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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                                                                       

 
باشـد   هاي خبري مـي  از سلسله گزارشات آب در آئينه مطبوعات و سايتشماره  چهلمينمجموعه حاضر 

ها فقط آنچه كه در  و سايت ها كه بر آن است با پايش در اين خصوص ضمن بررسي اخبار جرايد و روزنامه

هـاي   هـاي مسـئولين و كارشناسـان مـرتبط بـا آب در دسـتگاه       ه اخبار، آمار، مقـاالت و مصـاحبه  قالب اراي

هـاي خصوصـي مـردم نهـاد صـورت گرفتـه و در        مختلف دولتي و موسسات علمي و دانشگاهي و سازمان

ها و نشريات بـه صـورت روزانـه و هفتگـي چـاپ گرديـده اسـت را در اختيـار كارشناسـان و           خبرگزاري

ار داده تا نمايي كلي از وضعيت موجود و مشكالت و كمبودها در بخش آب و منابع طبيعي را محققين قر

گردد. وليكن با فرض  نشان دهد. هر چند صحت و سقم اطالعات به منابع ارائه دهنده و انتشار دهنده بر مي

سـتي  نظـر از در  اي تنظـيم شـود كـه صـرف     مجموعهصحت اطالعات و انحراف اندك تالش شده است تا 

 نسبت به مقوله منابع و مصارف آب باشد.  اخبار و اطالعات آن، بيانگر اهميت و حساسيت جامعه
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 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 ايآ مسئوالن /  يريتدب يو ب يآب يدر گرداب ب  يبخراسان جنو  |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  زيدرصد آب استان ن 31بوده و  يدرصد مصرف آب در بخش كشاورز 92كه  ياست در حال

 شود. كاسته ياز ابعاد بحران كم آب نهيبه تيرياست با مد ازيو ن رود يم
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خبرگزاري فارس مورخ  – افتي شيمتر افزا يسانت 94سطح آب سد كوثر گچساران 

02/12/1399 

 

 يگفت: ط رياخ يها يسد كوثر گچساران با اشاره به بارندگ يو نگهدار يبردار اداره بهره ريمد

 متر سطح آب سد كوثر باال آمده است. يسانت 94 ريچند روز اخ يها يبارندگ

 ريآسا اخ ليس يها يوگو با خبرنگار فارس  در گچساران با اشاره به بارندگ امروز در گفت يخدر اكبر

شهرستان   نيسبب بابا آمدن سطح آب سد كوثر در ا  رياخ يها يشهرستان اظهار كرد: بارندگ نيدر ا

 شد.

سد كوثر به ثبت  يهواشناس  ستگاهيباران در ا متر يليم 31رياخ يروزها يها يدر بارندگ  نكهيا انيبا ب يو 

باران در  متر يليم 383)) از مهر ماه تاكنون99-98(( يجار يسال زراع ياست، گفت: از ابتدا دهيرس

 كوثر ثبت شده است. يسد مل يهواشناس ستگاهيا

 94 ريچند روز اخ يها يبارندگ يسد كوثر گچساران اذعان كرد: ط يو نگهدار يبردار ه بهرهادار ريمد

 متر سطح  آب سد كوثر باال آمده است. يسانت

بوده است،   هيمتر معكب بر ثان 83/3 ريآب در چند روز اخ يورود يمتوسط دب نكهيبا اشاره به ا يخدر 

 متر مكعب بوده است. ونيليم 13 ريند روز اخبه سد كوثر در چ  يابراز كرد: حجم آب ورود

به سد كوثر  يمتر مكعب حجم آب ورود ونيليم 185تا كنون  يسال زراع يكرد: از ابتدا حيتصر يو

 است.

در بهمن ماه امسال  يبارندگ شيسد كوثر گچساران با اشاره به افزا يو نگهدار يبردار اداره بهره ريمد

 است. دهيسد به ثبت رس نيا  يهواشناس ستگاهيمتر باران در ا يليم 75عنوان كرد: در بهمن ماه 

كرد: حجم  حيدرصد حجم مخزن سد كوثر پر شده است، تصر90از  شيب نكهيبا اشاره به ا يخدر
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متر مكعب  53/855 زانيم نيمتر مكعب است كه هم اكنون از ا ونيليم 493/14مخزن سد كوثر  شيگنجا

 است. يخال

 يبارندگ شيمتر است: در حال حاضر با افزا 625 ايبا سطح در يمخزن بتن نيمال تراز انر نكهيا انيبا ب  يو

 است. دهيمتر رس621/33به  يسد بتن نيشهرستان تراز ا نيدر ا يدر سال زراع

 

 مربع اعالم كرد. لومتريك 14/14سد كوثر را  اچهيمساحت در يخدر

 2 يدنيكوثر آب آشام يكرد: سد مخزن حيتصر سد كوثر گچساران يو نگهدار يبردار اداره بهره ريمد 

 ياز شهرستان ها يهرمزگان، بوشهر، خوزستان و تعداد يها هزار نفر از ساكنان استان 500و  ونيليم

 .كند يم نيرا تام راحمديو بو هيلويكهگ

هرام شاه ب يرودخانه از رودها نيكه ا شود يم نيتأم رآباديبه گزارش فارس، آب سد كوثر از رودخانه خ 

 .ديآ يو دهدشت به وجود م

 ر،يمس يروستا 300گچساران، دهدشت، سوق، چرام، لنده و  يدنيآب آشام نيسد هم اكنون تام نيا

و  رآباديخ شتر،يل يآب كشاورز نيمنطقه، تام عيآب صنا نيتام ر،يمس يو روستاها ككيآب شهر ل نيتام

 است. ليدر حال تكم ايانجام و  از سد كوثر زين راحمديو بو هيلويدشت مور در استان كهگ

تابعه از سد كوثر گچساران  يو روستاها ككيدهدشت، سوق، چرام، لنده ، ل يشهرها يدنيآب آشام 

 خواهد شد. نيتام
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 –ي جهان راثيگوش م خياست/ خطر ب نيركورددار فرونشست زم فارس :شيمحمد درو

 02/12/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

ضمن ابراز تاسف اعالم كرد كه استان فارس همچنان ركورددار  ست،يز طيفعال مح كي/فارس سنايا

م آن، به كانون مه يها خشك شدن تاالب ليو به دل رود يبه شمار م رانيدر ا نيمبحث فرونشت زم

 .داردرا به دنبال  يا دهيمسائل، مشكالت عد نيبدل شده است كه ا زين رانيجنوب ا يباد يها شيفرسا

به فارس  يو تاالب پژوه يارسنجان گرد يحضور در تور سه روزه و تخصص يكه برا شيدرو محمد

دو تاالب  ژهيو به شيها خشك شدن تاالب ليسفر كرده بود، در جمع خبرنگاران گفت: استان فارس به دل

 سرطان خون قرار گرفته است. شيو افزا زگردهايهجوم ر يدر معرض جد شان،يمعروف بختگان و پر

 يپ يها يگفت: خششكسال شيارسنجان، درو ستيز طيبه نقل از انجمن دوستداران مح سنايگزارش ا به

ارسنجان،  يها در دشت ينيرزميز يازمنابع اب ها ييروستا يها چاه، تلمبه هيرو يو برداشت ب يدرپ

 نيمهم ا يها اچهيو در بايز يها تاالب ينقاط باعث نابود گريخرامه، فسا،جهرم، داراب، استهبان و د

 استان شده است.

 

 جنوب كشور يباد يها شيكانون فرسا فارس

آن    زتريشده و غم انگ ليتبد رانيجنوب ا يباد يها شيگفت: فارس امروز به كانون مهم فرسا شيدرو

و  ستيز طيو تحول خواه درحوزه مح يخود جوش و مردم يجنبش ايو مطالبه گر  يگروه جد چيكه ه

و  عتيطب يبه اصطالح حام ياستان در سطح مدارس، دانشگاه ها، شوراها و تشكل ها يها اچهيدر ياياح

 يجانور يها اهستگيهاو ز اچهيدر يعلل نابود يابررسيمقابله  ياستان فارس برا رازويتاالب ها درش

 و...وجودندارد.
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 بانان رانيا تواند يفارس م نكهيبرا ديبا تاك ستيز طيسازمان مح يمردم يسابق مشاركت ها ركليمد

ها آموزش و  اچهيها و در و تاالب يخيتار يمثل مجموعه ها يدر حوزه حفظ اماكن ژهيرا به و يبزرگ

كه  تاس يزندگ يواال يها ارزش يبرخ همانند ستيز طيمح يها پرورش دهد، گفت: نگاه به ارزش

 برسر آنها معامله كرد. توان ينم

منطقه حفاظت شده و  18از كشور، جز فارس  ياستان چيدر ه نكهيا انيبا ب ستيز طيمح يكنشگر مل نيا

 يمردم و جوانان عاشق و دلباختگان ازمندين يتنوع نيشد: چن ادآوري م،يسراغ ندار يميهمه تنوع اقل نيا

نقش رستم  د،يجمش ختثروت و اشتغال همچون ت ديها را در كنار مراكز مهم تول نعمت نيقدر ا است كه

 آنها بكوشند. يايو اح يو پاسارگاد، بدانند و درحفظ و نگاهبان

 

 يطيمح ستياول مشكالت ز فيمتهم رد تيريمد سوء

رفتن تاالبها  نياز ب خاك و شيبحران آب، فرسا نهياول در زم فيگفت: متهم رد ستيز طيفعال مح نيا

