و  320آب و فاضالب استان سمنان  شركت

شود كه هفت درصد  يم ديمترمكعب آب در سال تول ونيليم 250و  ارديليم كياستان سمنان حدود  رد

 اختصاص دارد. ياز آن به مصرف خانگ

 مند هستند. بهره يسالم و بهداشت يدنياستان سمنان از آب آشام يشهر تيدرصد جمع 100
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گزاري ايرنا مورخ خبر – رسد يم انيها در دولت دوازدهم به پا حقابه تاالب نييتع

11/11/1399 

 

تاالب كشور، گفت: حقابه  40حقابه  نييبا اشاره به تع ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير - رنايا - اهواز

 .شود يم نييعمر دولت دوازدهم، تع انيكشور تا پا يها همه تاالب

تاالب بامدژ از توابع  يطيمح ستيز شيمركز پا يبردار آغاز بهره نييآ هيروز شنبه در حاش يكالنتر يسيع

بار  نينخست يبوده و برا يدولت روحان يها استيها جزو س تاالب ياياهواز در جمع خبرنگاران گفت: اح

 .ميكرد نييو حقابه تع ميديآب به توافق رس يعال يو شورا وريها با وزارت ن حقابه تاالب نييدر تع

شده ، افزود: تاكنون  نييدر خوزستان تع ميشادگان و هورالعظ يها هم اكنون حقابه تاالب نكهيا انيبا ب يو

 .شود يم نييدولت دوازدهم تع انيتا پا زيها ن تاالب هيشده و حقابه بق نييتاالب كشور تع 40حقابه 

با  ديباشد؛ نبا يمثل حقابه كشاورز ديها با كرد: حقابه تاالب انيها ب حقابه تاالب نيبر لزوم تام ديبا تاك يو

 داده شود. يكاهش آب رودخانه، حقابه تاالب قطع و به كشاورز

ها مصوبه  حقابه تاالب نياست و تام ياز توسعه كشاورز شتريها ب تاالب ياقتصاد تيافرود: اهم يكالنتر

 دولت است.

 نيياما االن با توجه به تع شدند، يم يريآبگ ها البيس قيها فقط از طر اضافه كرد: در گذشته تاالب يو

 كند. نيآب آنها را تام ديبا رويها وزارت ن حقابه تاالب

 طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايدفتر حفاظت و اح ركليمد يميگزارش، باقرزاده كر نياساس ا بر

تاالب  36كرده كه  انيتاالب ب 140از  شيمطالعه شده در كشور را ب يها تاالبتعداد  نياز ا شيپ ستيز 

 يجهان تيبا اهم يها عنوان در فهرست تاالب 25هكتار در قالب  ونيليم 1,4از  شيبا مجموع مساحت ب

 است. دهيرامسر به ثبت رس ونيدر كنوانس
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 نيدر ا يرياحداث سازه تاخ اتيملتاالب بامدژ و آغاز ع يطيمح ستيز شيمركز پا يبردار بهره نييآ

 طيزاده معاون مح جانيو اله ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير يروز شنبه با حضور كالنتر زيتاالب ن

در  يو محل ياز مسووالن استان يو جمع ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز

 اهواز برگزار شد. يسادات طواهر از توابع دهستان بامدژ در بخش مركز يروستا

دارد.  ربنايمترمربع ز 625هزار مترمربع مساحت و  2تاالب بامدژ به مساحت  يطيمح ستيز شيپا مركز

 آغاز شده بود. 96از خرداد  الير ارديليم 32مركز با اعتبار  نيساخت ساختمان ا

حفاظت سازمان  سييامروز با حضور ر نييدر آ زيدر تاالب بامدژ ن يرياحداث سازه تاخ كار

 آغاز شد. ستيز طيمح

 ه،يچهار مترمكعب بر ثان تيسازه باظرف نياست كه ا هيمترمكعب برثان 23رودخانه شاوور حداكثر  آورد

تاالب  يها نيمربع از زم لومتريك 42طرح  نيا يتوان انتقال آب به تاالب بامدژ را خواهد داشت. با اجرا

 .دشو يم يريبامدژ كه اكنون خشك شده، دوباره آبگ

تاالب  نيا شود ياهواز و شوش قرار دارد. گفته م يها بامدژ در غرب خوزستان در محدوده شهرستان تاالب

 است. افتهيهزار هكتار مساحت داشته كه اكنون به حدود سه هزار هكتار كاهش  15از  شيب 40در دهه 

 ستيند طرح زافتتاح چ يبرا ستيز طيسازمان حفاظت مح سييو ر يجمهور سييمعاون ر يكالنتر

 به خوزستان سفر كرده است. يجمهور سييمعاون اول ر يريصبح روز شنبه به همراه جهانگ يطيمح

تپه  پارس هفت يدر شركت كاغذ ساز ستيز طيسازگار با مح يمصرف سلولز كباريظروف  ديتول خط

سنجش  ستگاهياتاالب بامدژ و افتتاح همزمان چهار  يطيمح ستيز شيدر شوش، افتتاح ساختمان مركز پا

و  آبدر تاالب بامدژ باهدف حفظ  يريپروژه احداث سازه تاخ اتيهوا در اهواز و شروع عمل يآلودگ

 به خوزستان هستند. يروزه كالنتر كيسفر  يها تاالب بامدژ از برنامه ياياح
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 يسطح يها درصد آب 10 تنها؛ اعتبارات نيحوزه آب لنگ تأم يمل يها طرح ياجرا

 11/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – شود يم مازندران مهار

 

 آمد، يم انيزندران به مازجمله ما يشمال يها استان يبرا يسال صحبت از خشك يچند سال گذشته وقت تا

شده كه همگان با استناد به آمار و ارقام درباره آن هشدار  ليتبد يتياما اكنون به واقع شد؛ يگرفته نم يجد

درصد 18تا  10 حاضر حالرفع مشكل هستند. در نينسبت به ا يجد يشياند و خواستار چاره دهند يم

سد كوچك و بزرگ استان فقط حدود 10و  شود يم تيرياستان مازندران مهار و مد يسطح يها آب

رغم داشتن منابع  است كه مازندران به يدرحال تيوضع ني. اكنند يم رهيمترمكعب آب را ذخ ونيليم350

مهار آب برخوردار است.  نييپا خصكالن و متناسب، از شا يآب يها طرح ياجرا عدم ليدل فراوان به يآب

حوزه  يمل يها طرح يو اجرا هياستان در ته نياست كه ا يمهار آب در مازندران درحال نييشاخص پا

 اعتبارات بوده و به مشاركت مردم چشم دوخته است. نيآب لنگ تأم

 

 ميندار يسطح يها در مهار آب يخوب شاخص

بر  ديمردم نور و محمودآباد در مجلس با تأك ندهيو نما يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيعضو كم كي

 يكه منابع آب رغم آن استان مازندران اظهار داشت: به يمنابع آب شياستان و افزا يسدها تيظرف ليتكم

 .ميندار يشاخص خوب يسطح يها در مهار آب يدر استان وجود دارد؛ ول يخوب

و دست  شود يداده م صيتخص ياز اعتبارات در كشور در سطح مل ياريبس كه نيفرزانه باعنوان ا ديسع

 ي. وشود يم عيتوز يزير برنامه يدرصد بودجه كشور در شورا20است، گفت:  ها ها و سازمان وزارتخانه

درصد 10شاخص مهار آب در استان  يندارد، ول يآب مشكل ديو تول نيادامه داد: مازندران از نظر تأم

 كرد. يزير حوزه برنامه نيا يبرا دياست و با
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 يكرد: اگر واقعاً دلمان برا حيردرصد است، تص44شاخص مهار آب در كشور  كه نيا انيبا ب فرزانه

 مهار آب در استان مازندران تالش كرد. يبرا ديبا سوزد، يآب م هيرو يمصرف ب

 

 طلب هستند از مزارع مازندران آب يمين

محصوالت مختلف  ركشتيمازندران ز يهزار هكتار از اراض450 كه نيمجلس با اشاره به ا ندهينما نيا

 آب است. ازمنديهزار هكتار ن230 زانيم به ياراض نياز ا يمياست، گفت: ن

هزار تن 800تا  500 نيحاضر ب درصد برنج كشور در مازندران اشاره كرد و گفت: درحال40 ديبه تول يو

. فرزانه درباره ستيبه استان مازندران خوب ن يو متأسفانه نگاه مل شود يم نيواردات تأم قيبرنج از طر

از  يمند كند و بهره رييتغ ننسبت به استان مازندرا ديبا يفت: نگاه ملاستان گ يمنابع آب يراهكار ارتقا

 راهكارهاست. گرياز د يمل يها فيرد

دانست  ييها طرح گرياستان را از د يو شرق يانيم يها ساختمان سد هراز و انتقال آب به بخش ليتكم يو

 .رديمورد توجه قرار گ ديكه با

 

 دارد ازيتومان اعتبار ن ارديليار مهز7آب مازندران به  يها پروژه ليتكم

مربوط به آب از  يها پروژه ياجرا يبرا يمل مانكارانيپ تياز ظرف يريگ بهره و عدم يمنابع مال يكسر

 مازندران است. نيدر ا يسطح يها مهار آب يمغفول مانده برا يها بخش

 يكسر ليدل در كشور به يعمران يها پروژه كه نيا انيمردم شرق مازندران در مجلس هم با ب ندهينما

ها  پروژه نيا ياجرا يبرا حهيتومان در ال ارديليهزار م104شده است، افزود: امسال  رييبودجه دستخوش تغ

 .شود ياز مشكالت حل م يبخش ابدي صيدر نظر گرفته شده است كه اگر تخص

 رايره گرفت؛ زبه ياز مشاركت بخش خصوص يآب يها پروژه ليتكم يبرا ديگفت: با يعتيشر غالمرضا



   

 

 

101 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 است. نييحوزه پا نيدولت در ا تيظرف

 م،يدار ازيتومان اعتبار ن ارديليهزار م آب استان هفت يها پروژه ليتكم يبرا كه نيا انيبا ب يعتيشر

 هيمردم پا ،يبخش اقتصاد مقاومت نيرا الزم دانست و گفت: اول يبخش خصوص تياز ظرف يريگ بهره

 .مياستفاده كن تيظرف نياز ا يو سدساز يمل يها زهدر حو ديكردن اقتصاد است و با

با  ياديفاصله ز م،يرو شيپ يپشت الك وهيش نيهم به ميشد: اگر بخواه ادآوريمجلس  ندهينما نيا

از  ديدهه طول بكشد و قاعدتاً با نيبه هدف چند دنيداشت و ممكن است رس ميخواه ياساس يها هدف

 .ميكن يريگ بهره يبخش خصوص تيظرف

 

 كاغذ مانده است يمازندران رو يآب يها حطر

رغم پرآب بودن  و چرا به شود؟ يبرطرف م يمشكل مهار و انتقال آب در استان مازندران چه زمان يراست به

 و كاغذ مانده است؟ نيزم يرو شيها از طرح يارياستان، بس

منابع قصه  تيمحدود كه نيا انيبا ب نهيزم نيمازندران در ا يعيطب و منابع يدانشگاه علوم كشاورز سيرئ

و در  ميبودجه و منابع آب دچار چالش هست تيريدر مد ياست، گفت: متأسفانه در سطح مل يا پرغصه

نوبت به  تا يول شود، يداده م صيتخص ستانيدست س يهكتار46پروژه  يدالر برا ونيليم750دولت 

 .شود يبودجه مطرح م تيمحدود رسد، يمازندران م

از  يبرتر است، ادامه داد: چرا وقت يها جزو استان يمازندران از نظر منابع آب كه نياظهار ابا  يمومن موريت

باعنوان  ي. وكنند يرا مطرح م يمردم تيبحث استفاده از ظرف شود، ياستان صخبت م يآب يها طرح

: كرد حيكاغذ مانده است، تصر ياستان فقط رو ياراض يازجمله زهكش يمل يها پروژه يبرخ كه نيا

ها قرار  استان گريد اريرا در اخت هيپا يو منابع مال شود يصرف م نيزم يما در حوزه سوداگر يها هيسرما

 .دهند يم
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آب در سند  يكسر نهيخود را در زم يها يها، نگران از استان ياريحاضر بس شد: درحال ادآوري يمومن

تابلو منابع و  ميبپرس دياند؛ اما با ختهمازندران چشم دو يآب يها اند و به سرشاخه انداز مطرح كرده چشم

 مصارف مازندران كجا قرار دارد.

عنوان  به دينبا ياست؛ ول ياز نظر منابع آب يمازندران استان برخوردار كه نيا انياستاد دانشگاه با ب نيا

 شود. يكننده آب تلق استان فروشنده و عرضه

 

 يدر ساختار بودجه منابع آب يبازنگر ضرورت

الزم دانست و  يرا امر يسطح يها مازندران استفاده و مهار آب يا آب منطقه رعامليحال، مد نيع در

و مشاركت  يبودجه دولت نانس،يو استفاده از فا رديقرار گ زيم يمنابع رو نيتأم يمطالعات برا ديگفت: با

 آن مهم است. ياجرا يمردم برا

را وارد  يبخش خصوص گذار هيسرما يآب يها طرح يبرخ يبرا كه نيا انيبا ب يخكشي ميمحمدابراه

درحال  يمردم يگذار هيو سرما يشده در قالب بخش خصوص فيكه تعر ييها گفت: طرح م،يكرد

 اجراست.

 يها پوشش ليدل و به ميمواجه بود يها در گذشته با مشكالت و مهار آب يشد: در سدساز ادآوري يخكشي

 سخت است. ياخذ مجوزها تا حدود يجنگل

 

 الزم دانست. يرا امر يا در ساختار بودجه ينگرباز يو

 يها طرح ياجرا ،يمل يها سهم اندك از بودجه ،يمانكاريپ يمل يها تيمازندران از ظرف نييپا يور بهره

سبب شده تا مهار و  يخيتار يماندگ ها و عقب ماندن پروژه كاره مهين ،يمنابع آب نيتأم يركارشناسيغ

 و اندك باشد. زيمازندران ناچ در استان يسطح يها آب تيريمد
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 – شهر 100به كمتر از  يبآتنش  يدارا يها شهر كاهش ؛يخبر ژهيو يگفتگو

 11/11/1399خبرگزاري صداو سيما مورخ 

 

بودند در تابستان سال  يتنش آب يشهر دارا 500از  شيب 94كه در تابستان سال  يگفت: در حال روين ريوز

 .ديبه كمتر از صد شهر خواهد رس 1400شهر و در تابستان  170عدد به  نيا 99

 يخبر ژهيو يدر برنامه گفت و گو انيرضا اردكان يآقا ما،يصدا و س يگزارش خبرنگار خبرگزار به

برخوردار هستند  دارياز آب شرب پا رانيا يها صد درصد شهر نكهيا انبي با ما،يشبكه دو سشنبه شب 

 يمنابع آب زانيم يعنيموضوع  نيمواجه هستند كه ا يها با تنش آب از شهر يها برخ افزود: البته در تابستان

 درصد كمتر از مصارف آن است. 20

برخوردار هستند  دارياز آب شرب سالم و پا زيور نكش ييروستا تيدرصد از جمع 82 نكهيا انيبا ب يو

 دايپ يدسترس داريكشور به آب سالم و پا انييهزار نفر از روستا 300و  ونيليم 9سال گذشته  8گفت: در 

روستا  31هر هفته  يعني ديهزار نفر خواهد رس 200و  ونيليم 10رقم به  نيا 1400سال  مهيكردند كه تا ن

 وصل شدند. داريپا به شبكه آب شرب سالم و

وصل شدند ادامه داد:  داريروستا به شبكه آب شرب پا 400هزار و  12تاكنون  نكهيبا اشاره به ا روين ريوز

 خدمت برخوردار خواهند شد. نياز ا زيها ن روستا يمابق

برق  زانيكشور از شبكه برق گفت: م يدرصد مناطق شهر 100 يبا اشاره به برخوردار انياردكان يآقا

كه هم  يقابل توجه شده است به نحو يانقالب اسالم يروزيبعد از پ يها در سال زيها ن به روستا يسانر

 يديبه سامانه خورش زيرا ن يريعشا تيو البته جمع ميكن يم يخانوار را برق رسان 20 ريز يها اكنون روستا

 ها انجام شود. آن يبرا يبرق حداقل نيكه تام ميكن يمجهز م يليموبا

در استان  شيپو نيو نهم ا يادامه داد: فردا هفته س رانيهر هفته الف ب ا شيپو يا اشاره به اجراب يو
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 اسيمق روگاهين كي ،يمگاوات 160 روگاهين كيكه در آن  شود يو كردستان اجرا م يخراسان شمال

و زه  ياريآب يهزار هكتار شبكه اصل 2000خانه فاضالب و آب و  هيسد، تصف كي ،يمگاوات 14كوچك 

 .شود يافتتاح م يبخش كشاورز يبرا يكش

 رسند يم يتومان به بهره بردار ارديليم 700هزار و  4معادل  يها با اعتبار طرح نيا نكهيا انيبا ب روين ريوز

طرح با  250و البته وعده ما  ديعدد خواهد رس 220امسال به  يها ها جمع طرح طرح نيافزود: با افتتاح ا

 است. الس انيتا پا يگذار هيتومان سرما ارديليهزار م 50معادل  ياعتبار

نظام مستقر شد  نيا يوقت شيسال پ 42گفت:  زيدرخصوص وضع سامانه فاضالب كشور ن انياردكان يآقا

 زيشهر را ن كي يكدام حت چيواحد بود كه ه 4ها شامل  فاضالب كشور در شهر يها خانه هيتعداد تصف

واحد و  168تعداد به  نيا ازدهميدولت  ياست كه در ابتدا يدر حال نياپوشش بدهند  توانستند يكامل نم

خانه فاضالب  هيتصف 101سال  8در  يعني ديرس ميخانه خواه هيتصف 269دولت دوازدهم به  انيدر پا

 است. دهيرس يساخته شده و به بهره بردار

موضوع نه فقط  ناي است گفت: دهيرس ي خانه فاضالب به بهره بردار هيتصف كيهر ماه  نكهيبا اشاره به ا يو

 52است و البته هم اكنون  يمهم اريشاخص بس زين افتهيتوسعه  يها در حال توسعه بلكه در كشور يها در كشور

 شده است. هياز پساب تصف ادهفاضالب و استف يكشور تحت پوشش شبكه جمع آور يها درصد شهر 53تا 

كشور  يها خانه هيتصف نيبهرام كه از بزرگتر روزيخانه ف هيتصف سال انيافزود: در تهران تا پا روين ريوز

تهران در جنوب  ينفر در پنج منطقه شهردار ونيليم ميخواهد آمد كه دو و ن ياست به مدار بهره بردار

 .رنديگ يغرب و غرب تحت پوشش خدمات آن قرار م

كشاورزان جنوب تهران  اريدر اختمتر مكعب  ونيليم 50خانه  هيتصف نيگفت: از پساب ا انياردكان يآقا

 .ميكن يها را مسدود م و به همان اندازه چاه ميده يقرار م

 يا قابل مالحظه ديهنوز در آغاز راه است البته تمه ييها موضوع فاضالب روستا ادامه داد: در روستا يو
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خواهد است كه سبب  ييو روستا يآب و فاضالب شهر يها پارچه كردن شركت كيانجام شده و ان 

 كنند. اغازرا  يخوب يها كار ييروستا يدولت يها بهتر از شركت يمال هيبا بن ياستان يها شد شركت

 نيندارند ا يشهر يآن كه مسطح هستند و شبكه آبرسان رينظ يها شهر اهواز و شهر برايافزود:  روين ريوز

 يليخ دينبا رويوزارت ن اياست  يكه مسئله مربوط به شهردار نيموضوع موجب زحمت مردم شده است ا

 كار هم وجود دارد. ميبه هر حال تقس يول ست،ين يبحث نيمهم باشد البته در ا

 نياست در ا يسطح يها آب يمشكل اهواز نداشتن شبكه جمع آور نيتر يگفت: اصل انياردكان يآقا

ا با اجازه از مقام كه البته م شود يم جاديا يفاضالب وارد شده و پس زدگ ريبه مس ديشد يها حالت بارش

 يها خانه هيتصف البته ميپروژه فاضالب اهواز را شروع كرد ياستفاده از صندوق توسعه مل يبرا يمعظم رهبر

 ها منعقد شده است. ها با بانك خانه هيتصف يبرا يمتعدد يها و هم اكنون قرارداد ميمتعدد در دستور كار دار

 

 .ميمردم اهواز داشته باش يبرا يخوب يها امسال خبر ميدواريافزود: ام يو

و از  ميكوچك استفاده كن يها خانه هيمثل تهران از تصف ييها در جا يتفكر كه ما حت نيگفت: ا روين ريوز

 يشهردار نيب ياست كه البته موافقتنامه خوب مهمي موضوع  م،يبهره ببر يسبز شهر يفضا يپساب آن برا

سبز  يفضا يتهران برا يمتر مكعب پساب به شهردار ونيليم 140انجام شده كه  رويتهران و وزارت ن

موضوع باعث  نيدارد كه ا تيمتر مكعب هم ظرف ونيليم 200رقم تا  نياختصاص خواهد گرفت و البته ا

 ياريآب يكه برا ييها پساب چاه نيبا استفاده از ا رايخواهد شد، ز نيزم ريز يسد مجاز كي ليتشك

 مسدود خواهند شد. شد يسبز تهران استفاده م يفضا

 

 مصرف آب وبرق ياما و اگر اصالح الگو 

 .ياست و هم نشدن يمصرف هم شدن ياصالح الگو يزيگفت: برنامه ر روين ريوز



   

 

 

106 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 يساله برا 5مصرف، داشتن برنامه بلندمدت  يافزود: اگر منظور از اصالح الگو انيرضا اردكان يآقا

 يسال قبل به اصالح الگو 5اگر از  رايز شود، يمبله  ميبگو ديمصرف باشد با ياعمال اصالح الگو

منظور  گرا يول م،يدر جامعه شاهد باش يمصرف درست يالگو ميتوانست يامروز م ميپرداخت يمصرف م

 .ريخ ميبگو دياز دو هفته قبل باشد با يزياعمال برنامه ر ،يزيداشتن برنامه ر

در  ميصفر داشته باش يخاموش 99و  98كه تابستان  ميكرد يزيسال قبل برنامه ر 3ادامه داد: از تابستان  يو

 ديهزار مشترك جد 975ساالنه  رايشد، ز ميبا رشد مصرف مواجه خواه ميدانست يكه خودمان هم م يحال

هزار قرارداد با  294 ميشد لخودمان قائ يدو ساله برا ياز آنجا كه فرصت ميرسان يدر بخش برق به ثبت م

 شيداد كه با مصرف كمتر چه پ ليشرح تفص عيبه تك تك صنا ريتوان و شركت ميامضاء كرد عيصنا

 چه خواهد شد. اديو با مصرف ز ديآ يم

مصرف) را دولت و مردم و رسانه  يموضوع (الگو نيدر ا ريكرد: اگر عوامل درگ حيتصر انياردكان يآقا

و  تر قيدق يزيربرنامه  ديبا ياست منته يمصرف شدن يدرخصوص اصالح الگو يزيبرنامه ر ميبدان

 فراهم آورد. يتر عيارتباطات وس

 نيشرط ا كيبرق و گاز گفت: به  يها به منظور ادغام بخش يوزارت انرژ سيدرخصوص تأس روين ريوز

 اياست  دهيانجام شده به هدف رس ريسال اخ 40كه در  ييها ادغام يتمام مينياست كه بب ياتفاق شدن

 !ر؟يخ

از وزارتخانه  يوزارت بازرگان كيداغ بحث تفك يها از بحث يكيكرد: در حال حاضر  حيتصر يو

 يها ها نوشتند كه وزارتخانه نامه يدو وزارتخانه از هم جدا بودند عده فراوان نيا يصمت است زمان

سه  نيبا ادغام ا نديو بگو نديايشوند، اما اآلن آن افراد كجا هستند كه ب كپارچهيصنعت، معدن و تجارت 

 ر؟يخ اي دندين رسبخش به اهدافشا

شركت آب و  كي 53و قبل از انقالب گفت و افزود: سال  53در سال  يوزارت انرژ سياز تأس روين ريوز
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 تيريمد يشد كه برا جاديفكر ا نيها ا وجود داشت، بعد ياتم ينفت و سازمان انرژ يشركت مل كيبرق و 