 رينظ يعيطب ريو غ يعيمختلف طب يها فارس در بحران ياست و با توجه به ركورددار ها تيريسوء مد

 عبور كرد. يبه راحت ايغافل شده  ديموضوع نبا نياز ا ها نيو فرونشست زم يخشكسال

متر عمق، همچنان  يسانت 54در دو شهرستان فسا و جهرم در استان فارس با  نيگفت: نشست زم شيدرو

در  ران؛يا خيزاد بوم تار نينشست ها را در كهن تر نيا نكهياست و تاسف بار ا يرو شيدرحال پ

و  ادو پاسارگ ديمثل نقش رستم و تخت جمش يخيتار يمرودشت و پاسارگاد و در مجموعه ها يها دشت

 .ميشاهد هست زيارسنجان ن

استهبان اتفاق افتاده كه با توجه به تعدد مناطق  جيا فارس در يفروچاله ها نيازبزرگتر يكيگفت:  او

 يو مذهب ياستان فارس است و صبغه فرهنگ يباال ليكه نشان دهنده پتانس يحفاظت شده و پارك جنگل

 را داشته باشد. تيوضع نيكه فارس ا ستين ستهياستان، شا نيا
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قابل كنترل است، افزود: متاسفانه هنوز  و ... يآب يب ،يخشكسال رينظ ييها همه بحران نكهيا انيبا ب شيدرو

آب نداشته، به كشت  نيگندم، آن هم با ا رينظ ياز محصوالت كشاورز يدر برخ ييبه بهانه خودكفا

و جشن  پردازند يم جات، يفيبر مثل برنج، هندوانه و ص محصوالت آب گريمانند گندم و د ياقالم

 .ميكن يم برگزار يو زراع يفالن محصول باغ ديتول ييخودكفا

 

 ديجان تخت جمش يبال ها فروچاله

قرار دارد اما به لحاظ  يگردشگر يكشور نخست جهان از نظر جاذبه ها 5جزو  رانيگفت: ا يو

سئوال وجود دارد كه چرا با  نياست؛ ا رانيآخر متعلق با ا يها رتبه ،يحاصل از گردشگر يدرآمدها

 نيچن ديبا گر،يفراوان د يها تيو ظرف يجهان يها راثيم گريو د ديتخت جمش رينظ ييها تيداشتن ظرف

 .ميرا شاهد باش يتيوضع

در اطراف  نيزم است، يكاف ديتخت جمش خيسال تار 2500 دنيبلع يها برا فروچاله نيافزود: هم شيدرو

منطقه  نيحضور گردشگران در دوران پساكرونا در ا يقرمز برا ريدهان بازكرده و آژ يهخامنش تختيپا

تفاوت هستند؛  يبو  اليخ يمهم ب اريموضوع بس نينسبت به ا يچرا برخ دانم يرآمده است و نمبه صدا د

درجه  ميحر ،يخيدر محدوده آثارتار ها نينشست زم نيو فروچاله ها و ا رمجازيغ يوجود انبوه چاه ها

آثار  ينثبت جها يبرا ونسكوي نياز قوان يكيدارد؛ حال آنكه  ييچه معنا ديو درجه دو تخت جمش كي

 آثار است. ميدر فهرست خود، حفظ حر

هرگونه دخل و  يالملل نيو ب يمل نيگفت: طبق قوان ونسكو،ي يجهان ستيز طيمح تهيدركم رانيا  ندهينما

 يها از تالش يو دو ممنوع است. اما ضمن قدردان كيدرجه  ميحر ژهيبه و يآثار جهان ميتصرف در حر

گفت  ديبا سارگادپارسه و پا يجهان يها مجمو عه تيريان در مدو همكارانش ييارزنده جناب دكتر فدا

 نيبه ا ياعتبارات كاف افتنين صيو تخص رويكمبود ن ليبه دل ديتخت جمش ينگاهدار تيكه وضع
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 مجموعه، همچنان نامناسب است.

. ميندار يكه به آن توجه كاف ميخاص، بلكه همه ما هست ريفرد و مد كيموضوع نه  نيگفت: مقصر ا او

به وجود آمده بود اما  يهخامنش ميعظ يبنا نيا يتنها در قسمت شرق يمختلف يها شكاف شيچند سال پ

و جنوب  ربدر شرق، غ كهيها هستم، به طور شكاف نيا شتريب زيسفر و پس از مدتها شاهد خ نيدر ا

 . شود يم دهيد نيزم يها از شكاف ييهم نشانه ها ديتخت جمش

 

 فارس را ندارد يها دشت رانگريو يرويتوان مهار ن ييروين چيه

 ،يعيو منابع طب ستيز طيكارشناس در حوزه مح نيبه عنوان كمتر نجانبيا دگاهيادامه داد: از د شيدرو

و نقش رستم و نقش رجب و  ديتخت جمش رينظ يب يمثل مرودشت كه آثار يمرگ دشت زياز هر چ شيب

از  شيب يبرداشت ها نيهم كند، يم كيه سرعت نزدداده است، ب ياستخر و ... را خود جا يخيشهر تار

شهرستان و استان فارس را  نيكه ا ر،يسال اخ 25  يدر گندم، ط ييبه بهانه خودكفا ينيرزميز يحد آبها

 .شود يمحسوب م يمشكل نيگندم قرار داده، عامل بروز چن دكندگانيتول نيدر زمره بزرگتر

. آن زمان كه ستديبا نينشست زم رانگريو نديدر برابر فرآ تواند ينم ييروين چيه گريكرد: د ديتاك او

 يو عالوه بر درودزن، سدها ميساخت ازين تياز ظرف شيرا ب ونديكر و س زيحوضه آبخ يتعداد سدها

با وجود همه  م؛يبود نبحرا نيبه فكر وقوع ا ديبا م،يرا احداث و بختگان را نابود كرد ونديمالصدرا و س

هزار هكتار، آنهم  130از  شيهزار هكتار به ب 30از  روزيدر كامف يكاريسعت شالمشكالت و هشدارها، و

 است. افتهي شيافزا ها يو خشكسال يآب يدر اوج ب

نجات دشت مرودشت آثار  يبرا  برنامه نيتر يرا ضرور يو مل يعزم محل كي جاديلزوم ا شيدرو

 يبرا يانجام داده و راه يكار ديبا رويدشت دانست و گفت: وزارت ن نيموجود در ا يخيشاخص تار

شده و  جاديدر گذشته ا ياديز يطيمح ستيز يكند، بحرانها دايمنطقه پ نيكنترل استحصال آب در ا
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  كشت رمجاز،يغ يها چاه ،يراصوليغ يها يرفع آنها انجام نشده است؛ سد ساز يبرا يا برنامه چيه

 وارد كرده است. يدشت لطمه جد نيو پر آب بر و .... همه و همه به ا يمحصوالت غرق آب

قدمگاه در توابع ارسنجان خبر داد و گفت:  وانيا يكوه رحمت و حوال يدر دامنه شرق نياز نشست زم او

 وشيموسوم به خزانه دار يخشت يبناها د،يصفه كوه تخت جمش يدامنه كوه رحمت و در جانب شرق

 ديتخت جمش هدر محدود شتريب نيبود، نشست زمقبال گفته  زين ييفدا يقرارگرفته است. همانگونه كه آقا

 تيها و وضع چاه دي. اما باستين انيهخامنش تختيپا يانيخود را نشان داده و مشكل در پاسارگاد به ع

 .ميرا در آن مناطق هم دائم رصد كن نينشست زم

ش رستم خط نق يبرا ندازند،يب دياز آنكه فروچاله ها را به جان تخت جمش شيگفت: تَرَك ها ب شيدرو

كه  ييابتدا بدنه كوه نقش رستم جا زشيخ نيبه آنها توجه كرده است. ا ياند اما كمتر كس دهيو نشان كش

شده  جاديا يمجموعه جهان نيا يقرار دارد را به خطر انداخته، اما ترَك بزرگتر در پا »ارشايخشا«مقبره 

دانند. اما  يمنطقه م ينيرزميآب ز يكاهش سطح سفره ها جهيآن را نت يفرهنگ راثيكه فعاالن حوزه م

 دهيبلكه پاركوركارها و پد ده؛يسامان نقشه كش نيساله ا 2500 خيتار يكه برا ستيفقط چاه ها ن نيا

 .شوند يخطرمحسوب م يآثار نينچ نيا يبرا زيها و.... ن يسينو ادگاريو  سميزشت وندال

مرودشت  يخيآثار تار كينزد يها كه در كوه ييافزود: معدنكاران هم با انفجارها ستيز طيفعال مح نيا

اند؛ راهكار  با با خطر مواجه كرده يحفظ آثار جهان طيشرا دهند، يو ارسنجان و پاسارگاد و انجام م

 ديجد يها چاه ردنمنطقه را گرفته، پرك نيا خيسال تار 2500 ريبانگيكه گر يحل بحران يبرا ياصول

 جات يفيمثل برنج و س ياب و كتاب محصوالت كشاورزحس يب يبدون مجوز و ممانعت از كشت ها

و چاله ها و ترك ها را به مردم و  نيها و فرو نشست زم ياز خشكسال ياست. ما كامالً خطرات ناش

 انجام دهند. ديبا يدانند كه چه كار يو آنها خود بهتر بهتر از ما م ميمسئوالن گوشزد كرده ا
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صندوق  سيتاس شنهاديپ دانشگاه اصفهان: يزبانيمبه  مياقل رييدر نشست تغ ييدكتر رضا