با  يپس از آن انرژ دشو سيتأس ينه انرژوزارتخا كيسه بخش،  نيبا ادغام ا كجاي يزيمتمركز و برنامه ر

 شد. سيتأس 53كه امروز وجود دارد در سال  رويوزارت ن نيشد و هم ليتبد رويكوتاه به ن يا ترجمه

 يبرا يا ها هم گفت: دولت در بخشنامه برق ياز قطع نيكو تيدر خصوص سهم مزارع ب انياردكان يآقا

رمز ارز، با دارا  ديتول يها واحد ايمزارع  يو راه انداز سيستأ انيكرد تا به متقاض فيوزارتخانه صمت تكل

آن  ازيبرق مورد ن نيمسئول تأم هم رويارائه كند كه پس از آن وزارت ن سيپروانه تأس از،يمورد ن طيبودن شرا

پروانه  افتيشده در مصوبات بخشنامه. حال هر كس بدون در فيواحد خواهد بود آن هم طبق تعرفه تعر

 .شود ياستخراج رمز ارز كند متخلف محسوب م يها واحد ايمزارع  يو راه انداز سيام به تأساقد سيتأس

مگاوات عنوان كرد و  300مجوز در كشور را حدود  يرمز ارز دارا ديمزارع تول ايها  اوج بار مجموعه يو

مصرف برق در  ينبحرا طيتا زمان خروج از شرا ديها به توافق رس شركت نيبا تمام ا ريافزود: شركت توان

مصرف برق  يبحران رانها خاموش شود و پس از خروج از اوج مصرف و دو واحد نيا يها كشور، دستگاه

 يمهم حت نيا يخواهند شد برا ييهم شناسا رمجازيغ يها واحد انيم نيخود ادامه دهند. در ا تيدوباره به فعال

 در نظر گرفته شده است. كنند يم يطالع رسانو ا يرا معرف نيكه متخلف يافراد يهم برا يو پاداش زيجوا

ها گزارش شده  واحد يمگاوات خاموش 265گفت: در حال حاضر و طبق آمار واصله حدود  روين ريوز

 هم همچنان ادامه خواهد داشت. رمجازيغ يها واحد ياست ضمناً جمع آور

كه  ياز محل معابرمگاوات  340برق، حدود  ييكرد: به منظور صرفه جو حيتصر انياردكان يآقا

 ايكامل  يبا خاموش يوصول انرژ زانيم نيوصول شده و ا كرد، ينم يدردسر و ناامن جاديها ا آن يخاموش

 ها به دست آمده است. كم كردن حجم چراغ

برق بخش شمال كشور از سر گرفته شد كه  نيبا كشور تركمنستان درخصوص تأم يافزود: مذاكرات يو

 .ميرو برس شيپ يها به وضع مناسب برق در روز ميبتوان ميدوارياست ام دهيسهم ر جهيخوشبختانه به نت
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 رويوزارت ن يبرق از سو دكنندهيتول يها درخصوص پرداخت و وصول پول برق شركت روين ريوز

است و طبق آن،  دهيرس رانيوز أتيه بيو تصو دييخصوص به تأ نيدر ا يا نامه بيگفت: تصو

به  تياولو نيقرار دارند و بعد از آن ا تيمگاوات به باال باشد در اولو 5كه مصرف برقشان  ييها واحد

 يميارتباط مستق قيطر نيكه از ا ميدواريام ديمگاوات برق هم خواهد رس كيمصرف كننده  يها احدو

نقش نكند. با  يفايبه صورت واسطه ا گريد ريو مصرف كننده برقرار شود و شركت توان دكنندهيتول انيم

 داد. رارمصوبه در شرف اجرا ق نيا رسند، يبرق، زودتر به پولشان م دكنندگانيم، تولاقدا نيا

انجام شده است  يبرق تيظرف شيافزا يپشت سر، برا يها كه در سال ييها افزود: با تالش انياردكان يآقا

ده است نصب شده اضافه ش تيمگاوات به ظرف 500هزار و  2كه متوسط ساالنه  ميرفته ا شيپ يا به گونه

مؤثر و كم  يها شيشاگ جاديبا ا ميدواريمگاوات بود ام 800رقم حدود هزار و  نيسال قبل ا 35و در 

 .ابدي شيعدد افزا نيكشور ا يو گسترش منابع مال ها تيمحدود يشدن برخ

بارش  زانيگفت: از اول مهر امسال تا امروز م ندهيكشور در سال آ يدر خصوص وضع بارندگ روين ريوز

قرن  ميها در ن بارش زانيبا متوسط م سهيرقم در مقا نيمتر بوده است كه ا يليم 87ن در كشور حدود بارا

 42قبل حدود  لسا يها يبارش نسبت به بارندگ زانيم نيدرصد كاهش دارد، اما هم 24حدود  رياخ

ه قصد اما از آنجا ك ست،ين يخوب طيشرا ندهيسال آ يآب طيلحظه شرا نيدرصد كاهش دارد پس تا ا

 لطف خدا هم شامل حالمان خواهد شد. ميدر مصرف دار ييصرفه جو

 27موقع حدوداً  نيكشور گفت: سال قبل هم يها سد يمكعب ارديليم 50با اشاره به حجم  انياردكان يآقا

درست، حجم  تيرياما امسال نسبت به سال قبل با مد م،يكشور آب داشت يها مترمكعب در سد ارديليم

 م.يداشته ا يآب رهيدرصد كاهش ذخ 2 باًيهم كم نشده و فقط تقر يليور خكش يها آب سد

الف، ب اشاره  شيپروژه در پو 250در خصوص قانون جامع آب گفت: سال قبل به افتتاح  روين ريوز

 50و  يروگاهيساخت سد و ن لياز قب يپروژه ساخت و ساز 200پروژه به  زانيم نيمنظور ا نيبه ا ميكرد
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 يو كار سازپروژه  50 نياز هم يكيجامع آب،  حهيال نيشد تدو ميتقس يبخش ساز و كارپروژه هم به 

مردم و  يدر زندگ ياديز ريتأث يول شود، ياست كه گرچه با پاره كردن روبان و زدن كلنگ آغاز نم

 خواهد شد. ميبه مجلس تقد ندهيتا دو هفته آ حهيال نيجامعه دارد ا

شده و در حال حاضر طرح  نيو تدو شيها آما استان يبا كم آب يسازگار، طرح 96ادامه داد: از سال  يو

 كشور ابالغ شود. يها دولت، به استان انيتا پا ميدواريشده است كه ام بياستان تصو 12حدود 

در  عيوس يدست اول اشاره كرد و افزود: با اقدامات كارشناس يبرنامه به خبر انيدر پا انياردكان يآقا

 تيريو شركت مد رويكشور معاون آب وزارت ن يسازمان امور استخدام يبا همكار سال گذشته و كي

 4روز  ختار،سا نيحوزه آب شكل داد ا تيريرا بر اساس مد دشيمنابع آب را ادغام كرد و ساختار جد

 .ابديخواهد بود كه مشكالت حوزه آب كشور كاهش  يا نهيو ان شاء اهللا زم ديو ابالغ گرد بيشنبه تصو

كه شد عملكرد ما در  ياستان گلستان گفت: با توجه يها بند ليدر خصوص وضع س انياردكان يآقا

از  شتريبهتر و ب يليها خ رودخانه يها و مهندس بند ليو هم احداث س ها يروبيهم در ال 99و  98 يها سال

 قبل بوده است.

تومان  ارديليم 950هزار و  59وزارتخانه در دولت دوازدهم گفت:  نيا يدر خصوص وضع بده روين ريوز

 يها يو بده زاتيكنندگان تجه نيو تأم نيو مشاور مانكارانيبرق و پ دكنندگانيخود را به تول ياز بده

صنعت در حال چرخش  نيا رايشده، ز جاديا يهم بده زانيم نيالبته به هم ميخود را تهاتر كرده ا يبانك

تومان بابت  ارديليهزار م 40حدود  يزيحال حاضر چو در  ميبالوجه ندار يگفت بده توان يم ياست، ول

 .مياز دولت طلبكار هست يفيتكل متيمابه التفاوت نرخ تمام شده و ق
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در مازندران  يسبز عتيطب نسكيها: با احداث ف استان يعاليمازندران در شورا ندهينما

نامه روز – نسكيروستا در مازندران با احداث سد ف300 ينابود؛ نخواهد ماند يباق

 12/11/1399سبزينه مورخ 

 

 شهر يو سرخه در شهرستان مهد شهر يسمنان، مهد يها ب به شهرستانو سامانه انتقال آ نسكيسد ف پروژه

وقوس مخالفان استان مازندران و موافقان استان سمنان  هاست كه در كش سال يطرح مطالعات كيعنوان  به

و  ها يكه به نگران هشد ييبودجه وارد فاز اجرا فيرد صيبا تخص يدرحال نسكيقرار دارد. اكنون سد ف

مجلس و كارشناسان پاسخ  ندگاني، نما ، مسئوالن مازندران اعم از مردم ياز افكار عموم يسؤاالت بخش

سد  يو اقتصاد ياجتماع ، يطيمح ستيز يها وستيفقدان پ ليازقب ييها يكننده داده نشده است. نگران قانع

منابع  تيريو متخصصان مد ستيز طيمح ارشناسانفعاالن و ك يبارها از سو ريدر طول چند سال اخ نسكيف

به  يتنها تاكنون توجه نه يگوشزد شده، ول يو تخصص يفن ، يعلم گريد يها آگاهان در بخش ريآب و سا

گذاشتن اسناد  اريبه درخواست در اخت  مجلس ندگانياز مسئوالن و نما ي، بلكه بنا به اظهار برخ ها نشده آن

كه  شود يم ينشده است. چند سال پاسخ داده زيآن ن يطيمح ستيز يزهاو مجو يابيارز ، يمطالعات

 يمجاز يها در شبكه »نسكينه به احداث سد ف«و » نه به انتقال آب خزر«عنوان  تحت يمختلف يها نيكمپ

مدت فعاالنه  نيكه در تمام ا يشده است؛ كارشناسان يانداز مرتبط راه يها توسط كارشناسان و فعاالن حوزه

و  ستيز طيمح يرو يا حوضه نيانتقال آب ب يمنف راتيتأث و انتشار اطالعات اعم از يمشغول گردآور

اطالعات جامع، مستند و  نياند با اشاره به هم توانسته زيو تاكنون ن  اند مازندران بوده ياقتصاد كشاورز

مسئوالن مازندران  اراتاستان را با خود همراه كنند. بنا بر اظه ياز افكار عموم يميتأمل، بخش عظ قابل

 ياصل يها در استان مازندران از آب سرشاخه ييرجا ديسد شه دست نييستا در باالدست و پارو300حدود 

 ها منجر خواهد شد. آن يسد به نابود نيكه ساخت ا شوند يمند م بهره دروديسف ژهيو به
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كارشناسان و افراد  يعمده از سو يچند پرسش و نگران د،يكن يمراجعه م ياجتماع يها شيپو نيبه ا يوقت

سد  نيا قيآب از طر زانياساساً چه م كه نيا ليازقب ييها پرسش ، كند يع، توجه شما را به خود جلب ممطل

از  يكيآن احداث شود،  يروبر  نسكيكه بناست سد ف رودياسپ  قرار است به سمنان منتقل شود؟ رودخانه

انحراف  ليدل ، بهسد نياست، كاهش آورد ا يسار ييرجا ديآب سد شه كننده نيعمده تأم يها سرشاخه

 يريتدب ايآ ينگران نيرفع ا يبرا روياست، وزارت ن ريناپذ اجتناب يامر نسكيسمت سد ف سرشاخه به نيا

 خواهد آمد؟ نسكيحوزه سد ف يجانورو  ياهيو پوشش گ يعيطب است؟ چه بر سر منابع دهيشياند

 

 ميكن ليتبد ريهمه كشور را به كو دينبا 

 باره نياست كه در ا نهيزم نيها ازجمله افراد آگاه و مطلع در ا استان يعال يمازندران در شورا ندهينما

سال افتتاح خود اذعان  نيدر پنجاهم يبانك جهان ،يفيدارد، بنابر اظهارات صاحب شر يسخنان فراوان

همراه  به يستيز طيمح بينبوده، بلكه آس ديتنها مف صورت گرفته نه يها يدرصد از سدساز80كرد كه 

 است داشته

 نهيدر زم ياشتباهات يدر بررس يسد، گزارش يجهان ونيسيگفت: كم رنايبه ا باره نيدر ا يفيشر صاحب

به  يتوجه يساخت سد، ب يمنتشر كرده كه در آن گفته شده، انتخاب رودخانه اشتباه برا يسدساز

 ژهيو به يستيغفلت از تنوع ز شود، يمنطقه م يكه باعث ثبات اكولوژ دست نييآب پا انيجر راتييتغ

ساكنان منطقه،  يعموم تيدر جلب رضا ياشتباه، ناتوان يو محاسبات اقتصاد ها استيس ان،يآبز

 نهيزم نيدر ا نيآفر سدها هفت اشتباه بحران هيرو يوساز ب و ساخت راتيدر خطرات و تأث تيريسوءمد

 است.

رود،  خواران، تنگه، اشك م، گلسر ايكاورد، رودبارك  يها ادامه داد: در استان مازندران رودخانه يو

وارد  نسكيسد ف دست نييدر پا يو فرع ياصل يها عنوان سرشاخه و رودخانه عروس و داماد به رود نيريش
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از آب  ييدرجايشهسد  دست نييروستا در باالدست و پا300حدود   و شوند يم ييدرجايسد شه اچهيدر

 دارند. يقانون يها رواقع حقابهو د برند يبهره م دروديسف ژهيو به ياصل يها سرشاخه

باعث وارد شدن صدمات  نسكيكرد: احداث سد ف ديها تأك استان يعال يمازندران در شورا ندهينما

در مركز  يسبز عتيطب چيه گريكار د نيو با ا شود يگلستان و مازندران م ستيز طيمح كرهيبر پ  ياساس

 نخواهد ماند. ياستان گلستان و مازندران باق

در مبدأ مازندران، موجب  يمنابع آب ديبر كاهش شد  سد عالوه نياحداث ا كه نيا انيدر ادامه با ب يفيشر

از  يناش يها جا ماندن زباله و به يرفتن توده جنگل نيب از  ر،يخاك در مس شيها، فرسا كوه يدگيخراش

كل استان مازندران از  ينيرزميز يها ها، آب كرد: براساس نقشه حيخواهد شد، تصر يعمران اتيانجام عمل

دهنده آن است  امر نشان نيمنطقه در مرحله هشدار قرار دارد كه ا يكشاورز ازيرفع ن يلحاظ برداشت برا

از سمت شرق  زين ريكو يممنوعه است؛ از طرف يها دشت ستيدر ل يريكه مازندران درحال قرارگ

كه خود با  يچگونه ممكن است استان اسفبار تيوضع نياستان مازندران است، آنگاه با ا دنيدرحال بلع

مردم و كشاوزران خود  ازيرا كه مورد ن يبتواند آب كند، يكمبود آب دست و پنجه نرم م قيمشكالت عم

 كند. يبانيها را پشت استان سمنان بدهد تا آن يليرو به تعط اي ليكارخانجات تعط  است، به

 

 گر؟يآغاز ساخت چند سد د نسكيف 

اشاره شد، ازجمله  زيطور كه در ابتدا ن همان يعيطب و منابع ستيز طين عرصه محو فعاال كارشناسان

وجه  يول شمرند، يرا برم يفراوان ليدال زيابراز مخالفت خود ن يهستند و برا نسكيمخالفان احداث سد ف

 است. يعدب يها سد و برنامه نيها نبود اطالعات شفاف درباره ا آن يمشترك اظهارات تمام

كه خود ازجمله  يسار نور اميدانشگاه پ يعلم ئتيمنابع آب و عضو ه تيرياستاد مد ،ينموم بابك

 يكشاورز ونيسيكم شيپ ياست و در جلسه چند نسكيمشاوران و افراد مطلع در پرونده احداث سد ف
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 ارتگفت: كارشناسان وز باره ني، در ا مازندران حضور داشت ندگانيو نما روين ريمجلس با حضور وز

دهند كه استان  حيكه در دست داشتند، توض يداشتند تا با آمار و ارقام و اسناد يدر آن جلسه سع روين

 است. نسكيآب سد ف ازمندين 1420افق يسمنان برا

 يدر برخ يا صورت نقطه كه به نديگو يحاضر هم م مسئوالن استان سمنان درحال كه نيا انيبا ب يو

، اضافه كرد:  سرخه و سمنان دچار كمبود آب هستند هر،ش يمهد يها ها همچون شهرستان شهرستان

 يها اخهسرش  ياحداث سد بر رو يبرنامه بعد نسك،ياز آن دارد كه پس از احداث سد ف تيحكا ها دهيشن

 يشهر برا در قائم انيلياحداث سد كس نيشهرستان شاهرود و همچن ازيآب موردن نينكارود جهت تأم

 آب شهرستان سمنان است. نيتأم

استان در  نيدرصد از خاك ا95شدن  سمنان درخصوص واقع ينيسرزم شيسند آما حيرغم تصر به يمومن

زده  نيتخم تيجمع شيدرصد افزا50در حدود  يزياستان چ نيا يبرا 1420در افق ، رانيا يمركز ريكو

 درصد11حداكثر  يمازندران در همان مقصد زمان يبرا تينرخ جمع شيافزا نيا كه يشده است؛ درحال

 در نظر گرفته شده است.

 

 ها چشمه دنيخشك خطر

كه محمد  چنان ؛ كنند يم فيگسترده توص اريرا بس نسكيساخت سد ف يطيمح ستيتبعات ز كارشناسان

: در صدد ساخت ديگو يدارد و م دينكته تأك نيبر ا ،يسار يعيطب دانشگاه منابع يعلم ئتيعضو ه ،ينيام

بارش  زانياست. م ينيرزميآب ز يها ها و سفره چشمه كننده هيتعذهستند كه  يا رودخانه يسد بر رو

است كه البته  يمعادل بارش دشت سار يباران سازمان هواشناس به لحاظ خطوط هم نسكيمنطقه ف

 دست نييمناطق پا يبرا يزمستانه خوب رهيشكل برف، ذخ عمدتاً به نسكيها در منطقه مرتفع ف بارش

 رودخانه است.
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 يرفت و آمد جانوران ريكرده و باعث بسته شدن مس جاديا يستميسد خود برش اكوس اچهيافزود: در يو

 .كنند يم يجا زندگ آن يستيز طيكه در چهار منطقه حفاظت شده مح شود يم

نكته مغفول  نيتر ها و مراتع كشور در ادامه با اشاره به مهم جنگل قاتيمؤسسه تحق يعلم ئتيعضو ه نيا

 زيبه حوضه آبر شود يمربوط م نهيزم نيمبحث در ا نيتر گفت: مهم نسكيسد ف مانده در سلسله مباحث

انتقال  يمعنا سد به نيمبنا ساخت ا نيمازندران واقع شده و برهم نيكه در تجن و سرزم نسكيرودخانه ف

 هاست ممنوع شده است. اقدام سال نيبوده كه ا يا حوضه نيآب ب

در  ديشد يآب يمحدود و به دو شرط ب اريصورت بس ال آب هم بهانتق يها طرح يحت كه نيا انيبا ب ينيام

ندارد و در  يآب ديشد ازيمقصد ن يكرد: وقت ديقابل اجراست، تأك  رساندن به مبدأ بيآس مقصد و عدم

و ...  يماعاجت ،ياقتصاد ،يطيمح ستيز يجد يها بيسد دچار آس نيمقصد در اثر ساخت ا يثان

 .ستين يو منطق يعقالن وجه چيبه ه نسكيساخت سد ف شود، يم

 

 استان پرمصرف آب در كشور است 4جزو  سمنان 

طبق قانون و  كه نيا انيبا ب يسار يو علوم كشاورز يعيطب دانشگاه منابع يعيطب منابع ياستاد كرس نيا

ها و  اگر به پروژه ست؛ين يو منطق ياصول وجه چيسد به ه ني، ساخت ا آب يابالغ يها استيبراساس س

 يها طرح نيكه ا ديد ميخواه م،يندازيب ينگاه يا حوضه نيسابق كشور در حوزه انتقال آب ب اتيربتج

 زين يو اجتماع يتيامن يجد داتيتهد ،يو اقتصاد يطيمح ستيز يها بياز آس ريغ و مخرب، به نهيپرهز

 اند. دنبال داشته مناطق مبدأ و مقصد به يبرا

اه اسناد، آمار و ارقام و جداول جزو چهار استان پرمصرف كشور در استان سمنان به گو كه نيا انيبا ب يو

در اثر  ييدرجايسد شه يطور كه گفته شد، مقدار آب ورود داد: همان حيمصرف سرانه آب است، توض

كه اكنون در  مينو البته فراموش نك افتيدرصد كاهش خواهد 15تا  10 زانيسد حداقل به م نياحداث ا
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و  ميشو يم يسال خشك يها وارد سال مياقل رييتغ دهيپد ليدل بعد به يها و در سال ميهست يپرآب يها سال

 تواند يم ييدرجايكاهش سد مهم شه ژهيو و به يرسطحيز ياساس هر اندازه كاهش منابع آب نيبرهم

 و اقتصاد منطقه باشد. يكشاورز يبزرگ برا يديتهد

نفر از 600متشكل از  يا در استان مازندران كه جامعه رانيا يبان جامعه جنگل سيعنوان رئ افزود: به ينيام

ما با  يكه همگ كنم ياست، اعالم م يياجرا يها دستگاه رانينهاد و مد مردم يها دانشگاه تا تشكل دياسات

 .ميشدت مخالف سد به نياحداث ا

 

 مازندران يبه كشاورز خسارت

 ياست كه بخش كشاورز ي، خسارت ددارن ديكه منتقدان بر آن تأك نسكياز تبعات ساخت سد ف يكي

گفت: با  باره نيدر ا ياسالم يدر مجلس شورا دورود انيو م يمردم سار ندهي. نماكند يمازندران وارد م

ب يدر آن منطقه آس ستيز طيو مح يمختلف ازجمله بخش كشاورز يها به بخش نسكياحداث سد ف

 .شود يوارد م يجد

) كه قرار است سد روديرو (اسپ از رودخانه اسپه ييدرجايسد شه از حقابه يافزود: بخش يزارع يمنصورعل

تجن  زيآبر  سد كه در حوضه نيو مسلم است با احداث ا شود يم نيآن احداث شود، تأم يبر رو نسكيف

 .اشتنخواهد د يرودخانه دسترس نيبه سهم خود از ا گريد ييدرجايقرار دارد، سد شه زين

حد فاصل،  نيگفت: در ا  نسكيتا مخزن سد ف ييدرجايسد شه يمترلويك70با اشاره به فاصله  يزارع

مازندران قرار دارند  يزاريشال يهكتار از اراض800حدود  نيو مراتع و همچن يعيطب منابع ياز اراض ياريبس

 ها متأثر خواهند شد. آن يسد همگ نيكه با احداث ا

با كارشناسان و  يجار مجلس در سال انندگيكه نما يمختلف يها مجلس با اشاره به نشست ندهينما نيا

طرف مقابل عنوان شده  ي، اظهار داشت: در آن جلسات بارها از سو اندركاران پروژه برگزار كردند دست
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 روين ريبا حضور وز يا لسهبارها ازجمله در ج زيانجام گرفته است و ما ن ها يابيبود كه همه مطالعات و ارز

دارند،  يوارد است و تا ما و كارشناسان امر كه با ما همكار يجد اداتريا ها يابيارز نيكه بر ا ميگفت

 .ابديسد ادامه  يياجرا يكارها دي، نبا ما برطرف نشود يها يطور كامل اقناع نشده و نگران به

 

 آب نيتأم يها پروژه يطيمح ستيز وستيپ ضرورت

به نظر شركت آب  ايآ كه نيا رب يمبن يمازندران هم در پاسخ به پرسش يا شركت آب منطقه رعامليمد

 نسكيمعادل سد ف يحجم آب نيتأم ياز احداث سد، برا ريممكن به غ يها نهيگز يمازندران تمام يا منطقه

 ميقبل از هر تصم يا  حوضه نيانتقال آب ب يها گفت: معموالً در بحث ريخ ايشده است  يدر سمنان بررس

 نيآخر رويانتقال از نظر وزارت ن يشود و راهكارها يبررس ديمباحث با نيا يجهت مباحث اجتماع به

 .شود يكنترل م رويآب در وزارت ن صيتخص نديمباحث در فرآ نيمرحله است، ا

اضافه كرد:  زيطرح ن يطيمح ستيز وستينداشتن پ ايدرخصوص داشتن  يخكشي ميمحمدابراه

 يا باشد و در گردش كار بودجهداشته  يطيمح ستيز وستيپ ديحتماً با رسد، يكه به اجرا م ييها پروژه

 است. ستيز طيعهده سازمان برنامه و بودجه و مح مهم به ني. كنترل اشود يمعموالً به آن توجه م

متر مكعب  ونيليم5/7 يمازندران، اجازه انتقال آب برا يا شركت آب منطقه رعاملياظهارات مد براساس

مترمكعب است. براساس آمار در دوره  نويليم160حدود  ييدرجايداده شده است. حجم مخزن سد شه

در سال  بمترمكع ونيليم95 زانيبه م ييدرجايسد شه  به يحداقل آب ورود ييدرجايسد شه يبردار بهره

 مترمكعب بوده است. ونيليم47سال  نيدر هم زين دروديرخ داده است و حداقل آب شاخه سف 96-97 يآب

 يدنبال خواهد داشت و سدساز را به يتبعات ستمياكوس يبرا عت،يهرگونه دست بردن در طب يكل طور به

 يها منطقه موردنظر را دچار چالش يعيناخواه چرخه طب است كه خواه يازجمله اقدامات ان،يم نيدر ا

 نيآخر نوانع به يحت ياز كشورها به سدساز ياريروزها بس نيكه ا روست نيخواهد كرد؛ از هم يجد
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در  ياست كه سدساز يدرحال ني. انهيگز نيعنوان نخست چه رسد به د،كنن ينگاه نم زيآب ن نيتأم نهيگز

با تبعات  نسكيساخت سد ف انيروزها ازجمله حام نيكه ا يدارد، موافقان ياريهنوز هم موافقان بس رانيا

 هستند. يطيمح ستيفراوان ز

 

 نشده است ياز مسئوالن، كارشناسان و مشاوران مازندران ينظرخواه گونه چيه

عنوان مرجع  به رويوزارت ن تيرابطه با اشاره به نقش و مسئول نيدر هم ستيز طيحفاظت مح ركليمد

منابع و  يو تابلو تياست كه براساس كم رويوزارت ن يآب در كشور اظهار داشت: به طور كل صيتخص

د از و بع تو مقررا نيقوان ليها ذ و كارگروه ها تهيمتعدد در كم يها يمصارف آب، پس از انجام بررس

 نيمنطقه تأم كيدر  يخاص  وهيشكل و ش آب را به رد،يگ يم مينظر كارشناسان تصم و اعالم يازسنجين

 احداث سد است. زيها ن روش نياز ا يكيانتقال دهد كه  ايكند 

شده  ديطور كه در برنامه سوم توسعه بر آن تأك آن ستيز طيافزود: نقش مح يكارنام يميابراه ينعليحس

 نيبه ا  بزرگ كشور ازجمله درخصوص احداث سد است؛ يها پروژه يطيمح ستياثرات ز يابياست، ارز

 يپروژه دارا ايبرسند كه طرح  جهينت نيبه ا ستيز طيمح ابيچنانچه مشاوران و كارشناسان ارز بيترت

آثار باشند و بعد از آن  نيكاهش ا يبرا ييدنبال راهكارها به دياست، با يطيمح ستياثرات مخرب ز

 يابيكاهش اثرات، آرا و نظرات خود را در كارگروه ارز يبرا ييها حل راه افتنين اي افتنيصورت در

 جا نيمربوطه (در ا ياز سازمان برنامه و بودجه و متول يندگانيكه متشكل از نما يستيز طياثرات مح

 شود. يريگ ميتوقف پروژه تصم ايتا درخصوص ادامه  دهند ي) است، ارائه مرويوزارت ن

را  يابيجا كه خاستگاه احداث سد در سمنان بوده است، مجموعه امور آب سمنان ارز گفت: از آن يو

بود كه از همان ابتدا تا به  يدرحال نيو ا رديتوانست مصوبه احداث سد را بگ زين 91كرد و در سال هيته

 است. دهنش ياز مسئوالن، كارشناسان و مشاوران مازندران ينظرخواه گونه چيامروز هنوز ه
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ها تاكنون همه كارها و اقدامات در استان سمنان انجام گرفته و در  افزود: از همان سال يكارنام يميابراه

مثبت خود را نسبت به احداث سد  يرأ ،يخدمات و كشاورز ع،يضوابط استقرار صنا 2ماده تهيكم تينها

كه در  يقطعاً هرگونه سد كه نيا انيمازندران با ب ستيز طيحفاظت مح ركلياعالم كرد. مد نسكيف

سد  نيخواهد كرد، گفت: ا جاديسد ا دست نييپا يبرا يتبعات مخرب و منف شود، يباالدست ساخته م

 ياست و تبعات منف يطيمح ستيآثار مخرب ز ليها تحم از آن يكيدارد كه  ياثرات مخرب متعدد

 شود. يبررس ديداشت كه حتماً با خواهد يو اجتماع يو اقتصاد يكشاورز يها حوزه ريدر سا زين يگريد
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 يدرصد تاالب گاوخون 96ي؛ سم يزگردهايبه كانون ر يگاوخون ليهشدار درباره تبد

 12/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – خشك شد

 

است كه در  رانيا يمربع در فالت مركز لومتريك476وسعت  به يا منطقه ،يگاوخون يالملل نيب تاالب

و  ياهيتاالب از لحاظ داشتن تنوع پوشش گ نيا  واقع شده است. رود ندهيزا يلومتريك410 ريمس يانتها

و از لحاظ جاذبه  ستپرندگان مهاجر ا زبانيا ماز پرندگان و در فصل سرم ياديز يها گونه ستگاهيز يمحل

 نيا دار،يناپا ماتيو تصم ينادرست منابع آب تيريبا مد رياخ يها است. در سال رينظ كم يمحل يگردشگر

 ونيدر كنوانس رانيا تياست كه با توجه به عضو يدرحال نيشده است؛ ا ليخشك تبد يا تاالب به پهنه

. اكنون با ستيها منجر شود، مجاز ن تاالب يككه به خش ينيو وضع قوان تمايرامسر، اتخاذ تصم يالملل نيب

آن  يسم يها زگردير دهند يكارشناسان هشدار م يدرصد از وسعت تاالب گاوخون96خشك شدن 

 كشور پراكنده شوند. ياستان منطقه مركز 10در آسمان  تواند يم

 

 رسد يهم م تختيبه پا يگاوخون يها زگردير 

 قياز طر يآب تاالب در دوران ترسال نيگفت: منابع تأم  اصفهان يبحران استاندار تيريمد ركليمد

شهرضا هم  يجنوب يها از كوه يجار يها و ورزنه بوده است. رواناب هياژ يها شهر ريو از مس رود ندهيزا

آب از  يكرد و بخش يم نياز آب تاالب را تأم يآباد، قسمت حسن ـ هيتاالب و دشت جرقو يغرب هياز حاش

كه اتفاق افتاد از  ييها يسال اما بعد از خشك شد، يبا گذر از مباركه به تاالب وارد م زين زدخواستيسد ا

 فارس قطع شد. زدخواستي، ورود آب از سد ا1366سال

كه  ييجا كرد: از آن حيتصر يتاالب گاوخون ياز وضع كنون يضمن ابراز نگران فروش شهيش منصور

 كيبه  شدن ليتبد تيو در نها ها زگردير يموجب پراكندگ ديزش باد شدتاالب همراه با و يخشك
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قرار  ها زگردياستان در خطر ر 10كه تا شعاع  شود يم ينيب شيپ شود، يكانون گردوغبار خطرناك م

 نخواهد بود. يقاعده مستثن نياز ا زين تختيپا يو حت رنديبگ

استان قرار است در حدود  يعيطب منابع ياهنگاصفهان افزود: با هم يبحران استاندار تيريمد ركليمد

 ها اجرا شود. رواناب تيريروان و مد يها شن تيتثب ،يكار نهال يها منطقه طرح يهكتار از اراض400

 ياعتبارات اجرا صيتخص يبرا ميكن يكشور تقاضا م يدار گفت: از سازمان مراتع و جنگل فروش شهيش

اقدام كند، از  يباد شيها و كنترل فرسا ه با هدف كنترل روانابمنطق نيا يايو اح ييزدا ابانيب يها طرح

 ياياح يبرا ه،يروما اچهيدر يايمانند طرح اح ميكن يدرخواست م زيكشور ن ستيز طيسازمان حفاظت مح

 انجام دهد. يدارد، اقدامات مؤثر يالملل نيتاالب كه ارزش ب نيا

 

 يتاالب گاوخون يگردشگر تياهم

آن تاالب  نيتر است كه مهم ياديز يگردشگر يها جاذبه يشهر دارا نيفت: اگ زيورزنه ن شهردار

حقابه تاالب داده نشده و اكنون  ،يسال خشك ليدل به رياخ يها است. در سال يگاوخون يالملل نيب

 شهر نيا ،يگردشگر يها رفتن جاذبه نيدرصد آن خشك شده است و با رفتن پرندگان مهاجر و از ب96

 .كند يمنطقه سفر كند با حسرت نگاه م نيبه ا ديبازد يهم برا يشده. اگر كس ياديز يها دچار ضرر

با وزش باد در هنگام غروب تا شعاع حداقل  ها زگرديتاالب، ر ياضافه كرد: با خشك ييرضا نيغالمحس

 شوند يمنتشر م لومتريك600

 

 ميكن يمشاهده نم ها استيدر س يرييتغ چيه هاست سال

هم گفت:  ياصفهان و مشاور سازمان بهداشت جهان يو عروق دانشگاه علوم پزشك پژوهشكده قلب سيرئ

 ييها دستگاه يو با همكار يجمهور استيو نهاد ر ستيز طيبه سفارش سازمان حفاظت مح شيسال پ10

 صوصخ هوا و به ياثر آلودگ يبررس يرا برا يطرح ،ياصفهان و استاندار يمثل دانشگاه علوم پزشك
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 .مياز آن آغاز كرد يناش يها ريو مرگ و م يتنفس ،يو عروق  يقلب يها يماريب شيبر افزارا  ها زگردير

 ايpm 10اي 5/2pmوجود ذرات  90دهه ليو اوا 80زادگان اضافه كرد: از اواخر دهه صراف نضال

هم  يو تاالب گاوخون رود ندهياست كه زا يهمان زمان نيشد و ا اديدر كشورمان ز 2SOمثل  ييها گاز

 حال خشك شدن بود.در

 

 يكشاورز يها تاالب با ورود پساب زهكش جان مهين اتيح

و  رود ندهياستان اصفهان گفت: حقابه زا ستيز طياداره كل حفاظت مح شيمعاونت نظارت و پا سرپرست

 يدانشگاه يها صورت جداگانه محاسبه شده است. در مجموع طبق برآورد هر كدام به يگاوخون

رودخانه و تاالب در نظر گرفته شده  نيا كياكولوژ يها حفظ كاركرد يآب برامترمكعب  ونيليم313

تر از  كم رهياست كه با توجه به ذخ ازيتاالب ن يحفظ و نگهدار يمترمكعب آن برا ونيليم176كه حداقل 

 .ستيعمالً تحقق حقابه تاالب ممكن ن رود ندهيسد زا يمترمكعب ونيليم200

شاخه كنار و درواقع در مصب تاالب  ستگاهيست كه در ا يزيب همان چافزود: حقابه تاال ياكبر نيحس

 يريگيشده كه آن هم با پ نيمترمكعب از حقابه تأم ونيليم41فقط  ريسال اخ15. در شود يم ليتحو

 بوده است. ستيز طيها و اداره كل حفاظت مح سمن

مقدار آب، تا  نين گفت: ااستان اصفها ستيز طياداره كل حفاظت مح شيمعاونت نظارت و پا سرپرست

حاضر فقط در چهار  انداخت، اما درحال ريرا به تأخ ها زگرديرطوبت در محل، خطر ر جاديبا ا يحدود

 بپسا قتيمانده است كه درحق يقسمت آن رطوبت باق نيدرصد از وسعت تاالب آن هم در گودتر

 .ياست، نه منابع آّب يكشاورز يها يزهكش

ها  سابقه در سرشاخه صورت كم بارش را، آن هم به زانيم نيتر شيكه ب 98ـ97اضافه كرد: در سال  او

نشان  نيكه ا فتادياتفاق ن نيشود، اما ا نيصورت كامل تأم به يحقابه گاوخون رفت يانتظار م م،يشاهد بود
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عوامل  اند و را داشته ريتأث نيتر شيب رمتعارفيغ يها يو بارگذار دارياقدامات ناپا ،يعوامل انسان دهد يم

 ها بوده است. مؤثرتر از بارش يگاوخون يدر خشك يانسان

 

 اصفهان يفرهنگ راثيم بيتا تخر يبر كشاورز ريتأث از

 تيبر اهم دياستان اصفهان ضمن تأك ستيز طياداره كل حفاظت مح شيسرپرست معاونت نظارت و پا 

تاالب  يو اضافه كرد: خشك نايرا ب يگاوخون ياز خشك يملموس ناش يها خطر يتاالب، برخ نيا ياياح

در  زيرا ن اناست يخيتار يها و پل يفرهنگ راثيدارد و م يمنف ريتأث ينيرزميز يها آب تيفيو ك تيبر كم

 .دهد يقرار م بيمعرض خطر تخر

 اياست  نيمنطقه خطرآفر نيدر ا يورود پساب و فاضالب كشاورز ايسؤال كه آ نيدر پاسخ به ا ياكبر

هاست كه باعث  ها و آفتكش از استفاده از كود يناش نيفلزات سنگ يها حاو پساب نيداد: ا حيتوض ر،يخ

 خواهد شد. ها ندهيوزن آال ديتشد

استان اصفهان درباره اقدامات اداره كل  ستيز طياداره كل حفاظت مح شيمعاونت نظارت و پا سرپرست

 نهيدر زم يبانك اطالعات ليبا هدف تكم يشياستان گفت: تاكنون شش طرح پا نيا ستيز طيحفاظت مح

 نصببا  زين گريد يشيرسوب اجرا شده و سه طرح پا شيو پا ياهيپوشش گ شيگردوغبار، گرا زشيخ

از  يروبيهم سه طرح ال يصندوق توسعه مل تيشده، با استفاده از ظرف ليتكم نيآنال يها نيدكل و دورب

 تاكنون اجرا شده است. 96سال

 

 ها منجر شد صد از تاالبدر70كه به خشك شدن  يتيريمد 

 يها همه تاالب كه نيگفت: در ا باره نيمجلس هم در ا يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيعضو كم كي

 يايكرد كارگروه اح يبررس دياما با ست؛ين يهستند، شك يخطرناك يكشور در وضع اسفناك و حت
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 واقعاً چقدر موفق عمل كرده است؟ هياروم اچهيدر

اما  افت،ياختصاص  يارز رهياز صندوق ذخ يحت يخوب يها كارگروه بودجه نيد: به اافزو يعيرف هيسم

خوب به  يها بارش ايانجام شده  يهم اقدامات موفق تيها مطلوب است، در واقع طور كه آمار همان ايآ

 جان داده؟ اچهيدر نيا

در قانون وضع  شيپ سال20از  كه نيا انيمجلس با ب يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيعضو كم نيا

درصد 70ها دچار بحران شدند و اكنون  حال تاالب نيها مشخص شده است، گفت: با ا تاالب تيريمد

 كشور خشك هستند. يها تاالب

و  يريگيها را پ برگزار و وضع تاالب ييو اجرا يبا تمام مسئوالن مرتبط نظارت يا افزود: جلسه يعيرف

 رانيشد، حتماً از مد بيتصو نهيزم نيدر دوره قبل مجلس در اكه  يو درمورد قانون ميكن يم يبررس

 .ميريگ يم يمرتبط گزارش فن

 

 كشور يها همه تاالب ياياح يجامع برا يكارگروه ليتشك 

و اجرا  يريگيمجلس هم با اشاره به انباشت مصوبات پ يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيكم گريد عضو

و مطالبات  ها يازمندين يجلسات گفت: بررس ليتشك اديز ياصله زمانف ليدل آب به يعال ينشده در شورا

 است. ونيسيكم نيا يها تيدر بخش آب از اولو يو مل يا منطقه

ها  از منابع آن يبردار و بهره يطيمح ستيها از لحاظ ز تاالب تيبه اهم خواه ياحد آزاد االسالم حجت

هر  ياياح يو برا ديتاالب د كيطراز با  را هم هياروم اچهيدر توان يحال نم نيپرداخت و گفت: با ا

 است. نشدهاست كه اجرا  ياديز يها داد. مشكل در دستورالعمل ليتشك اءيتاالب كارگروه اح

و  ستيز طيبا حضور مح يمجلس گفت: كارگروه يعيطب آب و منابع ،يكشاورز ونيسيعضو كم نيا

 رديدر دستوركار قرار بگ يزجمله گاوخونها ا همه تاالب يايتا اح ميده يم ليتشك رويوزارت ن
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تحت فشار در  ياريآب يها طرح يبرابر2از  شيب شيافزا خبر داد: يجهاد كشاورز ريوز

 12/11/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ديوام ريدولت تدب

 

تحت  ياريآب يها طرح يبرابر2از  شيب شيبا اشاره به افزا شيافزا يجهاد كشاورز ريوز - رنايا - اهواز

به  1392هكتار در سال  ونيليم1,1از ياريآب يها طرح ني: وسعت ادگفتيوام ريفشار در دولت تدب

 است. دهيان حاضر رسهكتار در زم ونيليم2,4

 يارياز گام نخست طرح آب يبهره بردار نييدر آ كشنبهيروز  يكاظم خاواز رنايگزارش خبرنگار ا به

مهم دولت  يها تيتحت فشار از اولو ياريآب يها خوزستان افزود: طرح هيديتحت فشار در شهرستان حم

 شتريها از حد انتظار ب طرح نيا يا، سرعت اجر يبوده و هست و با وجود مشكالت اعتبار ديو ام ريتدب

 بوده است.

 داتيو تول يبهره ور شيمصرف آب و افزا يساز نهيتحت فشار را در به ياريآب يطرح ها ياجرا يو

 يبه بخش كشاورز يخاص تيتوجه و عنا ديو ام ريموثر خواند و افزود: دولت تدب يو باغ يكشاورز

 نيااز  ينمونه ا يمقام معظم رهبر يهزار هكتار550طرح بزرگ  يراستا اجرا نيداشته است كه در ا

 است. كرديرو

كشاورزان ، بخش  ياريدارد به شرط هم يخوزستان در ادامه افزود: دولت آمادگ يرجهادكشاورزيوز

 كند. نيتحت فشار را تام ياريآب يطرح ها ياجرا يها نهياعظم هز

بدون  يمشاركت كشاورزان و كمك هارا كه با  هيديتحت فشار در حم ياريطرح آب ياجرا يخاواز

 كرد. انيب يبهره ور شيو افزا يتوسعه كشاورز يبرا ييعوض دولت انجام شد ، الگو

 الير ارديليم64از  شيهكتار با ب320در سطح  هيديحم يتحت فشار كشاورز يارينخست طرح آب گام

 شد. نين تامكشاورزا ياريآن از محل هم الير ارديليم9,6 زانيم نيشد كه از ا يياجرا
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 يهزار هكتار550طرح  يدر اراض يكشاورز داتيتول يسه برابر شيافزا

گام نخست طرح  يهزار هكتار اراض 295در  يكشاورز داتيگفت: تول يرجهادكشاورزيوز

 است. دهيتن رس ونيليم 5,2تن به ونيليم 1,7خوزستان از  يهزارهكتار550

هزار 50را  يمقام معظم رهبر يهزار هكتار550دولت در گام نخست طرح  يگذار هيمجموع سرما يو

 يگذار هيكل سرما ريسال اخ 2برنج در خوزستان در  ونيليم كي ديكرد و افزود:با تول انيب الير ارديليم

 طرح بازگشت شده است. نيانجام شده در ا

 يرزكشاو داتيتول شي، افزا تيجمع تيسبب تثب يهزار هكتار550طرح  ياجرا نكهيا انيبا ب يخاواز

درآمد كشاورزان  شيمرزها و افزا تيبه شهرها ، بهبود امن انيياز مهاجرت روستا يريخوزستان ، جلوگ

 يجد مهزار هكتار عز255در سطح  يهزارهكتار550گام دوم طرح  يشده است افزود: دولت در اجرا

 دارد.

 

 صدور كشاورز كارت يبرا يالير ارديليهزارم20اعتبار نيتام

به منظور صدور كشاورز كارت  ياز بانك مركز يالير ارديليهزار م20اعتبار نيازتام يجهادكشاورز ريوز

 كشاورزان سراسر كشور خبرداد. يبرا

شروع  يمحصوالت راهبرد يكشاورز يها نهاده نيتام يصدور كشاورز كارت برا نكهيا انيبا ب يخاواز

 داتيدر تول ييخودكفا يبرا ياعتبارات گام بلندتر نيا قيكرد با تزر يدواريشده است ابراز ام

 گندم برداشته شود. يبه خصوص يمحصوالت كشاورز

تحت فشار در سطح  ياري، فاز اول طرح آب يروز از دهه فجر انقالب اسالم نيدر نخست رنايگزارش ا به

 .ديرس يبه بهره بردار يجهادكشاورز ريوز يبا حضور خاواز هيديهكتار در شهرستان حم320

از كشاورزان منطقه حضور داشتند  يكه جمع هيديتحت فشار حم يارياز طرح آب يداربهره بر نييآ در
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برابر  2به  رپوششيز يدر اراض يمحصوالت كشاورز ديتول زانيطرح م نياز ا ياعالم شد با بهره بردار

 .افتيخواهد  شيافزا

دارد كه از  يباغو  يكشاورز نيهزارهكتار زم50غرب اهواز واقع شده و حدود يلومتريك25در  هيديحم

 .شوند يم ياريآب رودخانه كرخه آب

شده كه منجر به بهبود  يياجرا هيديدر شهرستان حم يمقام معظم رهبر يهزار هكتار550از طرح  يبخش

 شده است. يكشاورز يو ارزش افزوده اراض يكشاورز داتيتول
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مورخ  خبرگزاري ايرنا – وارد مدار شده است يسد مل كيروز  50 هر :روين ريوز

12/11/1399 

 

سد  كيروز به طور متوسط  50هر  ديو ام ريگفت: درطول هشت سال دولت تدب روين ريوز - رنايا - تهران

 وارد مدار شده است. يبزرگ مل يمخزن

هفته  ياز پروژه ها يدر مراسم بهره بردار كشنبهيروز  »انيرضا اردكان« رنا،يا يبرنگار اقتصادگزارش خ به

از سد  يافزود: امروز و با بهره بردار يجمهور سييبا حضور ر رانيا-الف ب#هر هفته  شيو نهم پو يس

 شد. وارد مدار ديو ام ريسد ساخته شده در دولت تدب نيرمشت در استان كردستان چهل و نهم

 سد برسد. 57دولت به  نيا انيتا پا يمل يبزرگ مخزن يشود تعداد سدها يادامه داد: تالش م يو

 يسد مخزن كيروز به طور متوسط  50هشت سال هر  نيدر ا بيترت نيخاطرنشان ساخت: بد انياردكان

 وارد مدار شده است. يبزرگ مل

و كردستان كه  يخراسان شمال يدر استان ها نرايا-الف ب#هر هفته  شيادامه داد: امروز پو روين ريوز

 را به ارمغان آورد. ييمهم هستند طرح ها يمرز يهر دو از استان ها

 تومان برشمرد. ارديليم 776پروژه ها را بالغ بر چهار هزار و  نياعتبار ا يو

 »سيراغ وچ«و گوارا را از سد  نيريآب در سقز، آب ش خانه هيتصف نيخاطرنشان كرد: همچن انياردكان

 خواهد كرد. نيهزار نفر در افق طرح تام 140 تيمنطقه با جمع نيمردم ا يبرا

  يبردار به بهره ديو ام ريآب است كه در دولت تدب خانه هيتصف نيچهل و سوم خانه، هيتصف نيگفت: ا يو

 .رسد يواحد م 56دولت دوازدهم به  انيو تا پا دهيرس

آب در مدار  خانه هيتصف كيبار  كيبه طور متوسط هر دو ماه  در دولت دوازدهم ان،يگفته اردكان به

 قرار گرفته است. يبردار بهره
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 شود يهزار نفر امروز افتتاح م 87 تيجمع يبرا زين ارانيفاضالب در كام خانه هيادامه داد: تصف روين ريوز