 03/12/1399خبرگزاري تابناك مورخ  – مياقل رييمقابله با تغ يجهان

 

مستقل از دولت ها  يبه حركت ديرا با ستيز طيو مح مياقل رييدر دانشگاه اصفهان گفت: تغ ييرضا دكتر

را  »مياقل رييمقابله با تغ يصندوق جهان« سيتاس يبرا يو مطالبه گر مياوريدر ب تيبشر ندهيحفظ آ يبرا

 .ميآغاز كن

 يدانشگاه ها ديبا اسات صيمجمع تشخ مياقل رييغت تهيكم يشيمصلحت نظام در هم اند صيمجمع تشخ ريدب

 رييدانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت: تغ يزبانياصفهان كه به م يو علوم پزشك  اصفهان ياصفهان، صنعت

و مطالبه  مياوريدر ب تيبشر ندهيحفظ آ يمستقل از دولت ها برا يبه حركت ديرا با ستيز طيو مح مياقل

 .ميرا آغاز كن »مياقل رييمقابله با تغ يصندوق جهان« سيتاس يبرا يگر

 

 مياقل رييمقابله با تغ يصندوق جهان سيتاس شنهاديپ

سوم اسفندماه  كشنبهيمصلحت نظام صبح  صيمجمع تشخ ري، دبrezaee.irگزارش تابناك به نقل از  به

ن كه با اصفها يدانشگاه ها ديمصلحت نظام با اسات صيمجمع تشخ مياقل رييتغ تهيكم يشيدر هم اند

كه در هم  رممحت ديبرگزار شد، گفت: از اسات رانيدر ا يبحران كم آب ندهيو آ يمياقل راتييموضوع تغ

 صيمجمع تشخ رخانهيحركت دب نياول نيكنم. ا يمشاركت كردند، تشكر م مياقل رييتغ تهيكم يشياند

كه از اصفهان آغاز  در سراسر كشور است ستيز طيو مح مياقل ريينظرات متخصصان تغ يجمع آور يبرا

و جمع  ينخبگان يشيهم اند مبه نظا گريد يدانشگاه ها در اصفهان و استانها دياسات دوارميشده است و ام

فراتر  م،ياقل رييكشور در موضوع تغ يجامعه نخبگان يبا همكار دوارمي. اموندنديبپ صيمجمع تشخ يسپار

 ميبوجود آور يمل يگفتگو يفضا كي ،ياستان يو رقابتها ياجتماع يها يريو درگ ياسيس ياز بحث ها
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 .ميدنبال كن ستيز طيو مح مياقل رييكشور را درخصوص تغ يمنافع مل ميكه بتوان

و  يمنافع مل دياست و با ياسيس يها شيمصلحت نظام، فراتر از گرا صيگفت: مجمع تشخ ييرضا دكتر

 يجامعه نخبگان يبدون همكاركند و  بيكشور را در كوتاه مدت و درازمدت تعق ياتيح يارزش ها

 شود. ينم فهيوظ نيموفق به انجام ا

 عيمتاسفانه نشانگر مخاطرات وس م،يدار يجهان ستيز طيمح تيكه از وضع يگفت: چشم انداز ييرضا

شود. امروزه  يمربوط م ياز دوران انقالب صنعت ستيز رييآن به تغ شتريبشر است و ب ندهيو آ يدر زندگ

 نهيهز يدهد ول يانجام م ييرا به تنها يگلخانه ا يدرصد انتشار گازها 14حدود  اكيمتحده آمر االتيا

 پردازد. يجهان است را نم ستيز طيمح بياش در تخر يخيكه متناسب با نقش تار يا

 تيبشر ندهيحفظ آ يمستقل از دولت ها برا يبه حركت ديرا با ستيز طيو مح مياقل رييافزود: تغ ييرضا

در هر نقطه از  ستيز طي. اگر محستيكمتر از حقوق بشر ن ست،يز طيفع بشر در مح. حفظ مناميدرآور

از  يجهان يتواند در مطالبه گر يم رانيا ي. جامعه علمننديب يم بيآس تيشود، همه بشر بيجهان تخر

 زنند، به شكل مستقل، سرآمد باشد. يم بيآس ستيز طيكه به مح يكسان

 ندهيخشك شدن رودخانه زا ،ييابانزايب زگردها،يمساله ر ،يكم بارش افزود: در استان اصفهان، مساله يو

مختلف را  عيصنا يكيزيكه به صورت ف نياست. ا وستهيها به هم پ يماريب شيو افزا ينينش هيرود و حاش

بزرگ، اگر  عيصنا ييتوسعه است؟ جانما يبرا يراه حل موثر م،ياستان راه گردهم آورده ا نيدر ا

و  يياصفهان بلحاظ اشتغال زا يدست عي. صناستيشهر ن كينباشد، لزوماً بنفع  نيزمسر شيبراساس آما

اصفهان  يسنت يو هنرها يدست عيگرفتن صنا دهياز مجتمع فوالد مباركه كم ندارد. ناد يزيچ ييدرآمدزا

 ديدبا  ديمسائل را با نياست. ا يجد هدغدغ كيآنها،  ييو درآمدزا يياشتغال زا تيبه ظرف يتوجه يو ب

 .مينيبب يجامع تر

دنبال كرد. در  ستيز طيتوان بدون در نظر گرفتن مح يرا نم مياقل رييگفت: مقابله با تغ ييرضا دكتر
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در  استيآن س يتوجه شده است. اگر بندها مياقل رييهم به مساله تغ ستيز طيمح يكل يها استيس

 ستگرفت. حدود هفت سال ا يصورت م يشد، تحوالت سازنده ا يبه قانون م ليدولت و مجلس تبد

 .ميآن نظارت كن يبر اجرا ميبه قانون و برنامه است تا بتوان ليها در انتظار تبد استيس نيكه ا

از امور در كشور ما چند صاحب و  يگفت كه برخ يجلسه به درست نيدر ا زانياز عز يكيگفت:  ييرضا

 ديصاحب است. با ياز امور هم ب ي. برخشود ينرفتن كارها م شيچند فرمانده دارد و دخالت ها موجب پ

. ميكن يابيرا ارز تيوضع ميسامانه بتوان كيمشخص باشد و در  ستيز طيها در مح تيو مسئول يمتول

دفاع از امور  يبرا يكار نبود سامانه ا نيا ليحق آبه داشته باشد. دل ديهم مانند صنعت با ستيز طيمح

 است. يستيز طيمح

توسط  ستيز طيمح يكل يها استيمطالبه س نكهيبر ا دينظام با تاكمصلحت  صيمجمع تشخ ريدب

و  ييبايما است، گفت: همه شهروندان حق دارند از ز ياز خواست ها يكيمختصصان از دولت و مجلس 

 ست،يز طيبدون مطالعه در مح يمشخص شود كه دستكار دياستفاده كنند و با ستيز طيمح ديفوا

رود موجود زنده است. از سرچشمه تا  ندهيه فقط انسان زنده است. زاك ميفكر كن دي. نباداردعقوبت 

 .مينشو هيزنده باشد تا ما تنب ديرود با نيا يگاوخون

كه صورت گرفته نشان داده كه  يمساله مهم است. مطالعات كي ندهيآ يدر دهه ها مياقل رييافزود: تغ يو

قاره اروپا كه به قاره سبز  يكند كه حت يجا مجاب يبشر را به گونه ا ستيز طيو مح طيشرا مياقل رييتغ

تا چهابهار  رانيا بو مهاجرت خواهد شد. در جنو تياز نظر جمع يمعروف است، دچار مشكالت فراوان

از مشكالت خواهند شد و  يدچار نوع زين يمركز يرود و نواح ياحتمال وقوع اتفاقات نگران كننده م

 ميبه فكر باش دياالن با نيمخاطرات از هم نيمقابله با ا يد. براهستن يصنعت يها كشورها بيتخر نيمنشا ا

ندارد.  يا دهيپس از مرگ سهراب فا وشدارون رايز ميروزمره خودمان را سرگرم نكن يريگ ميو با تصم

 كرد. يشيچاره اند ندهيمخاطرات دهه آ يبرا ديبا
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 يآغاز شود. سهم كشورها يگلخانه ا يكاهش گازها يبرا يجهان يافزود: ممكن است فشارها يو

در حال توسعه  ياست و ما كشورها شتريقبل شروع كردند، ب يها را از دهه ها يندگيآال نيكه ا يصنعت

 يغذا و كشاورز نيتام يبرا ديجد يها ياز فناور ديو با ميهست يو كشاورز يتوسعه صنعت يتازه در ابتدا

سهم  ديو هم با ميكن يشيچاره اند مياقل رييتغ يبرا دياست. هم با كيدو مساله قابل تفك ني. امياستفاده كن

را آغاز  »مياقل رييمقابله با تغ يصندوق جهان« سيتاس يبرا يمطالبه گر دي. باميخودمان را مشخص كن

 اتيانجام داده اند از آنها مال ستيز طيدر مح يصنعت يكه كشورها ييها بيتا متناسب با تخر ميكن

 د.گرفته شو يجهان يستيز طيمح

ها و  ونياز كنوانس رند،يگ يم اريهرگاه دولت را دراخت كا،يخواهان در آمر يگفت: جمهور ييرضا

به  رند،يگ يم اريدولت را دراخت يشوند. دموكرات ها وقت يخارج م يستيز طيمح يالملل نيمجامع ب

 يا مانهظالقانون  كا،يخواه آمر يجمهور ندگاني. نماوندنديپ يم يالملل نيب يستيز طيمعاهدات مح