آمده  يبردار مدار بهره به ديو ام رياست كه تاكنون در دولت تدب يفاضالب خانه هيتصف نيكه هفتاد و هفتم

 .افتي اهدخو شيدولت افزا انيواحد تا پا 101تا  ها خانه هيتصف نيو تعداد ا

شده  يبردار فاضالب وارد مدار بهره خانه هيتصف كيدولت به طور متوسط هر ماه  نيافزود: در ا انياردكان

دست هم  كيدد انگشتان فاضالب به ع خانه هيانقالب تعداد تصف ياست كه در ابتدا يدر حال نيو ا

 واحد بود. 4تنها  ها خانه هيتصف نيو مجموع ا ديرس ينم

كه با افتتاح آن تاكنون  ديآ يم يبردار به مدار بهره »روانيش«بخار  روگاهيواحد سوم ن نيگفت: همچن يو

دولت  انيتا پا زانيم نيكشور اضافه شده و ا يروگاهين تيمگاوات به ظرف 600هزار و  17دولت  نيدر ا

 .ديهزار مگاوات خواهد رس 20به 

 تيمگاوات ظرف 500افزود: همانگونه كه وعده شده به طور متوسط هر سال دو هزار و  روين ريوز

 است. افتهي شيكشور افزا يروگاهين

در  زين يساز و كار يها پروژه ،يساخت و ساز يها حال اظهار داشت: عالوه بر پروژه نيدر ع انياردكان

به ساخت سد  ميها به طور مستق پروژه نيو فاضالب در دستور كار قرار دارد كه هر چند اآب  يها بخش

 شيبه مردم، افزا يرسان ها، سرعت دهنده خدمت پروژه يكننده اجرا لياما تسه شود، يختم نم روگاهين اي

 است. يادار يراندمان و كاهش بروكراس

 زيحوضه آبر تيريآب كشور، از استقرار مد تيريدر مد يديسامان جد يبا اشاره به برقرار روين ريوز

 خبر داد. يرودخانه اصل 9 يبرا

كشور ساختار  ياستخدام ،يبا مشاركت سازمان امور ادار ميكرد: هفته گذشته موفق شد يادآوري يو

و شركت  رويمعنا كه معاونت آب وزارت ن نيبه ا م؛يو ابالغ كن ييآب كشور را نها تيريمد ديجد

 خواهد بود. زيشركت، ساختار حوضه آبر نيشدند و ساختار ا يكيع آب، مناب تيريمد
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 رو،ين يها وزارتخانه نيب يمشاركت تيريمد كيكه  زيحوضه آبر تيريخاطرنشان كرد: با مد انياردكان

 زيمرتبط با آب و ن يها و همه دستگاه ستيز طيكشور و صمت، سازمان حفاظت مح ،يجهاد كشاورز

 زيآبر ضهمستقر در هر حو يها استان يخواهد بود، برا يدانشگاه يها تيد و ظرفمردم نها يها مجموعه

و  ميريگ يم يدر موضوع آب فاصله جد يتنازعات استان ياز سد برخ ندهيرا خواهد داد كه در آ دينو نيا

 داشت. ميها خواه امور و طرح يدر اجرا يا قابل مالحظه ييتمركززدا



   

 

 

130 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

كاهش نزوالت  ليبه دل يمياقل راتييو تغ يوع خشكسالاز احتمال وق ها يتداوم نگران

 13/11/1399روزنامه رسالت مورخ  – ها بارش ينزول ريس يمعما ؛يجو

 

در  يمياقل راتييتغ يپا ايبوده  يسر خشكسال ريها ز مسئله كه كمبود بارش نيا صيو تشخ كيتفك ديشا

پنجه در  ايكه آ افتيبر آن در يكرد و مبتن هيبلندمدت تك يها به داده دينباشد و با ياست، كار راحت انيم

 .ميا گرفتار آمده يو خشكسال ييدر دام نوسانات  آب و هوا اي ميا افكنده مياقل رييپنجه تغ

 

 ها بارش ينزول ريس يمعما

در  يمياقل راتييتغ يپا ايبوده  يسر خشكسال ريها ز مسئله كه كمبود بارش نيا صيو تشخ كيتفك ديشا

پنجه در  ايكه آ افتيبر آن در يكرد و مبتن هيبلندمدت تك يها به داده دينباشد و با ياست، كار راحت انيم

به  ي. البته با نگاهميا گرفتار آمده يو خشكسال ييدر دام نوسانات  آب و هوا اي ميا افكنده ميلاق رييپنجه تغ

 يها آن است كه بارش تگريبرد، آمارها روا يپ يبه كاهش نزوالت جو توان يشده، م اعداد و ارقام ارائه

منتشر كرده كه  يزارشهم گ رويدرصد كاهش داشته و وزارت ن13/5با سال قبل،  سهيامسال در مقا يزييپا

 متر يليم 87بر  بالغ يجار يماه سال آب بهمن 13از اول مهر تا   يجو يها زشيارتفاع كل ر دهد، ينشان م

درصد كاهش  22)  متر يليم 112مشابه درازمدت(  يها نسبت به ميانگين دوره ياست كه اين مقدار بارندگ

درصد كاهش داشته است و حجم بارش اول مهر  41) رمت يليم 147گذشته(  يو نسبت به دوره مشابه سال آب

كشور هم  يبه دما ديمعادله با نيميليارد مترمكعب بوده، اما در حل ا 143/378بهمن معادل  13تا پايان  

 نيتر شده است. بر هم تا دو درجه گرم ميو ن كيسال گذشته حدود  50گذرا داشت كه نسبت به  يا اشاره

آزاد و  يها باال آمدن سطح آب ،يقطب يها خيدرجه حرارت، ذوب شدن  شيافزا شود، ياساس گفته م

 .شوند يمحسوب م مياقل رييتغ يامدهايپ نيتر از مهم ييآب و هوا يها دهيدر پد ينظم يب
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شده  مياقل رييجهان دچار تغ يكشورها گريمعتقدند، كشور ما به همراه د زين يشناس ميكارشناسان حوزه اقل 

 ديس« باره نيمشاهده است. درا قابل رانيدر ا يمياقل ياز دگرگون ييها نشانه زيحاضر ناست و در زمان 

در  يمياقل راتييتبعات تغ«معتقد است،  مياقل رييهوا و تغ يمركز مل سيرئ ،»يقم ييرزايم يمحمدمهد

رات و خسا نيشتريب قا،يو شمال آفر انهيمشاهده نخواهد شد. منطقه خاورم يكسانيصورت  سطح جهان، به

 يكايو آمر يياروپا يكشورها كه يمشاهده خواهند كرد درحال يجهان شيرا از گرما يصدمات اقتصاد

 .»ديخسارات را خواهند د نيكمتر يشمال

تعدد و  شيها، افزا متوسط دما در كشور، كاهش بارش شيچون افزا ،يشواهد« »يقم ييرزايم«اذعان  به

دهنده بروز روزافزون اثرات  در كشور نشان يخشكسال و ليمانند س ديشد يطيمح ستيشدت حوادث ز

كه  ستدهنده آن ا نشان يطيمح ستيدر كشور است. مطالعات گسترده ز مياقل رييو تغ يجهان شيگرما

بروز  يتوال شيچون افزا ،ياز متوسط جهان است و شواهد شيب يمياقل راتيياز تغ رانيا يريپذ بيآس

 يگرم در جنوب شرق كشور و روزها اريبس يروزها يج حرارتمانند اموا يطيمح ستيز ديحوادث شد

در نقطه مقابل،  يلو». است رانيدر ا مياقل رييتغ ياثرگذار يها سرد در شمال غرب كشور از نشانه اريبس
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 د،يآ يم انيبه م يطوالن يدرزمان راتييسخن از تغ كه نيا ليبه دل كنند، يرا رد م ياستدالل نيچن يگروه

مناسب  يجو يها يناهنجار يرا برا »مياقل رييتغ«اطالق عبارت  يشناس مياقل ن حوزهدانشمندا يبرخ

 حال نيدر حال وقوع است اما درع يخشكسال اي »يينوسانات آب و هوا«به نام  يو معتقدند امر دانند ينم

 معتقدند.    زين نيها به گرم شدن كره زم از آن ياريبس

 

 شود يبررس در بازه بلندمدت ديبا مياقل رييتغ 

: ديگو يم» رسالت«به  يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل سيرئ ،»فهياحد وظ«رابطه،  نيهم در

 مياقل رييتغ ايو  ميهست يمطرح كرد كه در حال ورود به دوره خشكسال تيموضوع را با قطع نيا توان ينم«

 يا حاره جنب يا قهشور ما، منطكرد. ك يابيارز توان يدو سال نم اي كي يمسائل را ط نيصورت گرفته، ا

 شانيها مناطق، نوسان بارش نيقرار دارد، ا يا جنب مناطق حاره ،ييايجغراف يها در عرض يعنياست. 

است و در  متر يليم 300بارش حدود  زانيها، م سال يمثال در كشور ما، برخ عنوان مالحظه است. به قابل

 نيهمواره ا م،يسال گذشته نگاه كن 50 مارو اگر به آ است متر يليم 150كم بارش، حدود  يها سال يبرخ

دوره  كيبوده است.  مثالدر  شتريكم بارش ب يها تعداد سال ر،ياخ يها در دهه يداده، ول نوسانات رخ

 ايآ كه نيا م،يبود مدت يطوالن يدوره خشكسال كيشد، ما شاهد  يمنته  96-97 يساله كه به سال آب 10

. اما امسال طبق ستين ينيب شيقابل پ مدت يطوالن يبرا ر،يخ اي ميهست يكسالدر حال ورود به دوره خش

و  يمياقل يعدد يها مدل ينيب شينرمال بوده و بر اساس پ زانيكمتر از م ها يبارندگ رو،يگزارش وزارت ن

 ماه و كي يعنيماست،  يدوره بارش بايهم كه تقر ندهيسه ماه آ يط رسد يهم، به نظر م يفصل يها بارش

ها، كمتر از نرمال باشد.  سرجمع بارش ماه، بهشتيارد مهيتا ن ديبعد از ع ميماه و ن كيو  ديقبل از ع مين

فراتر از  ايها در حد نرمال  است از بارش تر يكمتر از نرمال باشد، قو ها يبارندگ كه نياحتمال ا نيبنابرا

در  نده،يسه ماه آ يبرا يبارش ال كمو احتم ميا كه تاكنون داشته ينرمال و با توجه به كمبود بارش
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است و  فياحتمال ضع نيا يول رسد يها به نرمال م كه بارش مييبگو ميتوان يحالت م نيتر نانهيب خوش

در مناطق  ژهيو كمتر از نرمال است، به ،يسال آب انيتا پا ها ياز آن است كه بارندگ يحاك ها ينيب شيپ

 ».است تر ياحتمال قو نيجنوب شرق و جنوب كشور، ا

 مييبگو كه نياست اما ا تيرؤ قابل يانداز چشم نيامسال، چن يدرواقع برا: «كند يم ديدر ادامه تأك فهيوظ

 رييتغ ي. براستين ينيب شيقابل پ م،يا شده ياست و وارد دوره خشكسال بيترت نيسال بعد و بعد هم به هم

در بازه بلندمدت  ديرا با راتييتغ نياداده است.  رخ مياقل رييگفت، تغ توان يدو سال نم اي كيهم با  مياقل

مشاهده  م،يكن يابيدما و بارش را در كل كشور ارز يسال و وقت 40-50در بازه  يعني م،يكن يبررس

سو،  ما در واحد سطح، كمتر شده و از آن يها يبارندگ يطوركل سال گذشته، به 50 يكرد كه ط ميخواه

از سطح  يدما را در ارتفاع دو متر ،يهواشناس يها ستگاهياست و در ا هافتي شيدر كشور افزا نيانگيم يدما

 يجزئ راتييقبل تغ يها است. اگر امسال نسبت به سال مياقل رييتغ يبه معنا نيكه ا رنديگ ياندازه م ن،يزم

ت و با خزنده اس يمفهوم م،ياقل رييكرد، تغ فيتعر مياقل رييتغ طهيدر ح توان يمقوله را نم نيداشته باشد، ا

 ».است يبررس قابل مدت يطوالن يها از داده فادهاست

 سيتر شده كه رئ دو درجه گرم يال ميو ن كيسال گذشته حدود  50كشور نسبت به  يدما شود، يگفته م 

غلظت  كه نياست، ضمن ا نيهم مياقل رييتغ: «كند يعنوان م يسازمان هواشناس يخشكسال يمركز مل

 ،يالديم 1910شدن، مثالاز دهه  يو در عصر قبل از صنعت داكردهيپ شيافزادر جهان  يا گلخانه يگازها

 شود، يمحسوب م يا كربن بوده است كه گاز گلخانه يدياكس يد ام، يپ يپ 250مولكول،  ونيليم كياز 

است  ام يپ يپ 430 ام، يپ يپ 250 ني. در حال حاضر اشوند يم نيزم شيكه باعث گرما ييگازها يعني

را  يتيوضع ،يليفس يها وختمدت، بشر با سوزاندن س نيبه دو برابر شده و در طول ا كيزدبانيكه تقر

 نيبه زم ديكه از خورش يا يتابش يشده و انرژ اديشدت ز به يا گلخانه يكرده كه غلظت گازها جاديا

ها، گاز نيباوجودا يدوباره وارد جو آزاد شود ول نياز زم خواهد يو م كند يدر شب فرار م رسد، يم
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 جهيو درنت دهد يبازتاب م نييو سطح پا نيزم سفررا به اتم يانرژ نياز ا يو دوباره بخش بزرگ تواند ينم

است كه اثر  يا گلخانه يگازها ن،يگرم شدن زم يعلت اصل نيبنابرا شود، يتر از حد معمول م هوا، گرم

در  نيو ا ميكن يمشاهده مجهان  يهواشناس يها ستگاهيدر ا نيسطح زم يدما يريگ آن را در اندازه

 يعنيدارد.  ياثر منف م،يكه ما در آن قرار دار يا حاره و جنب ييايافجغر يها از نقاط، مثل عرض ياريبس

بهتر است، چون هوا گرم شده و  ه،يمناطق مثل شمال روس يو در برخ شود يم يباعث كاهش بارندگ

كشت  تيقابل يازنظر كشاورز يشتريب يها نيو زم شوند يخارج م خي رياز ز اند زده خيكه  ييها نيزم

ارتفاع  ايو  يدر مناطق قطب خيسطح  يريگ با اندازه توان يرا م مياقل رييتغ نيا يوركلط خواهد داشت. به

رفته و غرق  رآبيبه ز ندهيسال آ 100 اي 40 -50 يط رياند كه جزا نگران ي. برخديسنج اهايسطح در

 يكوارد خش د،يايباال ب ايآب نفوذ كند، چون اگر سطح آب در يعنو در سواحل كشورها به ايشوند و 

چون  نند،يب يم بيآس ييايدر ساتيتأس ايو  رنديگ يقرار م ديدر معرض تهد شتريب يو مناطق ساحل شود يم

بوده و بعد از چند سال كه سطح آب  يارتفاع مشخص كيكه در  اند شده يبا استفاده از سطح آب طراح

 دايكاهش پ يقطب يها خيو سطح  روند يم رآبيبه ز ساتيتأس ا،يدر هنگام مواج شدن در د،يآ يباالتر م

آثار و  ايو  شوند يم يبرف در مناطق قطب شتريصرف كرده و باعث ذوب ب يشتريب يانرژ نيبنابرا كند، يم

ه سال قبل، صورت، اگر امسال نسبت ب نيا ريدر غ ند،يگو يم مياقل رييدارد كه به آن تغ يمختلف يامدهايپ

موضوع در  نيو ا ستين مياقل رييكاسته شود، تغ ها يبارندگ زانياز م ايتر شده و  چند درجه هوا گرم

 ».  است يكشف و بررس بلندمدت قابل يها داده

ما به سبب  يها سطح آبخوان: «ديگو يكرده و م اشاره زيها ن بر آبخوان ها يكم بارش نيا ريبه تأث فهيوظ

داشته  يا مالحظه و مجاز، افت قابل رمجازيغ يها برداشت ايها و  مجاز در قالب چاه ازحد شيب يها استفاده

در  يوزارت كشاورز النو هم مسئو رويرا هم مسئوالن وزارت ن نيدارد. ا ينگران ياست كه جا

 كنند، يريها در كشور جلوگ از افت سطح آبخوان ينوع هستند كه به يو در حال وضع مقررات اند انيجر
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 يعال يقانون را شورا نيكه ا يرشماليغ يها از استان ريغ ييها كاشت برنج در استان تيازجمله ممنوع

 ». آب مصوب كرده است

 

 نقاط كشور، كمتر از نرمال شتريدر ب ماه بهشتيبهمن و ارد يها بارش 

 حيتوض» رسالت«له به مسئ نيا نييمنظور تب به زين شناس ميو اقل ياستاد دانشگاه خوارزم ،»يجانيعل بهلول«

ما، كمتر از حد نرمال  يزييپا يها است، چون بارش انيامسال، در م يها در بارش مياقل رييتغ يپا: «دهد يم

نقاط كشور، كمتر از نرمال است اما  شتريدر ب ماه بهشتيبهمن و ارد يها بارش ها، ينيب شيبوده و طبق پ

كل بارش امسال  مييبگو ميتوان ينم نيرمال است. بنابرابهتر خواهد بود و ن تيوضع نياسفندماه و فرورد

هم  مياقل ريي. موضوع تغميندار ياديز يكه نزوالت جو ديآ يبرم طور نيها ا از نشانه يكمتر خواهد شد ول

مثال باال رفتن دما، كه امسال  عنوان هم دارد. به يگريد يها يژگيبلكه و ست،يخاطر كمبود بارش ن بهفقط 

اساس  نياست، بر ا مياقل رييتغ يها نشانه گريهم از د يمياقل يها يو نابسامان ميهد آن هستدر زمستان شا

 نيتر شود. اگرچه ا گرم واكم شده و ه يو ممكن است بارندگ ستيما منظم ن ميكرد كه اقل ديتأك ديبا

اما از اواسط نداشته است.  يآن كمتر بوده و اثر محسوس زانيهوا از قبل هم وجود داشته اما م شيگرما

 نيا 1380 ايبه بعد  1375 يها آغازشده و در كشور ماهم در سال ش،يسال پ 45حدود  يعني 1970دهه 

به بعد كاهش  1374از سال  ها يكه روند بارندگ ليدل ني. به امياحساس كرد يصورت رسم مسئله را به

 متر يليم 170حدود  نيانگيطور م كه به ميرا داشت يبارندگ زانيم ني، كمتر1397در سال  كه نيتا ا افتي

كمبود بارش  يها هم خوب بوده اما نشانه 99و  افتي شيافزا ها يبارندگ زاني، م1398بود اما سال 

 يابانيب مهيمنطقه ن كيكه كشور ما ذاتادر  زند يم يزيهم گر عموضو نيبه ا يجانيعل». محسوس است

 م،ياقل رييتغ طيدارد و در شرا يحالت رگبار شترياگر ببارد، ب ايو  بارد يباران نم ايمعنا كه  نيشده، به ا واقع

سال مثل سال  كيدر  ايو   بارد يباران م متر يليم نيروز چند كيدر  يعني. شود يم دتريشد يژگيو نيا
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 رييتغ يذات يژگيو نيبود و ا دهيبار متر يليم 160سال قبل از آن،  كه يدرصورت بارد، يم ادي، باران ز98

سال از  كيجهت است كه ما در كشورمان،  نيدر كشور ماست، به هم مياقل رييتغ يژگيو و مياقل

هر  يبرا ديو با مينيب يخسارت م البيو از س افتد يراه م ليس گر،يد يو سال مينيب يخسارت م يخشكسال

 يخشكسال ورود به دوره يبرا يا نشانه ،يكمبود بارش فعل نكهي. اما اميداشته باش يمسائل آمادگ نيدو ا

فكر انداخت  نيمردم را به ا  98سال  يها منتها بارش م،يقرار دار ياكنون در دوره خشكسال است، ما هم

 دياما همان موقع هم گفتم كه نبا ميهست يسالو ورود به دوره تر يكه در حال خروج از دوره خشكسال

 ميا واردشده يبه دوره ترسال مييبگو ميتوان يها ادامه داشته باشد، آن موقع م بارش نيعجله كرد، اگر هم

را مطرح  نيا توان ياما م ستين يدرست يابيارز م،يبرس يا جهينت نيبه چن يسال بارندگ كيبا  نكهيا يول

 .»ميقرار دار مياقل رييتغ تيو وضع يكرد كه در دوره خشكسال

 

 ديد يا را نقطه يمياقل راتييتغ توان ينم 

نقطه از كشور  كيدر  مياقل رييممكن است تغ ايپرسش كه آ نيبه ادر پاسخ  يدانشگاه خوارزم استاد

 ميتوان ياست، پس نم يا منطقه نديفرآ كي مياقل رييتغ: «ديگو ينه؟ م گريد يا اما در نقطه فتدياتفاق ب

سواحل  مييبگو ميتوان يممواجه نشده،  تيوضع نيروست اما زنجان با ا روبه رييتغ نيتهران با ا مييبگو

هوا قرار  شيگرما طيتفاوت دارند اما كل كشور در شرا گريكديبا  ،يغرب مهيو ن يجنوب مهين ايشمال 

تا دو  ميو ن كي ند،يگو يدما هم كه م شيافزا يو برا ديد يا را نقطه يمياقل راتييتغ نيا توان يدارد و نم

مختص ما هم  نيدرجه است كه ا كي تيكرد نها ديكتأ ديتر شده، با سال قبل گرم 50درجه نسبت به 

رفتن جنگل  نيو از ب يليانسان ازجمله سوخت فس يها تيبوده كه به خاطر فعال يجهان اسيدر مق ست،ين

را در كاهش  رشيرفتار بدهد  كه تأث رييانسان تغ ديبا م،يابي يمسئله خالص نياز ا مياست و اگر بخواه

 » نشان داده است. ها يبارندگ
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 است افتهيكاهش ندر بلندمدت  ها يبارندگ زانيم 

 زانيم: «كند يم ديتأك» رسالت«وگو با  است كه در گفت يگريد شناس مي، اقل»رامشت نيمحمدحس«

هم  شينقاط افزا ينكرده بلكه در برخ دايتنها كاهش پ كه نه دهد يدر مقاطع بلندمدت نشان م ها يبارندگ

 داشته است.

 يمياقل راتييو اگر تغ ستين يمياقل راتييربوط به تغو م افتد ياتفاق م ينوسانات معموالدر مسائل جو نيا 

. دهد يم شيها را افزا گازها، بارش نيا شيو افزا گردد يبرم يا گلخانه يگازها شيبه افزا شتريهم باشد، ب

و بارش  شده ليو ابرها تشك رديپذ يصورت م يشتريب ريباشد، تبخ شتريب نيهرقدر حرارت در كره زم يعني

 .شود يم ادتريز

كشورمان را مطالعه  ريسال اخ 90و ما اگر آمار  دهد يرخ م ييها ينظم يب ،يمياقل راتييدر تغ گريد ياز سو 

ما عوض  يبارش يسبب شده، الگو يمياقل راتييتغ نينكرده و ا رييما تغ يمجموع بارندگ ميابي يدرم م،يكن

 ييآب و هوا راتييدر مورد تغ نيرابكرده، بنا رييتغ يسطح يها ها و روان آب ها به بارش برف يعنيشود. 