متعهد  يالملل نيو درحال توسعه در توافقات ب افتهيكرده اند كه همه كشورها اعم از توسعه  بيتصو

 را بپردازند. يكمتر نهيگذشته هز يها بينسبت به تخر كايگردد دولت امر يسبب م نيهستند و ا

 مياقل رييو به تبع آن تغ يگلخانه ا يدر انتشار گازها ياديكه نقش ز ييبا كشورها ميدار ازيگفت: ن يو

 يها نهيو هز ميريجهان خصوصا جهان اسالم ارتباط بگ يدر سطح دانشگاه ها نهيزم نينداشته اند، در ا

 يرواقعيغ نيو چ كايتمام شده كاالها در آمر متي. قميمطالبه كن يصنعت يها را از كشورها بيتخر نيا

داشته  بيآس نيكشورها در ا نيكه ا يا متناسب با نقشر مياقل رييمانند تغ يطيمح بيآس اتيمال دياست. با

 ستيز طيخودشان را به گردن مح ديتول نهيدر حال حاضر هز يصنعت ي. كشورهامياند را به آن اضافه كن

 اندازند. يم گريد يكشورها

آن باشد و  يو بوم يخيتار ،يفرهنگ تيتوسعه استان اصفهان متناسب با هو دوارميگفت: ام ييرضا دكتر

 يبرا يبا طرح جامع دي. دولت باميجدا كن ياجتماع يو دعواها استيرود را از بعد س ندهيمساله زا ديبا
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 رود و كارون، مشكالت را حل كند. ندهيزا

 مياقل رييتغ يها يدگيچيمشكالت و پ ييشناسا رامونيو صاحبنظران، پ دياز اسات يجمع يشيهم اند نيا در

از  يخود پرداختند و گزارش يها و دغدغه ها دگاهيبه طرح د داريپا توسعه يبرا ييو ارائه راهكارها

و بحران  ستيز طيبه مح يدگيرس ياستان اصفهان برا يدانشگاه ها يپژوهش يعلم وميكنسرس ليتشك

 آب ارائه شد.

مصلحت نظام  صيمجمع تشخ رخانهيدب مياقل رييتغ تهيكم سيرئ يواعظ رضاينشست، دكتر عل نيادامه ا در

كشور، گفت: نقش  يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم نيپژوهشكده علوم زم يعلم اتيه و عضو

 شده است. ليبد يو ب زيمتما يو اقتصاد كشورها، نقش يانرژ ندهيجهان و آ ندهيدر آ ستيز طيمح

را  انري. مثالً اكند يكشور ما مشكل م يرا برا مياقل رييتغ تيريكار مد ران،يا يميافزود: تنوع اقل يو

 ستميس كيباالتر است و تنها  ايمتر از سطح در 300ارتفاع آن  نيبا كشور هلند كه بلندتر ميكن سهيمقا

بر آن  ييآب و هوا يلگذارد. حال آنكه كشور ما حداقل سه سامانه اص يبر آن اثر م ييآب و هوا

 ياسهايدر مق يمتنوع رايبس يها مياقل يكشور، دارا يو بلند يپست تياثرگذار است و با توجه به وضع

 يمنته رياستان به كو نيزاگرس و شرق ا يها استان اصفهان، غرب استان به كوه نيمختلف است. در هم

 يليم 50استان كمتر از  نيدر ا يگريد يمتر است و در جا يليم 400از  شيجا بارش ب كي. در شود يم

 يها بخش ي توسعه يمناسب را برا طيشرا دشو يمناطق چگونه است؟ چطور م نيبر ا مياقل رييمتر. اثر تغ

در  دياست كه با ياز سواالت ييها نمونه نهايفراهم كرد؟ ا يمياقل راتييتغ ياستان با دورنما نيمختلف ا

 نيها در شناخت ا نظر نقش دانشگاه نيكرد و از ا يزير برنامهرو  شيپ طيخصوص آن با توجه به شرا

 م است.مه اريراهكارها بس ي و ارائه طيشرا

 نيكشور ا يرو شيپ يروشن شدن چالش ها و فرصت ها يسواالت برا نياز مهمتر يكيگفت:  يواعظ

 يتيدر چه وضع ثيح نيدر كشور ما رخ داده و اگر رخ داده كشور ما از ا يمياقل راتييتغ اياست كه آ
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كشور ما  تيوضع يبر رو اقدامات نيو ا ستيچ مياقل رييمقابه با تغ يبرا اياقدامات دن نيقرار دارد؟ همچن

 شود. يجانبه بررس به صورت همه راتيتأث نيا ديبا گذارد؟ يم يراتيچه تأث

و  يقاتيمراكز تحق نيب دياست. با يجد اريو كاهش اثرات آن بس يو اقدامات مقابله ا مياقل رييتغ مسئله

 .رديصورت گ يجد ييهمگرا كي يياجرا يو نهادها يگذار استيمراكز س
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خبرگزاري خبر آنالين  – رانيا يها ساكن در اطراف تاالب ياهال يبرا كمك ژاپن

 04/12/1399مورخ 

 

سند  يگفت: با امضا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طينوشت: معاون مح رنايا

 ياهال داريپا شتيو ژاپن قرار شد تا دو كشور در روند حفاظت و مع رانيمشترك ا يسه ساله همكار

 كنند. يهمكار هياروم اچهيدر ياقمار يها بختگان، شادگان و تاالب يها اطراف تاالب

را  يتوسعه ا يوژه هاپر ياست كه دولت ژاپن برخ يزاده روز دوشنبه گفت: چند سال جانياله احمدرضا

اقدامات با  نيكند، البته همه ا يم نيتام يمختلف اعتبارات يآنها در حوزه ها يو برا فيدر كشور تعر

 شود. يانجام م يمرتبط با آن موضوع كار يو موافقت وزارتخانه ها يهماهنگ

 زيو آنها ن ميدادرا به دولت ژاپن  يستيز طيمح شنهاديپ كي شيماه پ 6اساس حدود  نيافزود: بر ا يو

كنند كه بعد  نيتام زيطرح را ن يمال يازهايكنند و ن يهمكار رانيبا ا نهيزم نيكردند تا در ا ياعالم آمادگ

هفته گذشته  تيو در نها تطرح مورد موافقت قرار گرف شيصورت گرفته حدود دو ماه پ يها ياز بررس

 .رديموافقت شكل بگ نيا يصورت رسم وجود دارد تا به يآمادگ نيوزارت خارجه اعالم كرد كه ا

دفتر عمران سازمان ملل  نيب يبا اقدامات صورت گرفته قرارداد همكار نيزاده ادامه داد: بنابرا جانياله

سازمان  ميما دفتر مق يو طرف همكار ديو دولت ژاپن به امضا رس رانياز ا يندگيمتحد در تهران به نما

طرح را از طرف دولت ژاپن انجام  نيا يمال نيزمان ملل تاماساس سا نيملل در تهران است كه بر ا

 خواهدداد.

توسعه تجارب به دست آمده در  يما در راستا شنهاديو ژاپن گفت: پ رانيا يدرباره موضوع همكار يو

 گريرا به د اتيتجرب نيتا ا ميخواست يعنيبود ،  داريپا يدر حوزه كشاورز هياروم اچهيدر يايروند اح

 .ميداشته باش زين هيومار اچهيها را در در تيفعال نيادامه ا نيو همچن ميده ميمهم كشور تعم يتاالب ها



   

 

 

18 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 

بختگان در فارس، شادگان در  يتاالب ها ياقدامات را برا نيا ميتعم نيزاده افزود: بنابرا جانياله

 جانيآذرباو  يغرب جانيآذربا يدر استان ها هياروم اچهيدر ياقمار يخوزستان و مجموعه تاالب ها

هر  يمياقل طيشرا ارا متناسب ب يداريپا شتيكه بتواند مع ييها تيو قرار است فعال ميدر نظر گرفت يشرق

تا  داريپا يمختلف از كشاورز يكه شامل حوزه ها ميكند، انجام ده جاديا يمردم محل يمنطقه برا

برداشته  يتاالب يمنابع آب ياز رو آن فشار يباشد و در راستا رگذاريتاث يكه بر اقتصاد مردم محل يمشاغل

 شود.

آن در نظر گرفته شده، گفت: اكنون  يدالر برا ونيليطرح سه ساله است و مبلغ سه م نيا نكهيا انيبا ب يو

 نيا ياجرا يپروژه ها ديما با افت،ي تيو ژاپن رسم رانيدولت ا يسند از سو يبا امضا يهمكار نيكه ا

 شود. يم ياتيعمل ندهيتا دو ماه آ كيو احتماال  ميطرح را مشخص كن

پروژه در ادامه  نيگفت: ا ستيز طيسازمان حفاظت مح يها و تاالب ييايدر ستيز طيمح معاون

 داريپا«با عنوان  هياروم اچهيدر ياياح يبرا رانياسالم ا يهفت ساله دولت ژاپن و جمهور يها يهمكار

و  ستيط زيمح يساز داريپا ينوآورانه آن براو توسعه تجارب  هياروم اچهيدر اياح يدستاوردها يساز

فارس و خوزستان اجرا  ،يغرب جانيآذربا ،يشرق جانيآذربا يشكل گرفت و در استان ها» مردم شتيمع

 شود. يم

با برنامه توسعه ملل متحد، دولت  يهمكار يها نهيتوسعه زم يبرا ران،يا يغن يستيبا اشاره به تنوع ز يو

 كرد. يدواريابراز ام يالملل نيب ينهادها ريژاپن و سا
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ندارد / قطع  يحال و روز خوش شانيگم يالملل نيتاالب ب |رانيا يها بحران در تاالب

خبرگزاري تسنيم مورخ  – خزر يايبا در تاالب  يكيدرولوژيو ه يكيدروليارتباط ه

04/12/1399 

 

و  يكيدروليقطع ارتباط ه ديگو يگلستان م ستيز طيحفاظت مح ركليآن طور كه مد -ها استان گروه

 نيو همچن گويم تيآبرسان به سا يها نالكا جاديخزر به علت ا يايبا در شانيتاالب گم يكيدرولوژيه

 ندارد. يتاالب حال و روز خوش نيا ،يمخرب انسان يها تيفعال

است كه با جهت  يكيبه صورت نوار نسبتاً بار شانياز گرگان،  تاالب گم ميتسن يگزارش خبرگزار به

بندر تركمن در  با شانيخزر قرار دارد. تاالب گم يايدر يدر امتداد سواحل جنوب شرق يجنوب يشمال

است كه به  شانيمورد عالقه پرندگان مهاجر تاالب گم ياز تاالب ها يكيفاصله دارد.  لومتريك 24حدود 

 شود. يم اديباارزش از آن  يكيگاه ژنت رهيذخ كيعنوان 

توان از  ياست كه درآن م رآنيكم نظ ستميدارد اكوس شانيكه تاالب گم يمنحصر به فرد يها يژگيو از

 يزييپا گاهي، خزندگان و پرندگان نام برد . همچنان پا ستاني، سخت پوستان ، نرم تنان ، دوز انياهانواع م

 باشد. ياز پرندگان درحال انقراض و نادرجهان م يبرخ يو زمستان

شود.  يم تيريشكار ممنوع مد يبه عنوان منطقه  1376هزار هكتار از سال  14از تاالب به وسعت  يبخش

حفاظت از تاالبها  يجهان ونيدر كنوانس يالملل نيب تيبه عنوان تاالب با اهم 1380ال تاالب در س نيا

 .ديگرد يلب شور طبقه بند يآب ها ي) به ثبت كالس ها1971(رامسر 

 نيتاالب ا نيتر هكتار بزرگ 500شمال استان گلستان (آالگل با مساحت دو هزار و  يها تاالب مجموعه

هكتار) كه  320گل با مساحت  يتاالب و آج نيتر هكتار كوچك 207مجموعه و آلماگل با مساحت 

 20با  ههم ك شانيگم يالملل نيو تاالب ب شوند يمحسوب م يخشك و درون  يالملل نيب يها جزو تاالب
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 ندارند. يوروز خوش روزها حال نيكشور قرار دارد، ا يساحل يها هزار هكتار وسعت در فهرست تاالب

شدن به فصل گرما، خطر  كيندارند و با نزد يوروز خوب در استان گلستان حال رانيا يالملل نيب يها تاالب

 است. »شانيگم«تاالب  ژهيو ها به آن نيدر كم يخشك

 يو خشك شانيتاالب گم تيدر  گرگان  درباره وضع ميوگو با خبرنگار تسن در گفت يكنعان محمدرضا

  يالملل نيتاالب ب يكيدرولوژيو ه يكيدروليهقطع ارتباط  يآن اظهار داشت: در حال حاضر و در پ

 يآبرسان ياه از ساخت كانال يو تركمنستان كه ناش رانيا يخزر در كشورها يايدر يبا پهنه آب شانيگم

 تيريدر زمان مد يمخرب انسان يها تيفعال ريسا نياست و همچن ها وارهيد جاديبا ا گويم يها مجتمع

 د.ندار يخوب تيتاالب وضع نيا الب،يس

 كيبه  يدستگاه تياولو كيدر استان گلستان از  شانيگم يالملل نيتاالب ب تيريو مد ايگفت: اح يو

به آن پرداخته شود  يا ژهيو نگاه و كرديبا رو يدارد در سطح مل يشده و جا ليتبد يا ضرورت منطقه

 داشته باشد. الدنببه  يفراوان يستيز طيمح يامدهايپ تواند يتاالب م نيرفتن ا نيو از ب يخشك رايز

نشدن حقابه  نيمنابع آب استان و تأم تيداشت: كاهش كم انياستان ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

خشك شدن  نكهياستان خواهد شد. ضمن ا يدر پهنه شمال زگردير يها كانون جاديها سبب ا تاالب

ها از جمله  تاالب ياياح دارد كه يرا در پ ياراض نيا يكاربر رييو تغ يبعضا دست انداز يتاالب ياراض

 .رديگ ياتفاقات را م نيا يجلو شان،يگم

 طياستان گفت: اداره حفاظت مح يها حفاظت از تاالب نهياقدامات انجام شده در زم يبا اشاره به برخ يو

آالگل،  يها يبان طيمح يالتيچارت تشك ميو ترم كميصوف يبان طيو مح شانيشهرستان گم ستيز

 ها در استان انجام شده است. سطح حفاظت از تاالب شيافزا يبرا شانيو گم كميصوف

گرگان و تاالب  جيخل يو خاك يآب يها ستگاهيتك نفره از ز يمايافزود: با استفاده از پهباد و هواپ يكنعان

 يايآب در ياز پسرو يحادث شده ناش يها بوم ستيو ز يپسرو زانيم يبررس يبرا شانيگم يالملل نيب
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انجام  ييهوا يربرداريمستحدث تصو يبه اراض نانينش هيبت تصرفات و تخلفات حاشث اناًيخزر و اح

 .ميداد

گرگان است  جيخل يايدر استان موضوع نجات و اح دار تياز موضوعات مهم و اولو يكيادامه داد:  يو

 انوسياق يكشور توسط مركز مل يتاالب ها يمطالعات نجات، مصوب كارگروه مل يكه بر روند اجرا

 باشد. داشتهن يدر پ يشتريب يها بيآس يتا اقدامات بعد ميرا انجام داد ينظارت كاف يو علوم جو يسشنا

تاالب  تيرينجات و مد ،يمطالعات عالج بخش يداشت: اجرا انياستان ب ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يها حوزه يرندگبا ميبر اساس اقل يالملل نيتاالب ب نيا يآب ازيو مطالعه ن يبررس شان،يگم يالملل نيب

تاالب  نيا ياياح يبود كه برا ياقدامات گريو هدررفت آب از تاالب از د ريتبخ ،ينشت زانيباالدست و م

 صورت گرفته است.

ها وارد شده بود كه  و آبرسان به تاالب يورود يها به كانال ييها بيپارسال آس ليگفت: بعد از س يو

گل و  يآالگل ، آج شان،يگم يالملل نيب يها به تاالب يورود يها كانال يو بازساز يروبيال اتيعمل

م موقت يو ترم يگل غرب يآج يالملل نيتاالب ب يكانال ورود رياصالح مس نيآلماگل و همچن

انجام  شانيتاالب گم يريآبگ يبرا ها وارهيكانال خزر و اصالح فرم د يو جنوب يشمال وارهيد يها شكاف

 شد.

موجود و انتقال آب مازاد  يها دشت البيو س البيس تيريو مد يع آورجم  ياظهار داشت: برا يكنعان

 .ميزهكش را آغاز كرد نيا يروبيها به زهكش تاالب آالگل ال زهكش ريسا

استان اشاره كرد و گفت: انجام  يها تاالب تيريحفاظت و مد ياقدامات انجام شده برا گريبه د يو

گل و آلماگل و  يآالگل، آج يالملل نيب يها تاالب اننينش هيحاش داريو پا نيگزيجا شتيمطالعات مع

بود  ياقدامات گريدها از  تاالب نانينش هيحاش يتوانمندساز يبرا يآموزش يها ها و كارگاه كالس يبرگزار

 يالملل نيب يها بوم تاالب ستيز تيريدر مد ييبرنامه و گام اجرا 27 ياجرا نكهي. ضمن اميكه انجام داد
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 .ميكشور در دستور كار قرار داد يها و دانشگاه يكت بخش خصوصاستان را با مشار

 جاديتاالب به دنبال ا تيرينجات و مد ا،يبرنامه اح نيو تدو تيريدر مد كردمانيداشت: رو انيب يكنعان

 عياست تا با تجم نيبوده و تالش برا يقانون فيها در تحقق تكال منافع مشترك دستگاه يحداكثر

 .ميداشته باش ستمندانياز ز يو غن يستيز يها يژگيبا حداكثر و يتاالب ن،يرزمس تيريمد يها برنامه

منطبق بر  يالملل نيب يها تاالب تيريو مد اياح يشده برا ينيب شيپ يها خاطرنشان كرد: پروژه يو

از پهنه  نفعانيخردمندانه ذ يبردار و بهره يبوم و با نگاه مشاركت حداكثر ستيز تيريمد يها برنامه

 استان است. يالملل نيب يها بتاال

شده و  ينيب شيپ يها برنامه ياستان گفت: در طول دوره اجرا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

سال همه  7تا  5 نيشده و حداكثر ب يبرنامه زمانبند كياست تا در قالب  نيشده، قصد بر ا يگذار هدف

 كند. دايفظ شده و ارتقا پها همچنان ح تاالب يالملل نيب يها تيو قابل يستيز يها يژگيو
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خبرگزاري تابناك مورخ  – شد بيتصو زدياستان  يآب با كم يبرنامه سازگار

04/12/1399 

 