 يپوش چشم شيافزا نيداشته و اگر از ا شيافزا ينداشته بلكه كم يرييتنها تغ بارش، نه يكل زانيكشور و م

 جادياختالل ا زين ها يبوده و در نظم بارندگ رگذاريما تأث يها بارش يدر الگو ينداشته است. ول يرييتغ م،يكن

 راتيكرد كه در حال تأث ميمشاهده خواه م،يرا مطالعه كن ريسال اخ 90اگر آمار كه  بيترت نيا كرده است، به

 شترياز آن دامنه خودش عدول كرده و ب يعلم عيو وقا ميهست ها يو هم ترسال ها يهم در خشكسال يدتريشد

 شتانگهد يها استيكند، چون س رييتغ ديبا رويوزارت ن يكل يها استيخاطر س نيشده است. به هم ياتفاق

ها و  ما بارش م،يداشته باش ديجد يها استيها بوده و اگر قرار باشد س متوسط يبر مبنا شتريب ران،يآب در ا

اتفاق  خودش را به يجا يآن نظم بارندگ يعنيداشت،  ميرو خواه شيدر پ يدتريشد اريبس يها يخشكسال

 » است. اوتفمتداول، مت يها انيجر تيريها با مد اتفاق تيريمد نيبنابرا دهد، يم

مثال  عنوان سكه است، به يرو كيآن،  شيها و افزا در بارش راتييتغ: «كند يخاطرنشان م شناس مياقل نيا
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بر اساس  رانيبارش در ا زانيم م،يدار تيتعداد، جمع نيهم زيدارد و ما ن تينفر جمع ونيليم 80آلمان 

آب را  نيمترمكعب آب است و اگر ا ارديليم 430تا  425حدود  ،يبارندگ متر يليم 250تا  230همان 

 زانياست و م يآلمان كياز  شتريمراتب ب به يرانيهر ا يافتيكه سرانه در ميابي يدرم م،يسرانه كن بر ميتقس

 مياقل رييتغ نيانداختن توپ در زم يجا و به ستين شتريب ارديليم 350درمجموع زيكشور ن نيا يها بارش

از دسترسمان خارج  ،يبردار و قبل از بهره ستيباران درست ن يآور ما در جمع تيريمد مييبهتر است بگو

مترمكعب آب از  ارديليم 50از  شتريكه ب ميا بوده يديشد يها شاهد بارش رياخ يها . در سالشود يم

 شتريب يليهزار تومان بوده و  با دالر امروز، خ 5 ش،يمترمكعب در چند سال پ كيشده كه  كشور خارج

و  يخواهد بود. اما توانمند يميعظ هيسرما م،يهزار تومان ضرب كن 5را در  ارديليم 50 نياست و اگر هم

حفاظت از آب ما،  يكل يها ي. متأسفانه استراتژميبهره ببر يا هيسرما نيكه از چن ميرا ندار نيا تيريمد

ر كند، كا ياتفاق يها بارش يبدهد و بر رو استيس رييتغ رويهاست و اگر وزارت ن متوسط يبرمبنا

 ».  ت متفاوت خواهد بوديوضع

 رييتغ يپربارش به معنا يخشك و بهارها يها زودرس، زمستان زييپا ايسؤال كه آ نيرامشت، با طرح ا

را خراب كرده و  زيچ كه همه ميهست »هيگردش سرما«تحت عنوان  ينظام يما دارا: «ديگو ياست؟ م مياقل

 ينظام حكمران به ها نيشهرها شده است و ا يها و آلودگ و طوفان ها البيو وقوع س مياقل رييباعث تغ

رو  روبه دست نيازا يبا مسائل شتري، ب»باشد هيگردش سرما«از نظام  شتريما ب تيو هرچه تابع گردد يبازم

 ستميس نيرو هستند، ا آن روبه يامدهايبا پ شوند ياداره م ستميس نيكه با ا يياز كشورها ياري. بسميشو يم

كه  گريد ياما كشورها شوند يم هيقض نيدچار ا فراواندارد و  يگردش مال شان ياقتصاد طيرادر ش شتريب

 ».  را ندارند يمشكالت نيچن اند، رفتهيرا نپذ ها نيا
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 16/11/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – افتيدرصد كاهش  40ها  ارتفاع بارش

 

 40كشور نسبت به سال گذشته با  يبارندگ تيگفت: وضع روياقتصاد : معاون امور آب وزارت ن يايدن

 يدرصد كاهش مواجه است. به گزارش خبرگزار 20سال گذشته با  52نيانگيدرصد كاهش و نسبت به م

با داشتن سه  رانيدر كشورمان گفت: ا يپهنه آب 180ه به وجود با اشار يخامس زاده يقاسم تق ما،يصدا و س

 بخش است. نيدر ا يبند پهنه نيشتريب يدارا اچهيشامل تاالب، مرداب و در يهكتار پهنه آب ونيليم

ارتفاع  يها در رامسر ثبت شده است، ادامه داد: در سال جار تاالب نيپهنه از ا 25 نكهيا انيبا ب يو

 تيموضوع سبب وضع نيكه ا فتادهياتفاق ن البيو س افتهيسبت به سال گذشته كاهش درصد ن 40ها  بارش

اصفهان و تاالب  تاندر اس يدر استان فارس، تاالب گاوخون شانيها شده است. تاالب پر نامساعد تاالب

هستند كه البته با وجود كاهش  يآب مشكل كم يدارا يها در استان البرز از جمله تاالب هيصالح

 نيا نكهيا انيبا ب يخامس زاده يندارد. تق يآنها نسبت به سال گذشته تفاوت چندان تيوضع ها، يگبارند

بختگان و هامون در استان  اچهي: درزوداف شوند، يدوباره پرآب م البيس كيهستند و با  يها فصل تاالب

 يبرا نكهيره به ابا اشا يبرخوردار هستند. و يبهتر طيو بلوچستان نسبت به سال قبل از شرا ستانيس

تاالب  48و بستر  ميو بستر آنها مشخص شود، اظهار كرد: هم اكنون حر ميحر ديها با حفاظت از تاالب

مشخص شده است. معاون امور آب  رياخ يها دهند، در سال يم ليكشور را تشك يها درصد تاالب 80كه 

سال  52درصد كاهش و نسبت به  40كشور نسبت به سال گذشته با  يبارندگ تيافزود: وضع رويوزارت ن

ها  بارش شيبا افزا نياواخر اسفند و فرورد ميدرصد كاهش مواجه است كه البته انتظار دار 20گذشته با 

نسبت به سال  يجد رييكه انجام شد تغ يتيريكشور با مد يسدها ريذخا. در حال حاضر ميمواجه شو

 .ميندار يآب شرب مشكل نيتام يگذشته ندارند و در تابستان برا
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 16/11/1399روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  – خورد ديكل رمنديحقابه رودخانه ه ميتقس

 

 يبردار از آغاز كار نقشه رويو منابع آب مشترك وزارت ن يمرز يها دفتر رودخانه ركلي: مد اقتصاد يايدن

 نياز ا رانيحقابه ا ليشنبه توسط كارگروه مشترك دو كشور به منظور تحو از سه يمرز رمنديرودخانه ه

زاده با اشاره به حضور  بزرگ يسي(پاون)، ع رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيرودخانه خبر داد. به گزارش پا

ماه در زابل مستقر خواهند  كيبه مدت  اتيه نير كرد: ااظها رانيدر ا ينفره افغانستان 20از  شيب اتيه

وارد عرصه كار  يو افغانستان يرانيمرزبانان ا تيدو كشور با حما يفن يها پيمدت اك نيبود و در ا

 .شوند يم

و بلوچستان درخصوص  ستانيدر س يو افغانستان يرانيا يها نشست مشترك طرف جيدرباره نتا يو

كشور، امور خارجه،  رو،ين يها وزارتخانه ،ينشست فرابخش نيار كرد: در ااظه يمرز رمنديرودخانه ه

حضور داشتند.  آنها يافغانستان انيو همتا رانياز ا يها و مسووالن استان و دستگاه يمرزبان يدفاع و فرمانده

و  رانيا ييايساريحضور معاونان كم زيو ن رويتوسط وزارت ن يرانيا اتيه يزاده با اشاره به سرپرست بزرگ

است در مدت  ديداده و ام انينشست خاطرنشان كرد: جلسات روز گذشته به كار خود پا نيافغانستان در ا

 انيبه پا رمنديه يرودخانه مرز يبردار نقشهحضور دارد، كار  رانيدر ا يافغانستان اتيماه كه ه كي

سال  كياز  شين از بآ يوگوها را كه گفت يمرز رمنديرودخانه ه يبردار هدف از نقشه يبرسد.و

كه الزم است  ييها عنوان كرد. سازه رانيا يها حقابه افتيدر يها گذشته آغاز شده، استقرار سازه

و  يمرز يها دفتر رودخانه ركليباشند. مد برخوردار قيدق زاتيشوند و از تجه يطراح قيصورت دق به

حاصل شود كه  نانيباشند تا اطممدرن  ديبا زاتيتجه نيكرد: ا ديتاك رويمنابع آب مشترك وزارت ن

خاطرنشان كرد: پس از  ي. وشود يم رانيا ليتحو رمنديرودخانه ه 1351ها منطبق بر مفاد معاهده  حقابه

ها،  نقشه نيو مبادله كنند. ا دييها را تا نقشه نيا ديدو كشور با يسارهايكم ونانها، در گام بعد معا نقشه هيته
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 يآن طراح يخود را رو يريآبگ يها قرار است سازه رانياست كه ا رمنديرودخانه ه يتوپوگراف يها نقشه

هم  الهمس نيها وجود ندارد. ا سازه يها امكان طراح نقشه نيا هيزاده گفت: بدون ته و اجرا كند. بزرگ

مطمئن باشند كه حقابه داده و  دياست و دو طرف با تيحائز اهم يطرف افغانستان يو هم برا رانيا يبرا

ها انجام شود كه  سازه يو اجرا يها، الزم است كار طراح نقشه ليافزود: بعد از تحو ي. وشود يم افتيدر

و منابع آب مشترك  يمرز يها دخانهدفتر رو ركليشده است. مد نيهم تام ازيكار بودجه مورد ن نيا يبرا

 رد،يبگ ليدخانه تحوشود كه آب را از رو يطراح يبتن قيدق يها كانال ديبا نكهيا انيبا ب رويوزارت ن

 رانيا ليآب تحو زانيبه چه م مينصب شود تا مطمئن شو يريگ اندازه زاتيافزود: در ابتدا الزم است تجه

 يآن در سال آب يكه كار اجرا يطور تمام شود؛ به ندهيآ لسا كيكار در  نيا ميكن ي. تالش مشود يم

 آغاز شود. يجار
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 18/11/1399نامه دنياي اقتصاد مورخ روز – شد ديساختار بخش آب وارد مدار جد

 

 يها حوضه يدر امور آب و آبفا با اشاره به انتشار فراخوان انتخاب روسا روين رياقتصاد : معاون وز يايدن

شده و انتشار فراخوان انتخاب  يدياختار بخش آب وارد مدار جدس رييگفت: از هفته گذشته تغ زيآبر

 راستا صورت گرفته است. نيدر هم زين زيآبر يها حوضه يروسا

و استقرار  يساز ادهيدر جلسه پ يخامس زاده ي(پاون)، قاسم تق رويوزارت ن يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

منابع  تيريشركت مد ديساختار جد التيشكگفت: ت رانيمنابع آب ا تيريشركت مد يساختار سازمان

افزود: بر  ي. وافتيشركت كاهش  نيا يها آب هفته گذشته ابالغ شده و بر اساس آن تعداد معاونت

شده و فراخوان  ليتشك زيحوضه آبر 9منابع آب از دو معاونت و  تيريشركت مد د،ياساس ساختار جد

با  يمنابع آب منتشر شده است. و تيريشركت مد تياز امروز در سا زيآبر يها حوضه يانتخاب روسا

از  نيشوند، گفت: بنابرا انتخاب زيآبر يها حوضه يعنوان روسا به ديبا يافراد توانمند و قو نكهيبر ا ديتاك

 ستهيشا يفراخوان شركت كنند تا افراد نيكه در ا شود يدعوت م ريگ ميهمه همكاران توانمند و تصم

 گريد يها پست زين يآت يها هفته يخاطرنشان كرد: ط ي. ورنديدر دست بگرا  زيآبر يها حوضه تيريمد

منابع  تيريقائم مقام شركت مد ها، يرسول اجمحمد ح نيدر معرض فراخوان قرار خواهند گرفت. همچن

كه  ميدار ازين يبه افراد قاطع و آشنا به مسائل آب ديجلسه گفت: ما در ساختار جد نيدر ا رانيآب ا

درون  يمطالعات يساختار كارها رييتغ نيادامه داد: در انجام ا يداشته باشند. و يريگ ميتصم ييتوانا

حال هر  نياما با ا م،يا عنوان مشاور بهره برده دانشگاه به يها تياز ظرف نانجام شده و عالوه بر آ يسازمان

 انجام آن وجود دارد. تيباشد، قابل يبه اصالحات ازيزمان ن
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خبرگزاري خبر فوري  – كينفوگرافيدر جهان/ ا يمياقل يها تاسيس نيپرطرفدارتر

 19/11/1399مورخ 

 

از آن است  يحاكسازمان ملل متحد انجام شده،  تيكه با حما يمياقل راتييدرباره تغ ينظرسنج نيبزرگتر

را  يانرژ ريدپذيو استفاده از منابع تجد يعيمنابع طب ريها و سا از جنگل شترياز مردم، حفاظت ب ياريكه بس

 گريپرطرفدار د يمياقل  استيبه چند س كينفوگرافيا ني. در ادانند يم يمياقل يها استيس يدهايجزو با

 اشاره شده است.

 
 ها: سازمان ملل متحد داده منبع   يي: پدرام آقاكيگراف



   

 

 

144 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 تيدرصد جمع91بر سر  يسال خشك هيسا؛ بارش كشور است استان كم 3كرمان جزو 

 21/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – استان كرمان

 

 وندي: نرگس آذرپ سندهينو

 يبرا ييتوجه به تنها نيمورد توجه قرار گرفته است؛ اما ا شياز پ شيگذشته ب دهه كيدر  يسال خشك

 تيو جمع يسال خشك تيها ازجمله استان كرمان، وضع استان ياكنون در برخ ست؛ين يمقابله با آن كاف

است.  بانيدست به گر يسال استان كشور با خشك نيتر و بزرگ دهيدرصد هم رس91آن به  ريتأث تحت

انتقال آب  يها است كه طرح يدرحال نيا افته،يدرصد كاهش 75استان  نيدر ا يبارندگ زانيطبق آمار، م

 به كرمان متوقف شده.

جز چند مورد بارش  به يجار سال يدر سال است؛ اما ط متر يليم129 يمتوسط بارندگ يكرمان دارا استان

آب  يها گاه رهيخصوص بارش برف در ذخ به يبارندگ است. عدم دهيباران و برف نبار زييدر پا يجزئ

 كه يحالدر استان دوچندان كرده است؛ در يآب را درخصوص كم ياستان كرمان و ارتفاعات نگران

مواجه شده  يدر مركز استان با مشكل جد يآب شرب حت نيتأم ياستان كرمان برا يجار تابستان سال

دارند كه با وجود  اديبدتر خواهد شد. مردم كرمان به  اريبس تيوضع ندهيدر سال آ شود يم ينيب شيود، پب

از  يدر برخ يرسان كه آب ديرس يكرمان به حد يمنابع آب تيبارش مطلوب سال گذشته، اما وضع

خصوص  مان بهاستان كر يها در اكثر شهرستان يانجام شد. تنش آب اريصورت س شهر كرمان به يها محله

را  يبلندمدت بارندگ يها سرانه نيتر است كه كم يعمده در استان يها ياز نگران يكي تيمراكز پرجمع

 ها عبور كرده است. بارش سطدر آن به ندرت از متو يبارندگ زانيم رياخ يها دارد و در سال

 يمتوال يها سال نيجود اتوجه بود، با و گذشته بود كه بارش در كرمان قابل ياز استثناها سال آب يكي

اكثراً موجب  زيجا ن نابه يها ها شده است و بارش شدن آبخوان در كرمان موجب خشك يسال خشك
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كه  ردزهكلوت در جنوب كرمان اشاره ك ليبه س توان يكه م شود يبه مردم م يو خسارت جد البيس

در كم بود كه موجب ادامه روند ها آنق آب فرو برد؛ اما در شرق استان كرمان بارش ريها ز شهر را مدت

 يكشور بارندگ يو شمال يغرب يها در استان كه يدرحال گر،يد يبزرگ شد. از سو يمهاجرت به شهرها

 اند، دهيكه مردم د يده بارزينشده و تنها پد يهاست كه آسمان ابر ادامه دارد، اما در استان كرمان ماه

مختلف استان كرمان  يمهرماه شهرها ياست. از ابتدا بوده زگردهايطوفان شن و بروز ر د،يوزش باد شد

شرق، شامل  يها در شهرستان زيخسارت ن زانيم نيتر شياند و ب بوده زگردهايبارها شاهد طوفان شن و ر

داده است.  يگنج و منوجان رو شامل رودبار، قلعه ن،و بم و در جنوب استان كرما ريفهرج، نرماش گان،ير

 اند. نمانده ريتأث يب دهيپد نياز ا زيازجمله راور ن يالشم يها از شهرستان يبرخ

 

 در كرمان يبارندگ عدم يعامل اصل »يا جنب حاره«شدن  فعال

 يها عوامل عدم ورود سامانه نيتر از مهم يكيعمان  يايهند و در انوسياق يبر رو يا جنب حاره تيفعال

 يها گرم و پرفشار موجب شده، عمالً سامانه يجبهه هوا نيا ريشده است. تأث انيبه استان كرمان ب يبارش

 ستميس يرو دهيپد نيهم كهجنوب شرق كشور نشوند  يها وارد آسمان استان رانيبعد از ورود به ا يبارش

 ينيب شيگذاشته است. هرچند پ رياكنون در آسمان غرب و شمال كشور فعال است، تأث كه هم يبارش

  مهياما در عمل زمستان در استان كرمان تا ن م؛يباش يبارندگ شيشاهد افزا يجار كه زمستان سال شد يم

 هستند. يهمچنان در انتظار بارندگ زين ها اناز شهرست يبارش همراه بود و برخ زانيم نيتر بهمن با كم

ثبت شده است و  متر يليم2/25ماه تنها  مهرماه تا دهه اول بهمن يدر استان كرمان از ابتدا يبارندگ نيانگيم

روند  نيبارش قرار گرفته و ادامه ا جزو سه استان كم ها يبارندگ زانيم نهيآمار استان كرمان در زم نيطبق ا

است  يدرحال نيمواجه كند؛ ا يكشاورزآب شرب و  نيتأم نهيدر زم ياستان را با مشكالت جد تواند يم

 نيرا تأم رجانيستان سصنعت در شهر ازياز ن يكه بخش اندك رجانيبه س فارس جيجز انتقال آب خل كه به
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 اند. مانده ييايانتقال آب كرمان در كشاكش تعارضات جغراف يها پروژه ريسا كند، يم

 يها جزو استان ربازي: استان كرمان از دديگو يباره به مهر م نيدر استان كرمان، در ا يمحقق منابع آب كي

 م،يكن يو صنعت نگاه م يكشاورز نهيمسئوالن در زم يها يزير به برنامه يبارش كشور بوده، اما وقت كم

 صنعت وجود ندارد. ودر استان  يمنابع آب و توسعه كشاورز زانيم نيب يهماهنگ چيه مينيب يم

 

 در استان كرمان ينيرزميآب از منابع ز هيرو يو ب برنامه يب برداشت 

 يها   تان كرمان عمالً در سالدر اس ينيرزميآب از منابع ز هيرو يو ب برنامه يافزود: برداشت ب يكمال ميابراه

كه در استان  ييشده است و در مقابل تعداد سدها ينيرزميآب ز يها گاه رهيموجب خشك شدن ذخ رياخ

تعداد انگشتان  زانيم به اند، بوده رگذاريتأث يآب شرب و كشاورز نيتأم نهيكرمان احداث شده و در زم

 .رسد يدست هم نم كي

كشت،  يمانند اصالح الگو ييو با وجود مطرح شدن شعارها افتهي  توسعه يادامه داد: كشاورز يو

و طبق  رود يهدر م يدر استان كرمان در بخش كشاورز ياز آب استحصال يا همچنان بخش عمده

 .رسد يدر دسترس استان م يها درصد از آب75به  زانيم نيا ها يبررس نيآخر

 يو بلوچستان دارا ستانيكرمان، هرمزگان و ساكنون  در استان كرمان گفت: هم يمحقق منابع آب نيا

 يمقطع يها يشاهد بارندگ زييدر كشور هستند. در استان كرمان در فصل پا يبارندگ زانيم نيتر كم

آب استان نخواهد  يها گاه رهيدر ذخ يريتأث چيداد كه ه يرو يا پراكنده ها ياما در زمستان بارندگ م؛يبود

 گذاشت.

در قالب برف در ارتفاعات استان كرمان سرچشمه  يرد كه در اسفندماه با بارندگك يدواريابراز ام يكمال

 .مينباش ندهيآ يها ها در ماه شود و شاهد خشك شدن رودخانه تيبزرگ استان كرمان تقو يها رودخانه
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بهبود  يدر راستا تواند يخصوص در قالب برف م و زمستان به زييدر طول پا يافزود: عمالً بارندگ يو

آب در استان  نيو تأم يبه كشاورز كه نياز ا تر شيها در بهار عمالً ب باشد و بارش رگذاريتأث تيعوض

 .ميا كه نمونه آن را بارها تجربه كرده شود يم البيكمك كند، منجر به س

 

 را ندارد يگسترده كشاورز يها و باغ ها نيآب زم نيتوان تأم كرمان

 دياستان را دربر گرفته است، گفت: با يتيدرصد از مناطق جمع91 يسال خشك كه نيبا اشاره به ا يكمال

گسترده  يها و باغ ها نيآب زم نيكند، استان كرمان توان تأم رييآب در استان كرمان تغ تيريمد هيرو

به  زيرا ن يزو بخش كشاور ميبه سمت صنعت حركت كن ياز سمت كشاورز ديرا ندارد و با يكشاورز

 .ميدارند، سوق ده يو ارزش صادرات ستنديبر ن آبكه  يمحصوالت ديسمت تول

 يدر استان كرمان موجب اخالل در منابع آب يدرپ يپ يمياقل راتييكرد: تغ انيمحقق و استاد دانشگاه ب نيا

 يسال شدت خشك يجار را تجربه كرد، اما در سال يسال گذشته استان كرمان پرآب كه يطور شده، به

 بوده است. ديشد

 

 در كرمان يفصل يبارندگ يرصدد5/41 كاهش 

تاكنون در استان كرمان  يجار سال ياظهار داشت: از ابتدا زياستان كرمان ن ياداره كل هواشناس كارشناس

 .ميهست يبا سال گذشته شاهد كاهش بارندگ سهيداده است كه در مقا يرو يبارندگ متر يليم2/25

داده بود و  يرو يبارندگ متر يليم103ان كرمان ماه در است بهمن18سالجقه افزود: سال گذشته تا  ميمر

 انيب ي. وميهست يبارندگ يدرصد4/39شاهد كاهش  زيبلندمدت ن يبا شاخص بارندگ سهيدر مقا نيهمچن

 .دهد يرا نشان م يدرصد5/41با سال گذشته كاهش  سهيدر مقا زين يبارش فصل زانيكرد: م

ها در استان صفر گزارش  بارش زانيم يجار اد: در ماهاستان كرمان ادامه د ياداره كل هواشناس كارشناس
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 يگذشته در استان كرمان و خسارات به كشاورز يروزها ياز بروز موج سرما ط نيهمچن يشده است. و

جاد كرده كه يكشاورزان ا يرا برا ياديدر طول زمستان مشكالت ز ييدما راتييخبر داد و گفت: تغ

 داده است. يوب استان كرمان رودر جن زين يسرمازدگ زانيم نيتر شيب

 ابد؛ي شيدر استان افزا يبارندگ ندهيآ يها ماه يكه ط دوارنديو مردم استان كرمان همچنان ام كشاورزان

 يمسئوالن برا يبود و در مقابل عزم جد دواريام نهيزم نيدر ا توان ينم يهواشناس ياما با توجه به الگوها

 يانتقال آب به استان ضرور ياه طرح يدر كنار اجرا نهيصرف بهو م يمنابع آب تيريمد يها طرح ياجرا

 .رسد يبه نظر م
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 يعياز چرخه طب يآب كم ليدل استان فارس به يها تاالب ؛يكم آب ريتاالب فارس درگ 11

 21/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – اند رفته رونيخود ب

 

 عبدالخالق ي: عل سندهينو

درحال خشك شدن  اياند  خشك تبدل شده يزار به شوره ايگذشته  دهه كي يتاالب استان فارس ط 11

 كه نيا رغم يبدل نشده است. عل يمل يبه خواست يطيحم ستيبحران بزرگ ز نيحال هنوز ا  نيهستند، با ا

 يا ها جان تازه اچهيها و در تاالب نيا ها يبارندگ شيو افزا 1398سال يها با وجود بارش رفت يانتظار م

 ها بيآس نيها ممكن است جبران ا است كه تا مدت يكارشناسان عمق فاجعه به حد دهيعق اما به رند،يبگ

 يبرا يپرشمار يها ها برنامه تاالب داشت يهفته گرام يواسطه برگزار به يجار لبه درازا بكشد. در سا

از  ياريدارند، برگزار شد و بس ييايجغرافمناطق  بوم ستيدر ز يها نقش مؤثر تاالب كه نيا يادآوري

 ينقش پرداختند؛ اما آنچه هنوز از نظر دور است، نقش مردم نيا يادآوريبه  ها بوم ستيز نيدلسوزان ا

 نيرا در استفاده از ا شيها هستند و امرار معاش خو سنت بنديهمچنان پا عتيبا طب يستياست كه در همز

 .دانند يم يعيطب يها دهيپد

 يبارندگ يدرصد20 شيو افزا ها يبارندگ رغم ياست و عل آب يحاضر خشك و ب درحال شانيپر اچهيدر

 ليدل نيتر شينشده كه ب جاديدر سطح آب آن ا يرييتغ چيخشك ه يها ساالنه در سال نيانگينسبت به م

 ونيليم55 يبا رهاساز زيبختگان ن اچهياست. در رمجازيغ يها از حد آب از چاه شيآن برداشت ب

درصد و 10شده، تاالب كمجان حدود  يريدرصد آبگ37 رياخ يها يمترمكعب از سد دورودزن و بارندگ

از  يريآبگ يگريو د يبارندگ يكيمتعدد كه  ليدال شده، به يريدرصد آبگ47 زانيم اما تاالب طشك به

دارد و  يبهتر تيمهارلو وضع اچهيچشمه گمبان است، در تيفعال نيآب از سد و همچن يرهاساز قيطر

 شيسطح آب آن افزا رود ياست و انتظار م هيداشته؛ اما همچنان درحال تغذ يريدرصد آبگ45اگرچه 
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 يكوچك يها نداشته است و تاالب يچندان رييدر منطقه تغ ها يارندگب عدم ليدل به زيكافتر ن اچهي. درابدي

شده است و  يريآبگ يجزئ صورت به رمياند. تاالب ه آب گرفته يبرم درصد كم شور و هفت چون برم

 اند. نداشته يخاص راتييدر جنوب استان فارس تغ يبارندگ عدم ليدل به ونيتاالب هرم و كار تاًينها

 

 دارد يدرپ يستر تاالب آلودگنمك از ب استحصال 

بستر  تر شيب شياز فرسا يريمنظور جلوگ به مهر گفت: به باره نيدر ا رازيدانشگاه ش يعلم ئتيه عضو

در  ديعبور از بستر رودخانه با يجا به ها نيارتباط و تردد ماش يبرقرار يرودخانه و تاالب بختگان برا

تاالب و باالتر از سطح  اراز كن بانان طيمردم و مح يرسشود و راه دست يطراح ييها رودخانه جاده هيحاش

 باشد. اچهيدر

از  ياز برداشت نمك توسط برخ يريمطالعه خود، جلوگ شنهاداتيدر بخش پ نيهمچن يسيرئ اهللا عزت

آلوده و مضر هستند كه متأسفانه  اريها بس نمك نيرا ارائه و ادامه داد: ا يجوامع محل ژهيو به اطالع يافراد ب

مهم  زين اچهيبه درون در ها ماز حضور دا يريجلوگ نيهمچن كنند، يها استفاده م از آن ها يدامدار يخبر

 است.

دارند،  كرونيم5/2تر از  كم يكه قطر يزيكرد: ذرات ر انيدر جو ب عيدرمورد ذرات معلق جامد و ما يو

در  ژهيو تر هستند، به خطرناكشدت  تر است؛ اما به ها از ذرات درشت كم از آن يمقدار كه نيبا وجود ا

 چون آسم. يو تنفس يعروق ـ  يمختلف قلب يها يماريبروز ب

 گرفت، يكه دشت مرودشت را دربر م ييها البيادامه داد: قبالً س رازيدانشگاه ش يعلم ئتيه عضو

 يريجلوگ ونديو سد مالصدرا احداث شد، هدف سد س ونديكه سد س 86اما از سال كرد؛ يرا پر م اچهيدر

 .شد يم هيتخل ها اچهيدر يآب آن برا البيبعد از هر س دياز غرقاب شدن مرودشت بود و با
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 تاالب يكاركردها

 فيموجود در تعر ينظرها فارس، ضمن اشاره به اختالف ستيز طيحفاظت مح ركليحال مد  نيا با

 رهيزار و غ اب، لجنمرد نيها تحت عناو ها معتقد است جدا كردن تاالب از دستگاه يها در برخ تاالب

 ها تاالباز  يفيتعر يمستحدث و ساحل يقانون اراض 2ماده 2تبصره يياجرا نامه نييو در آ ستيدرست ن

به صراحت در  نياست. همچن يجامع فيرامسر مطابقت دارد و تعر ونيكنوانس فيبا تعر قاًيآمده كه دق

تاالب محدود  اي اچهيسمت به در  كياز كه  ينيعبارت است از: زم ميگفته شده، حر كيماده » الف«بند 

بوده؛  ديتأك يبرا اچهيدر ههم هست و آوردن كلم اچهيمفهوم در رندهياست كه البته خود تاالب دربرگ

انواع  ريسا رندهيكه دربر گ شود يارائه م يريها تفاس تاالب ميبستر و حر نييدر تع يگاه كه نيلذا ا

 قانون است. ريكامالً اشتباه و مغا ست،يها ن تاالب

گفت: در  ييآب و هوا طيشرا ليآن بر تعد راتيها را برشمرد و با اشاره به تأث تاالب يكاركردها يظهراب

 نيكه ا مينيب ياما امروز م نشست، يثمر م به ياريآب يا بدون ذره ميد يها رستانيتاالب بختگان انج هيحاش

 نشوند، خشك خواهند شد. يارياگر آب ها رستانيانج

غذا  نيتأم ،يتفرج گردشگر ،يستيز حفاظت از تنوع ل،يتاالب را كنترل س يكاركردها نيچنهم يو

برشمرد و افزود: در رابطه با حفظ  ها ندهيداشت آال جذب و نگه يآور و جمع هيكربن، تجز رهيذخ

 و ميهست يو كنار آبز يپرندگان آبز تيها شاهد كاهش جمع امروز با خشك شدن تاالب يستيز تنوع

 هستند. ها ندهيداشت آال بختگان و تاالب مهارلو مثال بارز و جذب و نگه اچهيدر نينهمچ

 

 ها و خشك شدن تاالب يآب كم جياز نتا نيزم فرونشست

مهارلو اتفاق افتاده،  اچهيدر شرق در راًيها كه اخ ها و فرونشست آن رفتن آبخوان نيادامه داد: از ب يظهراب

قائل  يستيز تنوع يبرا يا ژهيو تياهم ربازيهاست. استان فارس از د البو خشك شدن تا يآب كم جياز نتا
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 فارس بوده است. ستيز طيمح يها تيمأمور نيتر از مهم يكي يستيز بوده و حفاظت از تنوع

ها را  تاالب ياياح يانجام شده برا ياز اقدامات حفاظت يا فارس خالصه ستيز طيحفاظت مح ركليمد

بود كه  ازين يو انجام مطالعات يزير برنامه ،يگذار استيها ابتدا به س تاالب ياياح يبرشمرد و گفت: برا

كه خود از  يبوم ستيز تيريبرنامه مد نياقدامات شروع شد و تدو نيا گرفت، يكار قرار م يمبنا ديبا

 يها چهارم تا ششم توسعه انجام شد و براساس آن برنامه يها در قالب برنامه يبود، در سطح مل اتيضرور

 نيتدو يبرا يستيز طيمح ازيشد مطالعه آب مورد ن هيته ستيز طيتاالب توسط سازمان حفاظت مح ياياح

 در دست اقدام است. زيتاالب ن يبوم ستيز تيريبرنامه مد

 

 يو مطالعات ياتيعمل يها برنامه نيتدو 

 95ه كه از سالشد هيفارس ته يها تاالب يايحفاظت و اح يعنوان طرح مل تحت يو استان يمل يطرح

با  يطرح يط نياست؛ همچن افتهيها ادامه  سال نيشده و در ا نيتأم 96در سال زيآغاز و اعتبار آن ن

در  زيها ن تاالب يايشده و ستاد اح هيها ته تاالب يايساختار اح ياتيبرنامه عمل رازيدانشگاه ش يهمكار

عنوان  به رازيبا دانشگاه ش يتاالب قرارداد يايستاد و اح يها شدن برنامه يياجرا يشده و برا لياستان تشك

 شده است. نيها تدو تاالب ياياح رخانهيدب

شده و مطالعات  يروز رسان تاالب به ياياح يبرا يبوم ستيز تيريگفت: قرار است برنامه مد يظهراب

 نياز ا كيهر  ياثربخش زانيانجام شود و م ييپالن اجرا هيراهكارها و ته يمنظور اجرا به ازيمورد ن يعلم

به آن افزوده و اعالم  زين يلياقدامات تكم ازيبرآورد شود و درصورت ن ازيمورد ن نهيهز زانيو م ها تيفعال

 استان رسانده شود. يها تاالب يايستاد اح بيبه تصو تيشود و درنها

 تيريبرنامه مد با توجه به زيمهارلو و كافتر ن يها تاالب يكرد: برا انياستان فارس ب ستيز طيمح ركليمد

انجام و برنامه آن در دست نگارش  ازيمورد ن يها كارگاه ياقدامات ازجمله برگزار تر شيب يبوم ستيز
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 برآورد شده است. زيآن ن يطيمح ستيز يآب ازياست و ن

 ندهيبه سال آ يمجر ييتوانا علت عدم در دست اجرا است كه به شانيتاالب پر يآب ازين ،يگفته ظهراب به

 ستيز طياداره حفاظت مح يها تياز اولو يكي زيتاالب مهارلو ن يآلودگ ييشده است، از سوموكول 

 زيآن ن از ياقدامات الزم انجام شد و بخش ياديشد و تا حدود ز يريگيپ تيفارس است كه به جد

 خواهد شد. يياجرا يزود به

طور  رودخانه شادكام به يرودو بستر و ميمتأسفانه حر زيتاالب كافتر ن ميعنوان كرد: در بستر حر يو

از  يبخش م،يتوانست يمردم و مسئوالن شهرستان يها يكامل مورد تصرف قرار گرفته بود كه با همكار

 .ميكن بيشده بود، تخر جاديرا كه ا ييها كيو دا دي را خلع ياراض

 يمند با دغدغه كه فقط يا دارند، فاصله ياديفاصله ز اءياستان فارس هنوز تا اح يها هر حال تاالب به

جان  فارس كم يها روزها تاالب نيقابل كاستن است. ا يو كاربرد يمل ماتيتصم حال نيمردم و درع

 .رسد يامر در سطح كشور م انيتر به گوش متول هم كم شانيهستند و صدا
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 21/11/1399روزنامه سبزينه مورخ  – بند است ييگرگان به مو جيخل اتيح

  

كه هزاران  يروزها دامان پرندگان مهاجر نيندارد؛ حال ناخوش او ا يخزر حال و روز خوش عروس

كه  هاست يزود نيبه آن پناه آورده بودند، گرفته و به هم يگذران استراحت و زمستان يراه را برا لومتريك

 شود. زين ند، ا دهيگز يآن سكن هيكه در حاش يهزاران نفر از مردمان ريبه آن، دامنگ يجهتو يعواقب ب

 يدر جنوب شرق لومترمربعيك400گرگان با وسعت حدود  جيخل سنا،يبه نقل از ا »نهيسبز«گزارش  به

 و تراز شود يعمق محسوب م كم يجيبا حداكثر عمق سه متر، خل جيخل نيخزر واقع شده است. ا يايدر

 دخزر، رون يايبا كاهش سطح تراز آب در رياخ يها خزر است. در سال يايآب آن وابسته به در

درصد از 27گرفته، حدود  صورت يبررس نيآغاز شد و بر اساس آخر زيگرگان ن جيشدن خل خشك

 راتييو تغ نيزم شيروند گرما شيآن خشك شده است. تداوم افزا يگرگان نسبت به زمان پرآب جيخل

 جيشدن خل خزر و به دنبال آن خشك ياينسبت به تداوم روند كاهش سطح تراز آب در ها ينگران ،يمياقل

 گرگان را دوچندان كرده است.

خزر در ارتباط  يايبا در ينيدهانه آشوراده و كانال خز قيگرگان از طر جينه چندان دور خل يها سال در

خزر در ارتباط  يايبا در لومتريك2/2 يبيه عرض تقردهانه آشوراده ب قيبوده، اما در حال حاضر تنها از طر

 يجنوب شرق هيال يدر منته واقع يموسوم به چاپاقل يعمق كم هيناح قينقطه از طر نياست؛ البته ا يدائم

 در ارتباط است. يمادر يايخزر با در يايدر

مشكالت  يه است، ولاز حال حاضر را تجربه كرد تر نييمتر پا كيتراز آب  50گرگان در دهه  جيخل البته

 اريبس جيخل زيدر حوضه آبر يانسان تيها فعال سال نيو در طول ا ستيگرگان مانند امروز ن جيآن زمان خل

 كرده. دايپ شيافزا

 ژهيو از مردم منطقه به ياريبس شتيالشعاع قرارگرفتن مع تحت ج،يخل يستگاهيحفظ ارزش ز تياهم
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در منطقه باعث شده كه  زگرديكانون ر يريگ ان و خطر شكلدر دو استان گلستان و مازندر نانينش ساحل

 شود. ليتبد يمطالبه جد كيگرگان به  جيخل ياياح رياخ يها در سال

 جينجات خل يبرا ياقدام عمل رساندن جهيبه نت يمداوم برا يها يريگياز گذشت حدود دو سال از پ بعد

 يدر ستاد مل انكالهيان و تاالب مگرگ جيخل يايفراوان، طرح اح يها وقوس گرگان و پس از كش

تومان اعتبار از محل منابع  ارديليم900و مبلغ  ديرس بيكشور به تصو يها تاالب تيريمد يهماهنگ

گرگان در  جينجات خل يپنج سال برا يط رويو وزارت ن يجهاد كشاورز ست،يز طيسازمان بنادر، مح

 نظر گرفته شد.

 

 ابالغ شد الهانكيگرگان و تاالب م جيخل ياياح طرح 

 انكالهيگرگان و تاالب م جيخل ياياظهار كرد: طرح اح باره نيگلستان در ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

به  جمهور، سيمعاون اول رئ ،يريها مصوب و توسط دكتر جهانگ تاالب تيريمد يهماهنگ يدر ستاد مل

 نداده است. رخ جيدر خل ياتيها ابالغ شد، اما متأسفانه تاكنون اقدام عمل دستگاه

كه مانع  شد يوارد م ستيز طيبه مح يهمواره انتقادات نديفرآ نيخاطرنشان كرد: در ا يكنعان محمدرضا

 ياما حاال كه مجوزها داده و طرح هم ابالغ شده است، چرا كار شود، يم جيدر خل يانجام اقدام عمل

 شود؟ يانجام نم

 يگرگان برطرف و مجوزها جيخل يايطرح اح ياجرا يموانع و ابهامات برا يكرد: امروز تمام ديتأك يو

 ها اقدامات خود را انجام دهند. است كه دستگاه ازيالزم داده شده و ن

گلستان گفت: عالوه بر موضوع متأثركننده تلفات پرندگان مهاجر در سال  ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ريمنطقه تحت تأث يامع محلاز جو ياريبس يگرگان زندگ جيشدن خل گذشته و امسال، در صورت خشك

 .رديگ يقرار م
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كرد: سال گذشته تلفات پرندگان مهاجر از  حيگرگان تصر جيپرندگان در خل ريوم با اشاره به مرگ يو

. امسال ديدر محدوده استان مازندران آغاز و به سواحل گلستان رس جيخل يدر بخش غرب انكالهيتاالب م

را در سواحل بندر  فاتكه مجدداً تل ميآغاز شده و نگران آن هست انكالهيدر حال حاضر تلفات در تاالب م

 .ميداشته باش شانيتركمن و گم

 يكود و سموم كشاورز ن،يورود فلزات سنگ ،ياز مناطق مسكون ها ندهيمعتقد است كه ورود آال يكنعان

حوضه و كاهش ورود آب از  جيو كاهش سطح آب خل ايآب در يپسرو ،يكشاورز يها آب زه قياز طر

 شده است. جيدر خل طيشرا نيا جاديباالدست باعث ا زيآبر

 

 جيپرندگان خل ريوم مرگ يتراژد تكرار 

 انكالهيدر تاالب م يبا اشاره به تلفات مرگبار پرندگان وحش زيمازندران ن ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يها شدن، گونه تلفو بر اساس نحوه  يگرگان گفت: بر حسب اعالم دامپزشك جيخل يواقع در بخش غرب

 است. انيدر م سميبوتول يشدن مانند سال گذشته، احتماالً پا و زمان تلف ريدرگ

حقابه تاالب را بدهند،  ديفاجعه با نياز تكرار ا يريجلوگ يكرد: برا ديتأك يكارنام يميابراه ينعليحس

ساخت و  ي، جلوكند دايپ رييتغ يكشت كشاورز يمسدود شده، الگو ديمنطقه با رمجازيغ يها چاه

 شوند. يدهسامان زين يالتيبرداران ش بهره نيگرفته و همچن زيو ورود فاضالب ن رمجازيغ يسازها

 

 شود ينشود، تلفات پرندگان هر سال تكرار م اءياح جيخل

در حال  انكالهيآمار تلفات در تاالب م كه نيا انيهم با ب يسازمان دامپزشك يريشگيو پ يبهداشت معاون

كم باشد، در  ژنيكه اكس ييها در محل نوميبوتول وميديبه نام كلستر يا يت، گفت: باكتراس شيافزا

 .كند يفراهم م يترباك نيرشد ا يرا برا طيشرا زيهوا ن يكف تاالب رشد كرده و گرما اهانيگ يايبقا
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 جيو خل لهانكايكرد: اگر تاالب م انيكشنده است، ب اريبس سميسم بوتول كه نيبا اشاره به ا يبينق بهمن

 سال تكرار شود. انيفاجعه ممكن است سال نينشود، ا اءيگرگان اح

گرگان در  جيو خل انكالهيدر محدوده تاالب م يهزار قطعه پرنده مهاجر آبز43سال گذشته حدود  زمستان

از دوهزار قطعه پرنده مهاجر  شيب ريوم تاكنون مرگ زيدو استان مازندران و گلستان تلف شدند. امسال ن

 گزارش شده است. انكالهير تاالب مد

 

 گرگان جيوابسته به خل ادانيص شتيمع

 يدر پرواربند يمهم اريبس گاهيگرگان جا جيخل كه نيبا اشاره به ا زيگلستان ن ياريخاو انيامور ماه ريمد

 يبرا جيخل نيشده و ا ييگرگان شناسا جيدر خل يگونه ماه32دارد، اظهار كرد:  انياز انواع ماه يبرخ

 است. ياديز اريبس تياهم يدارا التيش

 جيافزود: به موضوع خل است،يدن اريخاو نيمنطقه بهتر نيا اريخاو كه نيا انيبا ب نژاد  يليعق يدمصطفيس

 است. يالملل نيو ب يموضوع مل كي نينگاه كرد، بلكه ا يموضوع استان كيبه عنوان  ديگرگان نبا

 نيبرخوردار است و به هم يمالئم بيرد: سواحل گلستان از شك انيگلستان ب ياريخاو انيامور ماه ريمد

از  شيكاهش ب ريسال اخ20 يخورده. ط ياديز يها خزر لطمه يايآب در يشرويو پ ياز پسرو ليدل

شوند  ودگرگان مسد جيو خل ايدر نيب يارتباط يها خزر موجب شده كه كانال يايسطح آب در يمتر5/1

 به حداقل عمق برسند. اي

خزر بوده و امروز  يايآب در ازمنديخود همواره ن ياياح يگرگان برا جيخاطرنشان كرد: خل ژادن يليعق

كه محل  آن يستيز اتيكم و خصوص يمسدود شده، تبادل آب يارتباط يها درصد كانال90كه حدود 

 رو شده است. مختلف بوده، با چالش روبه انيماه يپرواربند

 جيخل نياما ا دهد، يانجام نم ديص اتيگرگان عمل جير خلد ياديشركت ص چيه كه نيگفت: با ا يو



   

 

 

158 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 هستند. تيخزر مشغول به فعال ياياستان است كه در سواحل در ياديشركت ص30حدود  يبرا يا پشتوانه

 يكانال چاپاقل يروبيگرگان، ال جيخل يايكمك به اح يمدت برا كرد: راهكار كوتاه ديتأك نژاد يليعق

 امر محقق شود. نيودتر اهر چه ز ميدوارياست كه ام

  

 شود يم زگرديگرگان مركز كانون ر جيخل

 جيهم معتقد است كه خل يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يپژوهشكده علوم جو سيرئ

آن از علفزار،  شدن دهيشدن آن و پوش خزر و خشك يايتراز آب در آمدن نييگرگان در صورت پا

 ر محسوب شود.به عنوان منبع گردوغبا تواند يم

كرد: در صورت  انيگرگان ب جيخل يداريپا يبا موضوع راهكارها يناريدر وب انيغفار نيپرو

برخاسته و با  جيو نبود بارش در چند روز، با وزش باد، ذرات شن و خاك از سطح خل نيشدن زم خشك

 زيشدت گردوغبار ن غبار قرار خواهد داد و ريرا تحت تأث يتوجه محدوده قابل  انات،يتوجه به جهت جر

 گرگان وابسته است. جيسرعت باد در محدوده خل زانيبه م
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 – نرمال است ريها ز استان يدر تمام بايها تقر / بارشرانيدر ا ريفراگ يكم بارش

 23/11/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ 

 

 زانيم نيدرصد كمتر از نرمال بوده است همچن 30مهرماه تاكنون حدود  يدر كشور از ابتدا ها بارش

ها به جز چهار استان كمتر از  استان ي(مهرماه) تاكنون در تمام يزراع يسال آب ياز ابتدا ينزوالت جو

 رش شده است.بلند مدت گزا نيانگيم

 
از مهرماه تاكنون در  يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال ياطالعات مركز مل نيآخر براساس

درصد  30بلند مدت كشور حدود  نيانگينسبت به م زانيم نيكه ا ميا بارش داشته متريليم 82كل كشور 

 كمتر گزارش شده است.