استان در جلسه  نيا يبا كم آب يمه سازگاربرنا بياز تصو زدياستاندار  يامور عمران يهماهنگ معاون

 خبر داد. روين ريبا حضور وز يكارگروه مل

برنامه كه  نيا  نيهدف از تدو رو،ين ريبا حضور وز يكنفرانس ويديدر نشست و »انيصادق محسن«

عنوان  ينيرزميآب ز يها را حفظ سفره رد،يگ يشرب و صنعت را در بر م ،يمختلف كشاورز يها بخش

در  ينيرزميآب ز يها سطح سفره شيبرنامه در  بلندمدت شاهد افزا نيا يفزود: قرار است با اجراكرد و ا

 .مياستان باش

 يياستان با كارگروه ها يبا كم آب يخاطر در دو سال گذشته كارگروه سازگار نيادامه داد: به هم يو

آب و  ،يآب منطقه ا ،يعيمنابع طب ،ي، جهاد كشاورز يزيك برنامه ر تيريمتشكل از سازمان مد

 ليتشكو سازمان صنعت معدن و تجارت  ياستاندار يدفتر فن ست،يز طيمح  ،ييو روستا يفاضالب شهر

 .ميمختلف داشته باش يدر مصرف آب در بخش ها ييرا جهت صرفه جو يشده است تا برنامه ا

متر مكعب كاهش  ونيليم 230به طور متوسط ساالنه  نكهيا انياستاندار با ب يامور عمران يهماهنگ معاون

با كم  يبرنامه سازگار تيرو اولو نيخاطرنشان كرد: از ا م،يرا شاهد هست ينيرزميآب ز يسفره ها رهيذخ

 را به صفر برساند. ينيرزميز يآبها رهياز ذخ ياست كه برداشت اضاف نيا يآب

مختلف  يخش هادر مصرف آب در ب ييمترمكعب صرفه جو ونيليم 223اظهار كرد: در فاز اول  يو

سطح  يرياندازه گ نيآن و همچن جينتا يفاز اول و بررس ياجرا يابيمورد نظر است و در فاز دوم پس ارز

 .ميبرسان يزيآب قابل برنامه ر زانيكاهش مصرف را به م ،ينيرزميز يآب ها

 ميخواه ينيرزميآب ز يآب در سطح سفره ها يداريبرنامه شاهد پا نيا يبا اجرا نكهيا انيبا ب انيصادق
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سبز،  يآب شرب از فضا يآب در بخش صنعت، جداساز يطرح شامل بازچرخان نيا يبود، افزود: اجرا

 يرهانصب كنتو ،يگلخانه ا يكشت، توسعه كشت ها يالگو رييتغ ،ياريآب نينو يها وهيش ياجرا

ت آب از هدر رف يريبه كشاورزان و جلوگ يآب حجم ليو تحو يكشاورز يچاه ها يهوشمند بر رو

 در مصرف آب است. يشرب و فرهنگ ساز

 اتيعمل ياجرا نياقدامات و همچن نيگفت: با ا انيدر پا زدياستاندار  يامور عمران يهماهنگ معاون

و  يپساب و استفاده از پساب صنعت يبازچرخان ،يسطح يآب ها رهيذخ ،يو آبخوان دار يزداريآبخ

 راه باشد.هم تيبرنامه با موفق ياجرا  ميدار ديام ،يشهر
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 نيفرونشست زم دهيبا پد مقابله :يشرق جانياستاندار آذربا يامور عمران يمعاون هماهنگ

 05/12/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – گرفته شود يجد

 

 يبر انجام اقدامات جد يشرق جانياستاندار آذربا يامور عمران يمعاون هماهنگ يشرق جاني/آذرباسنايا

كرد و گفت:  ديتأك نهيزم نيو استفاده از مشاركت مردم در ا نياز فرونشست زم يريشگيپ يبرا

 نيخطرآفر زيجان مردم ن يبرا ،ييربنايز ساتيبه تأس بيو آس يمال يها انيعالوه بر ز ن،يفرونشست زم

 گرفته شود. يجد دهيپد نيمقابله با ا دياست و با

تعامل  عتيبا طب ديبا نكهيبر ا ديحفاظت از منابع آب استان، با تأك يجلسه شورا نيدر چهارم يرحمت جواد

در  م،يريگ يشده قرار م مدر مقابل عمل انجا ،يطيمح ستيگفت: ما معموالً در مسائل ز م،يمثبت داشته باش

را  يطيمح ستيداشته و تبعات ز يمثبت يبازخوردها تواند يو تعامل مثبت م رانهيشگيكه اقدامات پ يحال

 كاهش دهد.

موثر است،  يمنابع آب تيرياز احداث سد در مد شتريب يكه گاه يدار آبخوان تيبا اشاره به اهم يو

و  ستيبرداشت و توسعه كشت ن شيمجوز افزا يوزه، به معنح نياقدامات در ا يرگذاريافزود: البته تأث

 استمرار داشته باشد. ينيرزميز يها حفظ تراز آب ياقدامات الزم برا ديبا

برداشت از منابع  از اضافه يريو جلوگ رمجازيغ يها انسداد چاه رينظ يگرفتن اقدامات يبر جد ديبا تأك يو

 ييها بيكه عالوه بر آس شود يم نيموجب فرونشست زم ،يبرداشت از منابع آب شيگفت: افزا ،ينيرزميز

 است. نيخطرآفر زيجان مردم ن يبرا كند، يوارد م ييربنايز ساتيكه به تأس

جلب  ازمنديحوزه ن نيدر ا نكهيبر ا ديبا تأك يشرق جانياستاندار آذربا يامور عمران يهماهنگ معاون

 يالگو رييمانند تغ ياقدامات يمردم برا يكانات و توان فنام ديبا نهيزم نيافزود: در ا م،يمشاركت مردم هست

 ارائه نشود. يرعمليغ يشنهادهايكشت در نظر گرفته شود و پ
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 ياست و تقاضا يجهاد كشاورز ياز سو يو آموزش يجيامر، اقدامات ترو نيكرد: الزمه ا ديتأك يو

 .رديمورد توجه قرار گ ديبا زيبازار ن

 

 يدوزدوزان و كردكند يها در دشت يمنابع آب تيريطرح مد نيتدو

 يها در دشت يمنابع آب تيريطرح مد نيهم از تدو يشرق جانيآذربا يا شركت آب منطقه رعامليمد

سراب و  يها در شهرستان ربط يفرمانداران و ادارات ذ يخبر داد و همكار يدوزدوزان و كردكند

 طرح خواستار شد. نيا ياجرا يآباد را برا بستان

شده  نيمناطق تدو نيدر ا نياز فرونشست زم يريجلوگ يطرح برا نيا نكهيا انيزاده با بغفار وسفي

چاه  234 يبرا ينيرزميمصارف آب ز يدرصد 10كاهش  يطرح اقدامات الزم برا نياست، افزود: در ا

 شده است. ينيب شيپ يدوزدوزان و كردكند يها واقع در آبخوان

 ميبرداشت دارند، افزود: اگر بتوان اضافه يچاه در كردكند 53وزان و چاه در دوزد 47 نكهيبا اشاره به ا يو

 .ميمنطقه را كنترل كن نيمنابع آب ا ميتوان يم ميكن يريبرداشت جلوگ تنها از اضافه

هوشمند،  ينصب كنتورها ،يرزراعيدر فصل غ يكشاورز يها خاطرنشان كرد: قطع برق چاه غفارزاده

كشت و استفاده از  يالگو رييتغ يدر راستا يساز و فرهنگ يرسان عو اطال رمجازيغ يها انسداد چاه

 است. شده ينيب شيازجمله اقدامات پ ياريآب نينو يها روش

دو شهرستان را ارائه  نيدر ا يمنابع آب تياز وضع يجلسه گزارش نيآباد هم در ا سراب و بستان فرمانداران

دوزدوزان و  يها در دشت يمنابع آب تيريدطرح م ياجرا يبرا يياجرا يها دستگاه يو بر همكار

 كردند. ديتأك يكردكند

 تيوضع نيگزارش آخر نيجلسه همچن نيدر ا ،يشرق جانيآذربا ياستاندار ينقل از روابط عموم به

از اول مهر ماه امسال  يبارندگ زانيارائه شد كه براساس آن م 1400-1399 ياستان در سال آب يمنابع آب
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اما  افته،ي شيزانسبت به درازمدت اف نيگذشته و همچن يسال آب نيانگيه نسبت به ماست ك متر يليم 145

درصد كاهش داشته است كه موجب  79مدت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته  نيدر ا يپوشش برف

 .شود يم ينيرزميآب ز ريكاهش ذخا

رصد نسبت به درازمدت و د 52استان تا آخر بهمن ماه،  يها رودخانه انيجر زانيگزارش، م نيا براساس

 ياستان نسبت به سال آب يسدها يگذشته، كاهش و حجم ورود يسال آب نيانگيدرصد نسبت به م 22

اثر  راستان پر است. د يدرصد از مخازن سدها 54داشته و در حال حاضر،  شيدرصد افزا 37گذشته، 

افت  نيانگيم زياستان ن ينيمرزيمخازن آب ز يكاهش كسر يبرا ينيرزميز يها آب يبخش اقدامات تعادل

 است. افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم 35مترمكعب در سال به  ونيليم 50مخازن از  نيا
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 360 ييجو /صرفهرفت يآب فرو م ريز 98 البيسد گتوند نبود، دشت خوزستان در س