ها به  استان يدرصد كمتر شده است و تمام 40 زيذشته ننسبت به سال گ رانيها در ا بارش گريد ييسو از

 اند. مواجه يالبرز، تهران و قم با كم بارش ل،يجز چهار استان اردب

 89,5 بيترت و بلوچستان، هرمزگان و كرمان به ستانيها در سه استان س اطالعات، بارش نياساس ا بر
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 يبارش كم طيها در شرا استان نيا نيبنابرابلند مدت است  نيانگيدرصد كمتر از م 62درصد و  89درصد، 

 قرار دارند. ديشد

 بيبه ترت زيو مازندران ن النيمهر ماه تاكنون در دو استان پربارش گ يها از ابتدا بارش گريد ييسو از

 بلند مدت گزارش شده است. نيانگيدرصد كمتر از م 23درصد و  17,5حدود 

دور از انتظار  رانيگسترده در ا يو خشكسال ريفراگ يرشكم با يجار يسال آب يط نكهياشاره به ا با

 طيشرا نيكشور در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و شرق ا يها استان شتريگفته بود كه در ب ست،ين

 ينيب شيپ يخوب تيوضع زيگلستان ن ژهيو كشور به يشمال يها استان يبرا يمحسوس خواهد بود حت

 .شود ينم

متوسط و  يبا خشكسال يسال آب انيكه تا پا شود يم ينيب شيپ يمياقل يها بر اساس مدل فهيگفته وظ به

 رهيذخ يبرا رويوزارت ن ژهيو به يمتول يها كه دستگاه رود يانتظار م نيبنابرا ميدر كشور مواجه باش ديشد

 كنند. يزير آن برنامه نهيبه تيريآب در كشور و مد

 سناي: امنبع
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 ها يكشور؛ بارندگ يشرق مهيدر ن يخشكسال :يرفوردر گفتگو با خب يكارشناس هواشناس

 23/11/1399خبرگزاري خبر فوري  – افتيدرصد كاهش 30تا 

 

حالت با  نيتر نانهيدر خوشب ندهيآ ينيب شيدر گذشته و پ ها يگفت: باتوجه به بارندگ يناسهواش كارشناس

 .ميمواجه ا 99در سال  يدرصد كاهش بارندگ 30تا  20

 

 يخشكسال طيكشور شرا يشرق مهيو ن ياظهار داشت: در جنوب شرق يدر گفتگو با خبر فور فهيوظ احمد

 حد نرمال در سطح كشور بوده است.تاكنون كمتر از  ها يحاكم است. بارندگ

در  ها يدر اسفندماه كمبود بارش در جنوب كشور جبران شود. باتوجه به بارندگ رود يافزود: انتظار م يو

 99در سال  يدرصد كاهش بارندگ 30تا  20حالت با  نيتر نانهيدر خوشب ندهيآ ينيب شيگذشته و پ

 است. نيبحران آفر يكيوژدروليو ه ياتفاق از نظر كشاورز ني. اميا مواجه
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قانون آب كشور/ لزوم اصالح  يو روزآور نيبر تدو يتامل در گفتگو با مهر مطرح شد؛

 24/11/1399خبرگزاري مهر مورخ  – نواقص

 

قانون آب كشور  نيگفت: تدو ران،يبزرگ ا يسدها يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

 و اصالح دارد. يبه بررس ازياز آن ن يياست اما بخش ها ياقدام ارزشمند

 

 
 

 در گفتگو با رانيبزرگ ا يسدها يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيفرد، رئ ييفدا يمصطف

قانون آب،  يو به روز رسان نيتدو يبرا رياخ يها ماه يانجام شده ط يها خبرنگار مهر با اشاره به تالش

تر،  و از آن مهم يقيو حق يحقوق شمندانيمرحله، دعوت از عموم اند نيا كرديرو نيگفت: ارزشمندتر

 تيهمسان با اولو ستيز طيمح ازين يبرا تياست. اختصاص اولو نترنتيا طيبستر مناسب در مح جاديا
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مختلف، از جمله  ينارهايوب يو برگزار داريتوسعه پا نيو دكتر بانياسناد پشت يشرب، انتشار عموم ازين

 يموجود برا يها تياز ظرف يحداكثر دهاستفا يانجام شده در راستا يها تيارزشمند فعال يها جنبه ريسا

 و اصالح قانون آب است. نيتدو نيبهتر

 يبرا ليانتشار دال نيو همچن رشيكه به شرط اعمال همه نظرات مورد پذ رسد يم افزود: به نظر يو

 .ميرس يشده در قانون آب، به اهداف مورد نظر م افتينظرات در رفتنينپذ

 ييها يقانون آب، كاست نياصالحات و تدو يارائه شده برا يطرح كنون نيا نكهيا انيمقام مسئول با ب نيا

ها كه  جنبه نياز ا يكيكرد، ادامه داد:  يمختلف آن را بررس يها بخشدر  توان يدارد كه م زين

 يتيامن يو حت يدتيعق ،ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ يها وجود داشته جنبه تواند يدر آن م ييها يكاست

 رگذاريتأث يستيز طيو مح ياقتصاد يها از جنبه شتريب يحت ايجوانب به اندازه  نيدر ا ياست. كاست

 هستند.

 

 جامانده از نظر نقاط

آنها در قانون آب مورد توجه قرار نگرفته  يكه سامانده ينامناسب يها استيس نيتر فرد مهم ييگفته فدا به

پر آب بر، تقابل با جهان،  يمحصوالت كشاورز ييخودكفا ،ياز حد كشاورز شياست شامل: توسعه ب

به  ييدرآمدزا ياكشور بر يها لينسپتا ريبه سا يتوجه يب ت،يجمع شيافزا ،يبه آب مجاز يتوجه يب

و موانع تعامل با جهان، توسعه اشتغال آب محور  ها تيبرطرف نشدن محدود ،يخصوص توسعه گردشگر

بر منابع آب وارد  يريموارد ضربات جبران ناپذ نينامناسب بودجه و اعتبارات، هستند. همه ا صيو تخص

 .ندمنابع آب كشور شو يمنجر به نابود تواند يكرده است و تداوم آنها م

و طرح جامع  نيسرزم شيآما ران،يبزرگ ا يسدها يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

 نيرابطه گفت: باوجودا نيبه آن توجه شود و در ا ديدانست كه با يياز محورها گريد يكيآب كشور را 
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 يول م،يهست رينظ يب اينه، در دنگا جامع آب شش يها كه به لحاظ سابقه شصت ساله مطالعه و تعداد طرح

. توجه و اصالح چند موضوع در ميمصوب و قابل اتكا ندار نيسرزم شيمتأسفانه طرح جامع آب و آما

توسعه منابع آب، به  يها از طرح نهيبه يبردار مطالعه، احداث و بهره يقانون آب، منجر به سامانده

 .شود يم اياز آب در يبردار و بهره يا حوضه نيانتقال آب ب يها خصوص طرح

اصالح، مد نظر باشد،  يبرا دياست كه با ياز موارد يكيبازدارند  نيكمبود قوان نكهيبا اشاره به ا يو

اند و الزم است در  بازدارنده ريو غ ركارآمديغ ،يميقد اريبس رانيمرتبط با آب در ا نياظهار داشت: قوان

 ياست كه برخ يدر حال نيرد. ايقرار گ يمورد توجه جدبازدارنده  نيقوان حيلوا نيآب، تدو ديقانون جد

توسعه پنج ساله  يها موجود و برنامه نياز قوان ياريندارند؛ به طور مثال بس ييكشور ضمانت اجرا نياز قوان

 .ستيپاسخگو ن زين ياند و كس كشور اجرا نشده

 

 يكارشناس يها مطالعه باال، آفت طرح سرعت

 ياز جمله موارد ن،يتوسعه و عملكرد مسئول يها طرح ييآزما يمسئول راستمقام  نيا يها اساس گفته بر

مورد اجرا و  عيتوسعه كشور عموماً با مطالعه سر يها داشت. طرح يشتريبه آن دقت نظر ب دياست كه با

رسند. بطور مثال طرح سد  يشده نم نييتع شياز آنها به اهداف از پ ياريو بس رنديگ يقرار م يبردار بهره

 طيطرفداران مح يول كنند يم يمعرف يشاهكار مهندس كيآن، به عنوان  يوند را مشاور و كارفرماگت

 اچهيدر يايموضوع در رابطه با عملكرد ستاد اح ني! اكنند يم ادي ياز آن با عنوان فاجعه مهندس ستيز

و قابل  يعال اريبس از عملكردها را ياريو بس ردمصداق دا زين نيمسئول يتيريعملكرد مد نيو همچن هياروم

 !دانند يهمان عملكردها را فاجعه بار م گر،يد يحال برخ نيو در ع كنند يم يدفاع معرف

كرد: در  حيدر برنامه جامع آب دانست و تصر گريد يبودجه و اعتبارات را محور اصالح صيتخص يو

از كارشناسان  ياريقرار گرفته است. بس يمجاز يموضوع به شدت مورد نقد فضا نيا رياخ يها سال
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ها و  رودخانه يروبيموجود مانند ال نيها و قوان شده در برنامه حيتصر يها تيفعال نيتر اعتقاد دارند كه مهم

آب  ريغ شتيتوسعه مع ها، اچهيو در اهايها و در ها و تاالب و بستر رودخانه ميحر يآزادساز ها، ليمس

 يها آب يمجاز، تعادل بخش ريغ يها چاه مجاز، مسدود كردن ريغ يها محور، برخورد با برداشت

قابل  يو اعتبار يل كمبود منابع ماليها و مراتع، به دل جنگل بياز تخر يريو جلوگ يزداريآبخ ،ينيرزميز

 شوند يمصرف م ييها ها و اعتبارات در حوزه است كه بودجه يدر حال نياند. ا اجرا نبوده و معطل مانده

 و عملكرد هستند. تيثمر، فاقد شفاف يكه عموماً ب

آمار و اطالعات را  ديتول تيوضع رانيبزرگ ا يسدها يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

 يياز مشكالت اجرا ياريكرد و ادامه داد: بس يدر طرح قانون آب كشور معرف يالزامات اصالحات گرياز د

و طرح  ورطرح جامع آب كش بيفراهم نشدن امكان تصو نيتوسعه و همچن يها طرح يِبردار و بهره

شده توسط  ديآمار تول يخوان تر، ناهم بودن دقت آمار و اطالعات و از آن مهم نييپا ن،يسرزم شيآما

 .رود يحوزه به شمار م نيو اعتبارات در ا يگذار هيكمبود سرما ليمهم به دل نيمختلف است. ا يها حوزه

چند سال توسط مشاور طرح  يماه تا حت نيچند توسعه منابع آب عموماً از حدود يها گفت: طرح يو

ها در  طرح بيتصو يكننده برا يرا كه كارشناسان بررس يمتأسفانه زمان يول رنديگ يمورد مطالعه قرار م

به آن  منجرموضوع  نيحدود چند روز است! ا دهند يدر سطح دو)، اختصاص م يعنيمرحله ( نيتر مهم

در  البيس اي ژهيو شي. بطور مثال فرساديخصوص بوجود آ نيدر ا يفراوان يها شده است كه تناقض

همگن و مجاور هم،  زيآبر يها هستند در حوضه ها يطراح يمهم برا اريواحد سطح، كه دو پارامتر بس

 درصد متفاوت باشد! 200تا حدود  تواند يم

 

 البيدر وقوع س مهيصنعت ب يخال يجا

 البِيمنابع آب، رسوب و س تيريدر مد عيصنا نيؤثرترو م نيتر از مهم يكيمقام مسئول  نيگفته ا به
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 ژهيو شيكشور ما فاقد اطلس منابع آب، فرسا نكهياست. با توجه به ا مهيصنعت ب افته،يتوسعه  يكشورها

در قالب  مهيب صنعتنشده است، توسعه مناسب  هيمهم مناطق پر خطر ته اريبس يها است و نقشه البيو س

 .كند يخصوص را فراهم م نيدر ا طيبهبود شرا يب، بستر الزم براقانون آ يطرح به روز رسان

منابع آب در كشور دانست و  نيمشكالت تأم نياز بزرگتر يكيرا  تيجمع يو پراكندگ عيفرد توز ييفدا

از انتقال آب  يريگ آب و بهره يا حوضه نيگسترده انتقال ب يها موضوع منجر به تولّد طرح نيادامه داد: ا

 افته،يتوسعه  يكشورهادر  تياست كه تراكم جمع يدر حال نيدور شده است. ا اريفواصل بس يبرا ايدر

 و مناطق پر آب وجود دارد. اهايدر سواحل در شتريب

در قالب  تيجمع عيبهبود توز يبرا ياجتماع يها توسعه برنامه ينيب شيداد: پ حيمقام مسئول توض نيا

آب شود. همان گونه  يا حوضه نيانتقال ب يها طرح يو اجرامنجر به كاهش مطالعه  تواند يقانون آب م

ها،  كردن بزرگراه هدو طبق رگذر،يمتعدد روگذر و ز يها احداث پل ها، ابانيها و خ كه توسعه بزرگراه

كالن شهرها نشده است، توسعه  كيو كاهش تراف تيريتا كنون منجر به مد يبلند شهر يها احداث تونل

 .ستين ندهيروز افزون آ يازهاين يپاسخگو زيشهرها ن كالن يآب برا نيتأم يها طرح

 

 ياعتماد عموم يجد بيآس

بر هم خوردن توازن  نكهيا انيبا ب رانيبزرگ ا يسدها يمل تهيكم البيس يابيارز يتخصص تهيكم سيرئ

 ياظهار داشت: تجربه جالب و منحصر به فرد پارك مل كند، يرا دچار مشكل م ها ستميدر هر صورت، س

ها، كه منجر به  گرگ يها توسط رها ساز گوزن تيمتحده در خصوص كنترل جمع االتيا »لواستوني«

 جادياساس، ا نيتوازن است. بر ا جاديشد، نمونه بارِزِ ا لواستونيپارك  يدر حال نابود ستمِينجات اكوس

و  يسدساز نيتبارات، باع صيتخص يبرا ،يا سازه ريو غ يا سازه يها طرح نيمنابع و مصارف، ب نيتوازن ب

 مؤثر است. اريمنابع آب بس تيريمد يراموارد، در قانون آب ب ريو سا عيصنا ييجانما يبرا ،يزداريآبخ
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محقق نشده است، افزود: اعتماد مردم  نيمسئول يها از وعده ياريبس رياخ يها در سال نكهيبا اشاره به ا يو

 تياعتماد مردم در موفق قيعم راتيبا توجه به تأث است. افتهيكاهش  يريگ چشم زانيبه م نيبه مسئول

 است. تيهمحائز ا اريموضوعات در قانون آب بس نيها، لحاظ نمودن ا ها و برنامه طرح

 ريآب محور اجتناب ناپذ ريكاهش فشار بر منابع آب، توسعه اشتغال غ يبرا نكهيبر ا ديفرد با تاك ييفدا

 يو رفاه در سطح مناسب شتيمع ،يبه لحاظ اقتصاد يع مردمكه عموم جوام يكرد: تا زمان حياست، تصر

مجاز و اضافه  ريغ يها از برداشت يريمنابع آب، جلوگ ميامكان كاهش فساد، حفظ حر رند،يقرار نگ

بر  يارجح شدن منافع مل ،ياعتماد ساز ،يفرهنگ ساز ست،يز طيحفظ مح ن،يقوان يها، اجرا برداشت

 .ستين ريپذ امكان» ت منابع آبنجا«كالم،  كيو در  يمنافع شخص

 

 توسعه يبه سو يپل ،يگردشگر توسعه

 ريدانست و ادامه داد: سا يرا توسعه گردشگر ران،يدر ا ها ليپتانس نيتر از مهم يكيمقام مسئول  نيا

حاصل از توسعه  يبا درآمدها ران،يا يگردشگر ليكمتر از پتانس اريبس اريبس يليبا پتانس ايدن يكشورها

الزم  ني. بنابراكنند يم نيكشورشان را تأم تيريمد يبرا ازياز اعتبارات مورد ن يبخش بزرگ ،يگردشگر

 شود. نيتدو يمرتبط با توسعه گردشگر يها تيكاهش محدود يها است در قانون آب، برنامه

ا قانون آب در حد شعار وجود دارد، گفت: ب نيمنابع آب در تدو كپارچهي تيريمد نكهيبا اشاره به ا يو

شدن آن در به  ياتيعمل يمدون برا يها الزم است برنامه دار،يموضوع در توسعه پا نيا تيتوجه به اهم

 شود. نيقانون آب تدو يروز رسان

 يها ضمانت جاديآب كشور است. به منظور ا ياز ساختار حكمران يبخش رويفرد وزارت ن ييگفته فدا به

مشابه و  يا شود. تجربه نيشفاف در قانون آب تدوآب به صورت  يالزم است موضوع حكمران ،يياجرا

 است. ازيخصوص مورد ن نيدر ا هياروم اچهيدر يايفراتر از ستاد اح يحت
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 سال گذشت... 52

مجلس  بيو پنج تبصره پس از تصو يماده و س 66مشتمل بر  رانيگزارش خبرنگار مهر، قانون آب در ا به

 يمل يمجلس شورا بيمورد تصو 1347 رماهيت 27درجلسه  1347ماه  ريت 12 خيسنا دوران گذشته در تار

قانون  نيا يو روزآور ليو تكم نيپس از گذشت سال اقدام به اصالح، تدو رويقرار گرفت. وزارت ن

مختلف  يها كشور در بخش يآب طينسبت به شرا يتر قيدق يزيبتوان برنامه ر بيترت نيكرده است تا به ا

 مصوب نشده است.  و ييكه البته نها ميداشته باش

 5144894خبر  كد
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 25/11/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – زمستانه در تهران يگرما يركوردشكن

 

 يگرما يه ركوردشكنضمن اشاره ب يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

قابل مالحظه دما مواجه  شيدوم آن با افزا مهين ژهيو بهمن ماه به يزمستانه در تهران گفت: در كل كشور ط

 .ميا بوده

بلند مدت  نيانگيزمستان امسال نسبت به م يهوا در كشور ط يدما شيضمن اشاره به افزا فهيوظ احد

 مهين يط كه يطور تر بوده است به دوم آن محسوس مهين ژهيو بهمن ماه به يدما ط شيافزا نياظهار كرد: ا

 شيافزا گراديسانت رجهد 4تا  3هوا در كشور نسبت به بلند مدت خود حدود  يدما نيانگيدوم بهمن ماه، م

 6,3 النيزنجان و گ يها و در استان گراديدرجه سانت 6,4 ليهوا در استان اردب يدما نيانگياست. م افتهي

 شده است. شترينسبت به بلند مدت ب گراديدرجه سانت

. ميا مواجه بوده يگراديدرجه سانت 6تا  كي يدما شيبا افزا زيكشور ن يها استان ريادامه داد: در سا فهيوظ

 0,8دوم بهمن ماه حدود  مهين يو بلوچستان بوده است كه ط ستانيدر استان س ييدما راتييتغ نيكمتر

 ت.دما داشته اس شيافزا گراديدرجه سانت

 يهوا ط يركورد گرما نكهيبا اشاره به ا يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير

 ستگاهيتهران در ا يهوا يدما نهيبهمن ماه كم 23روز  يزده شد، اظهاركرد: ط زيبهمن ماه در تهران ن

 است. سابقه يب رانته بلند مدت نيانگينسبت به م ييدما نيكه چن ديرس گراديدرجه سانت 9مهرآباد به 

از نرمال گزارش شده است،  شتريب 2,4كشور  نيانگيم ياز اول بهمن ماه تاكنون دما نكهيا انيبا ب يو

 شيدرجه افزا كيكشور نسبت به بلند مدت  نيانگيم يزمستان تاكنون دما ياز ابتدا نيگفت: همچن

 نيانگيبدتر بوده و م المين، همدان و الرستان، كردستا يها در استان طيشرا نيب نيداشته است كه در ا

 بلند مدت شده بود. نيانگياز م شتريب گراديدرجه سانت 2,5ها حدود  استان نيهوا در ا يدما
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 يفصل آب ياز ابتدا يطور كل به يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سييگفته ر به

 بوده است. يشيافزا گراديدرجه سانت 0,3در كشور  هوا يتاكنون (از مهرماه تا اواخر بهمن ماه) دما

امسال كمتر از نرمال بوده است، اظهاركرد:  يها در كشور ط بارش نكهيبا اشاره به ا انيدر پا فهيوظ

 يطيشرا نيآسمان صاف خواهد بود و در چن ابد،ي يبه كشور كاهش م يبارش يها ورود سامانه كه يزمان

 د رفت.هوا فراتر از نرمال خواه يدما

 سناي: امنبع
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روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  –ي جار يدر سال آب ها يبارندگ يدرصد 41كاهش 

26/11/1399 

 

 زانيكرد. م دييتا يآب يجار ا در سالكاهش بارش ر يبارندگ ياعالم آمارها ي: متول اقتصاد يايدن

 تيماه است، از وضع مهرماه تا هفته سوم بهمن يكه ابتدا يجار يسال آب يكشور از ابتدا يها يبارندگ

 يدرصد 41 اهشدهنده ك داشته و نشان تيمدت حكا نيكشور در ا يجنوب مهيدر ن ها ينامناسب بارندگ

 تيبه وضع يگزارش پاون، نگاه مشابه سال قبل است. به با مدت  سهيدر مقا يجار يها در سال آب بارش

 متر، يليم453/ 7با  النيگ يها استان يبازه زمان نيكه در ا دهد يمناطق مختلف كشور نشان م يها يبارندگ

 نيتر پربارش بيبه ترت يبارندگ متر يليم260/ 4و مازندران با  متر يليم388/ 3با  راحمديو بو  هيلويكهگ

را نسبت به مدت مشابه پارسال  يكمتر يها استان كشور بارش 24حال  نياند. با ا ور بودهكش يها استان

و  متر يليم16/ 2هرمزگان با  متر، يليم5/ 1و بلوچستان با  ستانياستان س انيم نياند كه در ا تجربه كرده

 يسال آب يابتدابارش كشور از  سه استان كم بيبه ترت يبارندگ متر يليم32/ 29با  زين يجنوب خراسان

 اند. ماه بوده تا هفته سوم بهمن يجار
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خبرگزاري مهر مورخ  – است رانيبختگان بخت ا تاالب :ستيز طيپژوهشگر حوزه مح

26/11/1399 

 

است و هر اندازه كه حال  رانيگفت: تاالب بختگان، بخت ا ستيز طيه محپژوهشگرحوز - رازيش

 رود. يم نيهوا و گرد و خاك از ب يكشور و فارس خوب باشد مشكالت آلودگ يها تاالب

و كارشناسان  رنوردانياز باستانشناسان، كو يئتيكه به همراه ه شيمهر، محمد درو يگزارش خبرگزار به

نجان سفر كرده بود، گفت: اشتباه بزرگ مردم و بعضاً مسئوالن در صدور به شهرستان ارس ستيز طيمح

رودها و  ميبر بستر و حر يطيمح ستيو خارج از قانون و مقررات ز هيرو يساخت و ساز ب يمجوزها

 ريدر مس اي كينزد ينيرزميز يها حساب و كتاب آب از سفره يو استحصال ب ها اچهيها و در تاالب

 هاست. تاالب

لباس و  شوي و شست و …تاالب و سد گمبان و  هيابراز تأسف از حفر چاه و نصب تلمبه در حاشبا  يو

تاالب و  يها ييبايرفتن ز نياقدامات باعث ازب نگونهيگفت: ا ،يمنابع آب نيدر كنار ا نيفرش و ماش

 رانيمد يراب يدرساقدامات  نگونهيا دوارميام شود، يچند هزار ساله م يها چشمه نيچن ياتيح ستمياكوس

 ربطيذ يو نهادها ها يو فرماندار ها يبخشدار ،يعيو منابع طب ستيز طيمح ،يآب، كشاورز ن،يحوزه زم

 .ميارزشمند را نده يها عرصه نياجازه تجاوز به ا يمتيق چيو به ه يطيشرا چيباشد كه تحت ه

و  يمنابع آب ريجم ذخاح ديگذشته از امسال و كاهش شد يها در ماه يبا اشاره به كاهش بارندگ شيدرو

بر اساس بارش مطلوب  ميتوان يگفت: نم ها، يكم باران نيا جهيدر نت يطيمح ستيز دهيبروز مشكالت عد

 نيمثل بختگان با ا يتاالب ازين رايز ميبعد دلخوش باش يها در سال مانيها تاالب ياياح يسال برا كي

 .شود ينم نيدو سال تأم يكيو در  ها يبارندگ

از  يريمقدار آب و جلوگ نيهم تيريتمام هم وغم خود را بر مد ديافزود: با ستيز طياس محكارشن نيا
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 تيهرگونه مزاحمت و محدود جاديو از ا ميجات بگذار يفيبرنج و س رينظ يكشت محصوالت غرق آب

 .ميكن زيبختگان پره رينظ ييها به تاالب ازيآب مورد ن دنيدر رس

 ميتوان يم يبختگان داشت زمان يبايتاالب ز يايبه اح ديام توان ينم سال پر بارش كيادامه داد: با  يو

و  ميداشته باش يجو يها زشير ن،يانگياز م شتريسال ب 5تا  4كه حداقل  ميا شده يوارد دوره ترسال مييبگو

و  بوده ديبع اريبس ر،ياخ انيسال بهكه بر اساس تجر يامسال، تكرار شود؛ موضوع يابتدا رينظ ييها يبارندگ

 در فارس و ارسنجان حادث نشده و سابقه نداشته است. يزيچ نيوقت چن چيه

 رانيدر ا نكهيبه ا ميدار ازيما ن كند يم ايها را دوباره اح تاالب ،يدرپ يپ يها يگفت: بارندگ يو

 م،يمه آلود، هورالعظ اچهيدر شان،يكافتر و ارژن، بختگان و پر اي يگاوخون ان،يمثل جازمور ييها تاالب

خود را ادامه دهد،  رخهچ ستميتا اكوس ميخوب داشته باش توضعي با را …و انگرايشادگان، بام دژ و م

 يبحران يها بخش آنست كه از كانون ديبشود نو نيرشد و پرندگان مهاجرت كنند، اگر چن اهانيگ

آسوده  اليخ توان يشد آن وقت است كه م ميگرد و خاك دور خواه ديتول يها و چشمه يباد شيفرسا

 خوب باشد. عتيطب طيو شرا افتهيداشت كه گرد و غبار كاهش 

 يها ستميارزشمند مثل بختگان در ارسنجان خوب شود، به بهبود اكوس يگفت: اگر حال تاالب شيدرو

انسان است كه با محفوظ كردن  نيو اتفاقاً ا رود يهدر نم يآب عتي. در طبكند يمنطقه هم كمك م يعيطب

 خارج شود. سو از دستر ريآب تبخ نيتا ا ميكن يفراهم م يشتريمجال ب ،يسطح يوها در مخازن ر آب

استان كم آب،  نيدر ا اريبس يباغشهرها در استان فارس و ساخت مخازن آب هيرو يبا انتقاد از توسعه ب يو

 اسكناس ،…استفاده از سوخت و گاز و يگرم كردن خود به جا يبرا يميگفت: واقعاً كدام عقل سل

 تريگند، صدها ل ايبرنج  لويك كي ديتول يبرا م،يا كار را كرده نيا مانيها ما متأسفانه با آب سوزاند، مي

 .ميا هدر داده ،يآب يب تيوضع نيآب را در ا
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 ميا كرده يرو ادهيز يساخت مخازن آب در

 مياگر بخواه و اضافه كرد: انيمتر مكعب در سال ب ارديليم 8را حدود  انيرانيآب شرب ا ازيكل ن شيدرو

متر مكعب، اما در حال حاضر  ارديليم 32تا  30 شود يم م،يكن رهيرا در سدها ذخ ازين نيچهار برابر ا ايسه 

متر مكعب هم در حال اضافه  ارديليم 80شده و تا  يمتر مكعب از مخازن ما بهره بردار ارديليم 50از  شيب

 شدن است.