 06/12/1399خبرگزاري فارس مورخ  – احداث سد يساز يبا بوم يارديليهزار م

 

دشت خوزستان را از  ميسد گتوند توانست جاديگفت: با ا رانيا يرويشركت توسعه منابع آب و ن معاون

 .ميجات بدهن 98مهلك سال  البيس

در كشور،  يپس از انقالب اسالم شرويپ عياز صنا يكيفارس،  يخبرگزار يگزارش خبرنگار اقتصاد به

خود  يترق ريموجود كشور مس يها تيو استفاده از ظرف ياست كه با توجه به توان داخل يصنعت سدساز

 كرده است. يط شتريرا با سرعت هرچه ب

 يعدد در سال جار نيا م،يسد در كشور بود 19تنها شاهد وجود  ياز انقالب اسالم شيكه پ يطيشرا در

منابع  نيتام فهيسد در كشور وجود دارد كه وظ 190برابر شده و در حال حاضر  10سال  40 نيا يو در ط

 .رديگ يرا بر عهده م اتيح عيما تيريو مد يآب

استان  يو لحظات ديببندخود را  يها بهتر است، چشم د،يدر كشور هست يسدساز نديمنتقد فرآ اگر

. در ديتصور كن 98وحشتناك سال  يها البيس طيخوزستان را بدون سر كرخه، دز و گتوند و در شرا

چه  كرد، يمنطقه را فراهم م نيا يآبادان نهيزم يها مشخص نبوده، رود كارون كه سال يطيشرا نيچن

 .آورد يسر دشت خوزستان م ييبال

 شتريب يراستا و به منظور بررس ني. در همستيآب كشور قابل حذف ن منابع تيرينقش سدها در مد قطعا

تا  ميرفت رانيا يرويمعاون شركت توسعه منابع آب و ن ،يكشور به سراغ بهروز مراد يسدساز تيوضع

 .مينيوگو بنش صنعت به گفت نيا رامونيپ

 است: ليگفتگو به شرح ذ نيا مشروح
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 آمد ديپس از جنگ پد يانسان يروين تيظرف تيهدا به منظور روي* شركت توسعه منابع آب و ن

 خود را آغاز كرد؟ تيفعال يدر چه سال و با چه اهداف روي: شركت توسعه منابع آب و نفارس

در  دروديسد سف ميشد و ابتدا با هدف ترم سيتأس 1368در سال  روين منابع آب و  ة: شركت توسعيمراد

را  يآب برق يها روگاهيبود احداث ن يبزرگ اريعد كه گام بسكار خود را آغاز كرد. در گام ب 1369سال 

هزار  2روگاه يكرخه ، سد و ن يآب برق روگاهيطرح بزرگ از جمله طرح سد و ن 3به عهده گرفت. 

كار شركت توسعه  ديآن، آغاز عصر جد يمگاوات 2000 روگاهيبا ن مانيو سد مسجدسل 3كارون يمگاوات

 .ديآ يساب مبه ح رانيا يروين منابع آب و 

و  يعرصه شد چراكه قبل از انقالب كار سدساز نيكه وارد ا ميبود يرانيشركت ا نياول نيهمچن

توانست با حضور  رويو ن  . شركت آبدادند يانجام م يخارج يها را معموالً شركت يآب برق يها روگاهين

را گرد خود  يكاران مانيپ كند و مشاوران و جاديرا ا يا هسته كي يپررنگ متخصصان و كارشناسان داخل

كه تا آن زمان در كشور سابقه نداشت را به سرانجام  ميبزرگ و عظ يكارها نيجمع كند كه بتواند ا

 نيتر را به عنوان بزرگ مانيو مسجدسل 3هر سه طرح كرخه، كارون ميبرساند. خوشبختانه موفق شد

و به  ديرس انيبه پا ها رحط نياحداث ا 83تا  80 يها سال نيو ب ميانجام بده يصنعت سدساز يها پروژه

 را به كشور اضافه كردند. يآب برق تيمگاوات ظرف 4400 باًيكه تقر دنديرس يبردار بهره

كرده  دايپ شيمگاوات افزا 12200به  تيظرف نيمگاوات بود كه ا 1900 يآب برق تيكل ظرف 57سال  در

از بعد از انقالب تا به حال  رانيا يروين مگاوات توسط شركت توسعه منابع آب و 9000است كه حدود 

است،  دهكر جاديسدها ا نيكه توسط ا يمخازن نيدر كشور دارد و همچن ياحداث شده كه سهم بزرگ

 ييگفت، كارها توان يم ي. به طور كلرود يبه شمار م يمتر مكعب است كه رقم بزرگ ارديليم 20حدود 

 ةريمتر مكعب ذخ ارديليم 7,3د، از: سد كرخه با حجم ان عبارت ميانجام داد يسدساز ةكه ما در حوز

 يها البيدر س يخوب بهسدها بود و نقش خودش را  نيتر مياز عظ يكيكه  لومتريك 3مخزن و طول تاج 
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 يانرژ ديمگاوات تول 1000متر مكعب حجم مخزن با  ارديليم 4,5كرد. سد گتوند هم حدود  فايا 98سال 

 را بر عهده دارد. يآب برق

را  گريد يها روگاهيو به تناوب كار ساخت سدها و ن ميبود كه ما انجام داد يرينظ يب ياقدامات كارها  نيا

متر ارتفاع دارد و بعد از  204است كه  رانيا يسد بتن ني، بلندتر4ها سد كارون آن ةاز جمل م،يمد نظر داشت

ها اجرا شد و  پروژه ريو سا انيدار ت،رودبار، لرستان، سردش يافتتاح شد و به تناوب سدها مرهيآن سد س

 9000. درحال حاضر حدود ميديكه االن وجود دارد، رس يا نقطه نيكرد تا به ا دايتداوم پ طور نيهم

هم در  يرينظ يب يشده و كارها جاديا يآب برق يها روگاهياز ن روين مگاوات برق توسط شركت آب و 

 .ميها انجام داد بخش ريسا

 

 ليدل ايبود. آ يبه چه نحو رانيا يرويو ن  مانند توسعه منابع آب يشركت سيتأس يبرا ياصل ةزي: انگفارس

 م؟يشركت رفت نيا سيداشت كه به سمت تاس يخاص

وجود داشت كه  يمتخصص يروهاياز توان و ن يميعظ تيبعد از اتمام جنگ ظرف ي: در مقطع زمانيمراد

 كيگرفت  ميتصم ها تيظرف نيجذب ا يبرا بودند و حاال آزاد شده بودند و دولت ريدر جنگ درگ

بزرگ  يها سازه يكارها يةوجود نداشت كه بتواند كل يشركت كه نيكند. با توجه به ا جاديرا ا يشركت

گرفته  ميتصم نيكار انجام شود، بنابرا نيا يانقالب يروهاين تيبود كه با توان و ظرف ازيرا انجام دهد، ن يآب

و  كاران مانيبتواند پ ييو كارفرما يشركت دولت كي ينوان محور اصلع به رويو ن  شد كه شركت آب

گفت كه  توان ي. در حال حاضر واقعا مندعرصه ك نيتوان را دارند، فرا بخواند و وارد ا نيكه ا يمشاوران

را به خارج  يمهندس يفن يروهايخودمان  خدمات و ن يو حت ميهست ازين يب ياز توان و متخصصان خارج

حدود دو دهه  ييكايو آمر يياروپا يمعموالً سدها در كشورها كه ني. با توجه به اميكن يصادر ماز كشور 

چراكه  م،يكشورها دار يةنسبت به بق نهيزم نيها را در ا متخصص نيما به روزتر ده،يرس انياست كه به پا
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نو  ةكه با توجه به رزوم ميدار ييروهايشده است و ن جاديا رياخ ةما در دو سه ده يها روگاهيكل سدها و ن

 كار را انجام بدهند. نيبرنده شوند و ا يالملل نيدر مناقصات ب توانند يم يكه دارند، درحال حاضر به راحت

 

 شده است يدالر ارديليم 18 ييمنجر به صرفه جو يسدساز يدانش فن يساز ي*بوم

است كه  يآب برق يها هروگايساخت سد و ن ينشده است، دانش فن نييتب يليكه خ يبحث كي: فارس

هم  ايو با دن ميكرد دايراحت به آن دست پ يلياست، منتها چون ما خ يا دهيچيپ يالعاده دانش فن فوق

به چه  يدانش فن نيكه ابعاد ا كند ينم نييكس تب چيه م،يموضوع حركت كن نيدر مرز علم ا ميتوان يم

و  شد يحس م ييش در كشور چه خالهادان نيدر صورت نبود ا دييصورت است. ممكن است به ما بگو

 م؟يكرد يدست و پنجه نرم م ياالن با چه مسائل م،يساخت سد را نداشت ياگر ما دانش فن

 يخوب يآب يها رهيذخ ميو هرچقدر بتوان ميقرار گرفت يخشك ةكه در منطق ميهست ي: ما كشوريمراد

كار انجام  نيا يمتخصص داخل يروهاين يريغلبه كرد و با به كارگ يخشك نيبه ا توان يم م،يداشته باش

و با  مياست هم خودكفا شد روگاهين يكه بخش اصل روگاهين ياجزا نيتر قيشده است. ما در ساخت دق

 ديسخت را در داخل تول ةقطع نيا ميتوانست انيبن و شركت دانش يمعتبر داخل يها از دانشگاه يكيكمك 

از ژنراتور را هم توسط  ييها آن و قسمت يو اجزا نيها مانند تورب بخش يدر باق ني. بنابراميكن