مقابله  هيساخت سد با توج افتد، ياتفاق م يطوالن يخيه تارچرخ كيدر  ليحادث شدن س نكهيا انيبا ب او

كه  يليس م،يريرا بگ ليس يجلو يكه ما با سدساز نستيرا درست ندانست و گفت: اگر قرار بر ا ليبا س

مثل  ياستان يبرا ديبا ما يعنيدر چرخه اتفاق افتاده دور برگشت آن هزار ساله بوده،  رياخ يها در سال

با دور و  يها ليدر برابر س ميكه بتوان ميمتر مكعب مخزن بساز ارديليم 100تا  80 نيب ديخوزستان با

 هيهمه سرما نيكه ا ستين ياصالً خردمندانه و اقتصاد نيا م،يداشته باش يبرگشت هزار ساله هم آمادگ

 رهيسد ذخ كيآب را  نيو ا افتدياتفاق ب يليدر فالن منطقه س يكه قرار است روز ميكشور را هدر ده

 كند.

 يكه آب بارد ينم ياصالً باران اي رود يسال به اشكال مختلف هدر م اميا ريآب سد در سا نكهيا انيبا ب شيدرو

فراهم كرد كه  يطيشرا ديبود. با يما خال يسدها تياز ظرف يمياز ن شيشود، گفت: سال گذشته ب رهيذخ

ها تجاوز نكنند،  رودخانه يالبيبستر س مي، به حركنند يروبيها را ال رودخانه يعنيما كم شود،  يها تلفات آب

 ريدام در مس يكنند، چرا تيرا تقو يو جنگل ياهيگ يها كنند، پوشش تر يو هشدار را قو شيپا يها ستميس

 كند. دايهم كاهش پ ها البيس يقدرت خورندگ بيترت ناي تابه دهند كاهش را …ها ورودها و تاالب

 

 دهد يآب را هدر نم ستيز طيمح

گفت:  م،يا از دست داده ريها را فقط در دو دهه اخ درصد جنگل 30ما  نكهيا انيبا ب ستيز طيفعال مح نيا
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 ريالزم بر مس ياهيبوده كه پوشش گ ياتفاق افتاده، وضع به نحو يهم كه بارندگ يانيسال ايدر فصول 

انجام  ميتوانست ينم ليسمهار  يبرا يرا شسته و كار ياديبا خود، خاك ز جهينبوده و در نت ها البيس

آب هدر رفته،  ديكن يگمان م نكهيگل آلود است، اما ا شهيهم ليس م،يبا آب زالل ندار البيما س م؛يده

 اشتباه است. يتصور

مثل تنگ سرخ مشكل كمبود آب فارس را حل نخواهد كرد، گفت:  يساخت سد نكهيا انيبا ب شيدرو

 ستميكه اكوس هاست البياز بروز س يريشگيو پ ينيب شيپ مصرف آب و تيريها و مد تنها با حفظ تاالب

برقرار  يميتعادل اقل كنند، يم دايها رونق پ تاالب گردند، يپرندگان بازم شود، يم ايفارس اح يعيطب

 تيو در نها كند يم دايبه آب كاهش پ ياقالم زراع ازين ابد،ي يشب و روز كاهش م يتفاوت دما شود، يم

و  اهانيگ يبرا يخوراك خوب تواند يكه م شود يمثل بختگان و گمبان م ياالبوارد ت ازيآب مورد ن

از آن  يا بوده و قطره بركت ستمياكوس يآب برا نيهمه ا نبنابراي …تاالب باشد و نيموجودات زنده ا

 هدر نرفته است.

و  ستيز طياز فعاالن و دوستداران مح ونسكوي يسالمت اجتماع يدر كرس ستيز طيمح تهيكم سيرئ

 ابانيو ب زگردهاير ن،يهمچون فرونشست زم يمند درخواست كرد تا به مسائل مسئوالن دلسوز و دغدغه

 شتريب ستيز طيها و قنوات و در كل مح چشمه ،يو درختكار يجنگل كار ها، اچهيها و در تاالب ،ييزدا

 يبانوان و عالقه مند قيداشته باشند و از ابزار هنر و قلم و توان و سال يشتريب تيفكر كنند و حساس

 تالش كنند. شياز پ شيب ستيز طيموجود مح تيبهبود وضع يخردساالن برا
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 – / كام تشنه تاالب َتر نشدانكالهيپرندگان در م يصورت مرگ دهد؛ يمهر گزارش م

 27/11/1399خبرگزاري مهر مورخ 

 

شود اما  يگرگان گسترده تر م جيو خل انكالهيدر تاالب م يشوم مرگ صورت هيهر روز سا -انكالهيم

 است. ها يفرصت سوز ريكره اس ستيز رگاهيبهشت پرندگان و ذخ ياياح

در  بايز يها گونه نيو ا ابدي يم شيافزا انكالهيدر مها: تلفات پرندگان هر روز  مهر، گروه استان يخبرگزار

شوم مرگ  هيو سا شود يدر گلو خفه م شانيصدا اليبال هار ريز ر،يدامان پرمهر بهشت پرندگان و سربه ز

 .گستراند يم هيبخش تاالب سا اتيبر آب ح

كشانده است و ورود  را به كام مرگ گانهيهزار بال پرنده ب 50است كه تاكنون  يقصه دوساله ا سميبوتول

 فاجعه شوم را امسال هم تكرار كرده است. نيا ،يو از همه مهمتر خشك يها، سموم كشاورز پساب

 يقطره چكان يآبرسان نيشد اما ا يرهاساز انكالهيم ياياح يآب برا هيدر ثان تريل 1300بهمن ماه  مهين از

 شمار تاالب دوا نخواهد كرد. يب ياز دردها يدرد

 

 تاالب باال است يخشك وسعت

 نكهيمازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد يميابراه ينعليحس

تاالب  يكه وسعت خشك ميريبپذ دياقدام شده اما با نكهيا انيبا ب شود، يتاالب نم ياياح يبرا يچرا اقدام

 .نديايبه كمك ما ب يلدر سطح م ديكه بابل شود ينم اياقدامات تاالب اح نيباال است، افزود: با ا

آب در  تريل 1300شده و  ياستان آب سد گلورد رهاساز يها يريگيدر حال حاضر با پ نكهيبا اظهار ا يو

اعتبار گذاشته شده  زيمطالعه انتقال آب از مصب رودخانه نكارود ن ياست، افزود: برا دهيبه تاالب رس هيثان

 است.
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و اشوراده استان گلستان،  ينيسه كانال از جمله خز يروبيال يبرا رينظ ييها طرح نكهيبا عنوان ا يميابراه

مصوب شده  انكالهيتاالب م ژهيها در كارگروه و طرح نيانجام داده است، افزود: ا يامور آب مطالعات

 است.

 معاون اول استيها به ر تاالب ياياح يشد: ستاد مل ادآوريمازندران  ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 ييتاالب به سرعت اجرا ياياح يكارها ديو با كند يم يريگيتاالب را پ يايجمهور موضوع اح سيرئ

 شود.

به آن معنا  نياعالم شده است، افزود: ا سميتلفات پرندگان بوتول يها از علت يكي نكهيبا اظهار ا يو

 در دست انجام است. هينوعلت ثا ايو  قيعلت دق يتمام شده بلكه همچنان مطالعه برا يابيكه علت  ستين

وهمچنان  ستيشد: موضوع تلفات پرندگان تمام شده ن ادآوريمازندران  ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 در حال انجام است. يدامپزشك يتلفات از سو هيثانو يها علت يبررس

ان نگر يكرد و گفت: حت انيخشك شدن تاالب را از جمله عوامل فاجعه بار تلفات پرندگان ب يميابراه

 يايمعطوف به اح ديتمام تالش را با نيرخ دهد بنابرا زين يو بدتر دياتفاقات جد ندهيكه در آ ميآن هست

 .ميتاالب كن

كارها در  نيشده است، افزود: ا يروبيبه تاالب ال يمنته يانهار وكانال ها لومتريك 800 نكهيبا اظهار ا يو

 شده است. نيتأم يمل فيحد توان استان انجام شده و اعتبار آن از رد

 ياياح يستاد مل بيبا تصو يطرح جامع ديشد: با ادآوريمازندران  ستيز طيحفاظت مح ركليمد

و  انكالهيكامل تاالب م يايانجام شد تا شاهد اح هيكه اروم ياتفاق و طرح ريشود نظ ييها اجرا تاالب

 .ميگرگان باش جيخل

انجام  هيكه اروم ياتفاق و طرح ريشود نظ يياجرا ها تاالب ياياح يستاد مل بيبا تصو يطرح جامع ديبا

 ميگرگان باش جيو خل انكالهيكامل تاالب م يايشد تا شاهد اح
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كمبود آب  ليبه دل نكهيمازندران با اظهار ا ياستاندار يمعاون هماهنگ انيرازجو يحال مهد نيع در

از آب سد گلورد به  يبخشدانست و گفت:  يآن را ضرور ياياح م،يشاهد مرگ پرندگان بود انكالهيم

 شده است. يتاالب با احداث كانال رهاساز

تاالب  نيا ياياح يخواستار اتخاذ طرح جامع برا ستيز طيو مح انكالهيتاالب م تيبا توجه به اهم يو

 دانست. يها را ضرور كانال يروبيانتقال آب و ال يها شد و احداث شبكه

 ديشده با ياست و آب رهاساز انكالهيتاالب م ياياح يراآب ب يرهاساز يمازندران متول يا منطقه آب

 كام تشنه تاالب را تر كند. تواند يمقدار نم نيبه تاالب برسد و ا هيحاش يها كردن دشت رابيپس از س

 

 ديآب به تاالب رس تريل 1300

 ياريآب يها با احداث شبكه نكهيا انيمازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با ب يا آب منطقه رعامليمد

آب از گلورد،  يگفت: با استفاده از شبكه تجن ورهاساز م،يرا فراهم كرد يا حوزه نيامكان انتقال آب ب

 .ميكرد قيتزر انكالهيشبكه گلورد و تاالب م ريآب را در مس

 مهيآب از ن يخبر داد و گفت: رهاساز انكالهيتاالب م ياياح يبرا هيآب در ثان تريل 1300 ياز رهاساز يو

 من ماه از سد گلورد آغاز شده است.به

آب به منظور نجات پرندگان وارد تاالب شده است، افزود: در حال حاضر  يرهاساز نكهيبا اظهار ا يو

 لومتريك 10و  يكانال اصل لومتريك 40سد انحراف نكارود انجام شد و با  قيدو مترمكعب آب از طر

 .شود يآب وارد تاالب م ،يزهكش

احداث شد كه  زيمترمكعب ن 15 تيآباد در شرق استان به ظرف ديو شه هيدو زهكش الت ادامه داد: يخكشي

 .كند يمنتقل م انكالهيبه م يزهكش ها آب را پس از هر بارندگ نيا

از چهارم بهمن ماه اقدام  ستيز طيماه ثبت شد اما مح يد 18 انكالهيتلفات پرندگان در م يها نمونه نياول
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از پرندگان تلف شده توسط  يكه هر روز شمار يدرحال نيتلفات كرده است و ادرباره  يبه اطالع رسان

 .شود يم دهيبلع رهيعقاب و غ رينظ يالش خورها و پرندگان

كه از آن به عنوان  انكالهيبا اشاره به اتفاق شوم تاالب م يستيز طيكارشناس و فعال مح يمنصور حر

رفتم،  انكالهيبه تاالب م نگوهايرفتار فالم يه بردارنمون يبرا يوقت ديگو يم كند، يم ادي يمرگ صورت

 آمده بود. يرعاديشده بودم كه به نظرم غ ديدم سف ييايدر يها متوجه حضور عقاب

سال قبل  ديگو يها بوده است، م حضور عقاب ليبالغ دل ينگويالشه چنگرها و فالم نكهيا انيبا ب يو

 تكرار شده است. زيفاجعه امسال ن نيو اهزار پرنده را به كام مرگ كشاند  50 سميبوتول

 

 است ستيز طيمح ياز آمارها شيتلفات پرندگان ب زانيم

پرندگان تلف شده است، اما  يكيزيف يجمع آور ستيز طيمح يرينحوه آمارگ نكهيبا اظهار ا يو

خوار جانداران الشه  گريها و د ها، كالغ ييكاما د،يدم سف يايعقاب در رينظ يالشه خوار يها پرنده

 .كنند يم هيكرده و از آن تغذ دايپ ستيز طيتلف شده را قبل از مح يها از پرنده يزانيم

ها قبل از مرگ توسط اشخاص سودجو ذبح وروانه بازار  از پرنده يتعداد نيشد: همچن ادآوري يمنصور

 شيندگان بتلفات پر زانيها، م و جامدن پرها و استخوان يدانيم يوبررس قيو با توجه به حقا شود يم

 است. ستيز طيمح يآمارها

كه چهارم بهمن  يدر حال شود يمطرح م انكالهيبد در م شامديپ كي يها نشانه نيماه اول يد 18افزود:  يو

 .خراشد يرا م ستيز طيفعاالن مح ،يقطعه پرنده ذهن مردم محل 500خبر تلف شدن 

 يافزود: در قسمت غرب شود، يرد تاالب موا ياديهر ساله رسوب ز نكهيبا اظهار ا يستيز طيفعال مح نيا

 قيوعم ضيعر كردند يم انكالهيكه آب را وارد م ريگ ليس يها ها و بخش تاالب، تمام نهرها، رودخانه

 ورود روسبات فراهم كردند. يرا برا طيشدند و شرا
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كرد  ديالب تاكبر لزوم حفظ حق آبه تا انكالهيهمراه با فاضالب به م يبا اشاره به ورود سموم كشاورز يو

فراهم  سميبوتول يرا برا طيمتر رسوب وجود دارد كه شرا يسانت 60تا  50 نياز مناطق ب يو گفت: در برخ

 كرده است.

گلوگاه و بهشهر، خطر  يها شهرستان يدر ضلع غرب انكالهيگرگان و تاالب م جيخل يدرصد 25 يخشك

 يها ستگاهياز ز يكيكرده است و  تيتقو الهانكيو مرگ پرندگان را در تاالب م سميكانون بوتول ليتشك

اتفاق  نيو ا سترفتن ا نيمنطقه در حال از ب ينيرزميز يها كننده آب نيمهم پرندگان كشور و منبع تأم

 خواهد داشت. ندهيدر آ يفراوان يتبعات منف

 يبرا يم ملعز رسد يشد به نظر م ليتشك يدر استاندار انكالهيتاالب م ياياح يكه برا يوجود مصوبات با

 نيپرندگان در ا يبايز يها از بال يگرگان وجود ندارد و هر روز شمار جيو خل انكالهيتاالب م ياياح

 .شود يحذف م اتيتاالب از چرخه ح

 تلف شدند. انكالهيدر تاالب م ياز شش هزار بال پرنده مهاجر آبز شيتاكنون ب ستيز طياعالم مح طبق
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خطر بحران در   زنگ  كامال خشك شد /   انيب جازمورتاال |رانيا يها بحران در تاالب

 29/11/1399خبرگزاري تسنيم مورخ  – به صدا درآمد رانيتاالب ا نيبكرتر

 

شد  يريو هامون آبگ انيجازمور يها از تاالب يامسال بخش قابل توجه يابتدا يها ـ در حال استان گروه 

 دودكش غبار شرق كشور فعال شود. رود يكه حاال با خشك شدن آنها انتظار م

 لومترمربعيهزار ك 70 حدود يزيبا گستره حوضه آبر انياز زاهدان،  جازمور ميتسن يگزارش خبرگزار به

 يچيچاهك يروستا يلومتريغرب شهرستان دلگان و پنج ك يلومتريك 56در  هياروم اچهيبرابر در 2معادل 

 قرار دارد. كرماندرصد در حوزه استان  51و بلوچستان و  ستانيدرصد آن در حوزه س 49واقع شده كه 

آن  يخاور ◌ٴ مهيربع در استان كرمان و نم لومتريك  600هزار و  35حوضه به وسعت  نيا يباختر ◌ٴ مهين

و  ابيفار رفت،يج يها و بلوچستان قرار دارد. دشت ستانيمربع در استان س لومتريهزار ك 34به وسعت 

و اسپكه در استان  يبمپور، سردگان، دلگان، سرتخت رانشهر،يا يها رودبار جنوب در استان كرمان و دشت

 اند. واقع شده زآبري ◌ٴ هحوض ناي ◌ٴ و بلوچستان در محدوده ستانيس

 يها مداوم در سال يها يبه سبب خشكسال نيريمنبع قابل توجه آب ش كيبه عنوان  انيجازمور تاالب

شده كه كم  ليو بلوچستان و استان كرمان تبد ستانيجنوب استان س يزگردهاير يبه كانون بحران رياخ

 ان دلگان شده است.شهرست يبرا يريموضوع باعث مشكالت جبران ناپذ نيبه ا يتوجه

درصد آن  49درصد آن در استان كرمان و  51مربع وسعت دارد كه  لومتريهزار ك 70 انيجازمور تاالب

در استان كرمان است،  رروديهر ان،يتاالب جازمور زيو بلوچستان واقع شده است. حوزه آبر ستانيدر س

شده  انيمورخشك شدن تاالب جاز رود در استان كرمان، موجب نيا ريسد در مس 30از  شياما ساخت ب

 شهرستان دلگان و بخش جلگه چاهاشم بوجود آورده است.  يروستاها يبرا ياديو مشكالت ز

 نيبا خشك شدن ا رايباشد ز رويوزارت ن يها تياز اولو يكي ديبا انيتاالب هامون جازمور ياياح



   

 

 

182 
 1399 بهمن  -) 39هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 و اشتغال وجود دارد. يت اجتماعمعضال ريشهرها و سا هيبه حاش انيمهاجرت روستائ يجد ديتاالب، تهد

شن  يبستر خشك تاالب هامون و وزش طوفان ها نديگو يبخش جلگه چاه هاشم هم م يروستاها ياهال

آنان اثر  يو دامدار يكشاورز يها تيآنان سخت كرده و بر فعال يرا برا يزندگ طيمنطقه، شرا نيدر ا

 سوء گذاشته است. 

 يها مداوم در سال يها يخشكسال رويپ ن،يريآب ش تيو پراهم كيژمنبع استرات كيتاالب به عنوان  نيا

به  يشده و كم توجه ليو بلوچستان و كرمان تبد ستانيجنوب استان س يها زگردير يبه كانون بحران رياخ

و بلوچستان  ستانيس يكرمان و غرب يجنوب يها شهرستان يبرا يريموضوع باعث مشكالت جبران ناپذ نيا

تاالب را  نيا يها نفس نيآخر يداوم سد و بند در استان كرمان مثل سد عروس بانشده است. ساخت م

از گذشته شده است و اگر  تر ريپذ بيخشك و آس يحاال به تمام انيهم گرفته، در آن حد كه جازمور

 يها مردم استان يرا برا يدددوباره به آن اتخاذ نشود، معضالت متع يجان بخش يبرا حيصح يراهكار

 به وجود خواهد آورد. رانيا يجنوب

و بلوچستان  ستانيدر كرمان و س يو دامدار يمهم كشاورز يها تياز ظرف يكيدر گذشته  انيجازمور

اش را رقم  ياز نابود يقرار دارد؛ هرچند كه تا به امروز قسمت بزرگ يبوده، اما هم اكنون در خطر نابود

تاالب مشغول بودند، مهاجرت كرده و به  نيوار ادر ج يكه در گذشته به كشاورز يزده اند. اكثر كسان

مزاحم، گله  يها زگرديهامون و به دنبال آن پرواز ر يخشك يمشغول اند. ماجرا يجز كشاورز يكار

هم  ياراض نيدر ا يشن يها و ... است . وجود تپه يو سرتخت رفتيج رانشهر،يمردم دلگان، ا يشگيهم

 ستانيكرمان و غرب س نوبج انيياز شهروندان و روستا يارياتفاق است. بس نينشان دهنده شدت ا

 كنند يدست و پنجه نرم م يسالهاست كه با مشكالت تنفس ها زگردير يپراكندگ ليوبلوچستان به دل

 ريتصاو نيآخر يو بلوچستان اظهار داشت:  بررس ستانيس يهواشناس ينيب شيمعاون پ ميمحمد كل دوست 

 در غرب استان خشك شده است. انيدرصد مساحت تاالب جازمور 100 كه دهد ينشان م 8ماهواره لندست 
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تاالب در  نيا دهد ينشان م ها يو بلوچستان افزود: بررس ستانيس يكل هواشناس اداره ينيب شيتوسعه و پ معاون

 يكه با وزش بادها يجنوب شرق كشور است طور ياز گرد و غبارها يكانون بخش مهم يزمان خشك

. دهد يقرار م ريتأث تجنوب شرق و جنوب كشور را تح ياز نواح يتا شعاع قابل توجه يوبو جن يشمال ،يغرب

جان  انيها جازمور تاالب موجب شد پس از سال نيبه ا ها البيزمستان و بهار امسال و ورود س يها بارش

 .ستيآب ناز  ياثر چيه گريمنابع آب، حاال د يباال ريها و تبخ اما با كمرنگ شدن بارش رديبگ ي تازه

 جهياز آن در نت ييها وجود دارد و تاالب هامون كه بخش يمشابه طيشرا زيادامه داد: در شمال استان ن يو

خشك شده  باًيشده بود، تقر يريتاالب آبگ نيا زيگذشته در حوضه آبر يقابل توجه سال زراع يها بارش

آب  دارد كه مساحت  ونتاالب اكن نيا يجزئ يليماهواره بخش خ رياست. البته بر اساس اطالعات تصاو

 .شود يكم برآورد م يليآن خ

 يها دهيوقوع و شدت پد شيافزا يما را برا يها يها نگران تاالب نياضافه كرد: خشك شدن ا ميكل

است و  زياستان بادخ كيو بلوچستان به ذاته  ستانيچرا كه س دهد يم شيخاكدار در اكثر نقاط استان افزا

 شود. ياكثر مناطق استان م يهوا يگرد و غبار موجب آلودگ ديتول ياه وزش باد در كانون

ها  آب در تاالب عيكرد: توز حيو بلوچستان تصر ستانيس يكل هواشناس اداره ينيب شيمعاون توسعه و پ

اعمال شود.  يها اقدام اثرگذار كانون نيمهار ا يبرا ديدر عمل كارساز نبوده و با زگردهايكنترل ر يبرا

است  كياقدام استراتژ كيو بلوچستان قرار گرفته  ستانيكه س ييايجغراف تيدر موقع يالت جوحفظ نزو

منابع  تيريكه مد ميباال دار رياستان كم بارش و با تبخ كي دهد يبلند مدت ما نشان م يچرا كه داده ها

 است. يضرور يآب در آن امر

 يها مدل يخروج ياشاره كرد و گفت: بررس دهنيآ يها استان در روزها و هفته يجو طيشرا راتييبه تغ يو

استان به  يشش ماهه نخست سال زراع ينزوالت جو زانيسال م انيكه القل تا پا دهد ينشان م يهواشناس

 .كند ينم تياستان فعال در يموثر يسامانه بارش چيه زين ندهيروز آ 10و حداقل در پنج تا  رسد ينرمال نم
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 النيارتفاعات گ خزر از ياياز در ييبايز يمان
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