در خارج از كشور  ميبتوان ماكار باعث شده است كه  ني. همميكن يساز يبوم ميتوانست يداخل يها شركت

 .ميريكار بگ يبه راحت ييقايآفر يو كشورها النكايو سر كستانيمانند تاج

و  ديسد بزن يها اچهيدر يرو يميعظ يها پل اي ديكنها را جابجا  كه راه ديدار ازين ديساز يكه سد م يزمان

 يهم واقعاً متخصصان ما سرآمد هستند. در حال حاضر پل نهيزم ني. در اديكن جاديا يميعظ يها تونل

 يپل ةدهان نيتر ميكه عظ تپل اس ةمتر دهان 480است و تا  4و كارون 3كارون يها اچهيدر يكه رو ميدار

 35و  يلومتريك 50شده است. در بحث تونل هم ما تونل  جاديا ها اچهيدر نيا يكه رو ديآ يبه حساب م
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 يبه كشورها دينبود، با ها نيما است كه اگر ا يتوان تخصص ةدهند كه نشان ميكرد جاديا يلومتريك

 ك،يپ يها به خصوص در زمان ميبرق دار ينرژكه ما به ا يازين گر،يد ي. از سوميشد يوابسته م يخارج

دارند كه در  يبا ارزش يكردند و انرژ يكمك قابل توجه يآب برق يها روگاهيكمبود گاز نبا توجه به 

 .نديآ يبرق به كمك شبكه م كيپ يها زمان

 

كرده  ازين يب يخارج يبه كشورها ازيشما چقدر ما را از ن يها تيكه فعال دي: تا به حال برآورد كردفارس

 است؟

 يدارد. برا نهيدالر درحال حاضر هز ارديليم 1,5حدود  يآب برق يمگاوات 1000 روگاهيسد و ن كي: يمراد

دارد. با توجه به  نهيدالر هز ارديليم 2,2 مياحداث كن ميرا اگر حاال بخواه ياريبخت روگاهيمثال سد و ن

دالر  ارديليم 18حدود  ميدار يبيكه به صورت تقر يبرآورد م،يكرد جاديا روگاهيهمه سد و ن نيا كه نيا

 است. يارز ييجو صرفه
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 رفت يآب فرو م ريبه ز 98 البي*اگر سد گتوند نبود، دشت خوزستان در س

وارد  رانيا يرويكارشناسان به مجموعه شركت توسعه منابع آب و ن يكه از سو ياز انتقادات يكي: فارس

 حاصل شده است؟ يشرفتيپ نهيزم نيدر ا ايبحث مطالعات ساختگاه است، آ شود، يم

بدون مطالعات  يكار مهندس چيو اساس ه ميرو يم  شياطالعات ساختگاه پ ليما به سمت تكم: بله يمراد

و  يابيمنطقه را ارز 3تا به حال  ياريمثال ما در ساختگاه سد بخت يبرا رسد، ينم كيبه سرانجم ن ياكتشاف

 طور نيباشد ا شده نييتع لمحورها از قب كه نيا يعني م؛يديمحور رس كيبه  تيو در نها ميكرد ييشناسا

 نييمحور سد را تع شود، يكه انجام م يو ما با توجه به مطالعات كنند يو فقط محدوده را مشخص م ستين

 .رسد ياجرا م ةو بعد به مرحل ميكن يم

 

سد در كنترل  نينقش ا دييممكن است بفرما شود، يسد گتوند مطرح م رامونيپ ياديز اري: مسائل بسفارس

 بود؟ يان خوزستان به چه نحواست 98سال  يها البيس

را در  ييها نهيگز يخارج يها هم شركت روين گفت، قبل از آب و  دي: در ارتباط با سد گتوند بايمراد

آن  يسد رو نيكه االن ا ييها نهياز گز كيبود و  نهيگز نيرابطه با سد گتوند مطرح كرده بودند و چند

كه انجام  يا . با مطالعهشد يمطالعه م يستياست. منتها با ها بوده آن يها نهيهم جزء گز نيبنا شده است هم

ساختگاه انتخاب شده  نيعنوان بهتر كه كارون دارد، به ينيسنگ يساختگاه با توجه به آوردها نيشد، ا

عنوان كارون بزرگ  شده است و به  ليدز و كارون تشك ةكه كارون از دو شاخ دياست. جالب است بدان

 نيو كمتر ميكرد كيبه صفر نزد باًيرا تقر درودخانه در محل گتون انيت جر. ما سمشود يشناخته م

. به هر حال در ميمهار كن آمد يرا كه از آن سمت م يالبيس ميو توانست ميرا در سد گتوند داشت يرهاساز

 زيكه سد دز بود و آن هم پر شده بود و سرر ميداشت البيكنترل س يسد برا كيدز فقط  ةسرشاخ

ساختگاه و  نيرا در آن برهه از زمان كرد و اگر گتوند با ا يانيشا اريگتوند كمك بس نينابراب كرد، يم
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 ديهم وجود نداشت. شك نكن ينبود، قطعاً دشت خوزستان البيس يانداز متر مكعب تله ارديليم 4,5حجم 

 نيتر ياصل شد، يآب وارد شهر اهواز م بايو تقر وستنديدو روز به هم پ يكيكه كارون و كرخه در  يزمان

آب آن  يخروج مرهيبا كمك س 98 البيس يداشتند. ما برا مرهيگتوند ،كرخه و س نهيزم نينقش را  در ا

با  نيخودش را انجام بدهد. بنابرا ياصل تيكه به كمك كرخه آمد تا كرخه هم مأمور ميرا به صفر رساند

 .مينجات بده 98مهلك سال  البيدشت خوزستان را از س ميسد گتوند توانست جاديا

 

 است يثمره اعتماد به دانشگاه داخل يروگاهين زاتيتجه نيتر دهيچيپ يساز ي* بوم

به  رويكشور و نحوه تعامل شركت توسعه منابع آب ن يكشور در صنعت سدساز يها : نقش دانشگاهفارس

 شده است؟ يطراح يچه شكل

را به عهده  ها اچهيدر شيكه پا ميدار ييها نشگاهبر عهده دارند و االن هم دا شرايها نقش پا : دانشگاهيمراد

 رينص مدرس، خواجه تيكه دانشگاه تهران، ترب ميها دار با دانشگاه ياريبس يپژوهش يها و پروژه رنديگ يم

 يما اكثراً دانشگاه يها طرح دييتأ يكار هستند. اصالً كارگاه تخصص نيا ريدرگ ريركبيام يو صنعت

 هستند.

 

 بوده است؟ زيآم تيتباط صنعت و دانشگاه به نظر شما موفقمدل ار ني: افارس

برتر است.  ديما ثمره اعتماد به دانشگاه و اسات يروگاهين زاتيتجه نيتر دهيچيپ يساز ي: بله، بوميمراد

ها را نصب كند و نوع  دستگاه يكه نوع خارج مياجازه نداد كار مانيو به پ ميكرد سكيما خودمان ر يحت

تست شد  يمگاوات 10روگاه ين يدر ابتدا برا زاتيتجه ني. ادهد يد و االن هم جواب مآن نصب ش يداخل

باز  كرويم يها روگاهي. در نميو جواب گرفت ميانجام داد زيكار را ن نيا يمگاوات 210 روگاهين يو سپس برا

را انجام  كنند يكه مانند پمپ عمل م كرويم يها روگاهين پيو االن پروتوتا ميها را وارد كرد هم دانشگاه
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 يبعد از اتمام مطالعات برا م،يكه انجام داد ييكل تمام كارها ربوده است. د زيآم تيموفق اريو بس ميداد

 دهند يو نظر م نديآ يو م ميكن يباتجربه و مدرس دعوت م ديمتشكل از اسات يفن يها از شورا آن يفن دييتأ

 .شود يبرگزار م مرهي، سكه در رابطه با گتوند، كرخه يتخصص يها كارگاه اي

 
 شود يداخل انجام م ياز منابع مال ياريسد بخت يمال ني*تام

 

سد  نيا اياست، آ ياريبخت ميمطالبه ساخت آن را دارند، سد عظ ياريكه بس يياز سدها يكي: فارس

 دهد؟ يرا به خود اختصاص م ايدن يتاج سد دوقوس نيبزرگتر

 كي يمتر بود اما در دولت قبل 330با ارتفاع  ايدن يدوقوس يبتنسد  نيبلندتر ياري: قبال سد بختيمراد

 نيانجام شد و ا م،يكه انجام داد يبلندمدت يها ينيب شيو پ يا رودخانه يبا توجه به آوردها يبازنگر
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 قبال بوده است. يلو ست،ين ايدن يسد بتن نيبلندتر گريكه د ميمتر كاهش داد 275ارتفاع را به 

 داشت؟ يخاص ليتوقف دل نيا اياست كه متوقف شده است، آ يطرح چند سال نيساخت ا يياجرا ندي: فرآفارس

كه قرار  يگذار هيسرما مياست. با توجه به حجم عظ دهيبه اتمام رس باًيتقر يياجرا ندي: مطالعات فرآيمراد

اما   ميديرس جهيو به نت ميمذاكره كرد يا و كره يژاپن يها قبالً با شركت رد،يسد انجام بگ نيا ياست رو

پروژه  نيدر ا ميتوان يكه نم ردندرسماً عنوان ك ها ميكار آمدن دولت ترامپ و اعمال تحر يبعد از رو

كار  نيا يكه توان مال يمختلف يها از جمله مذاكره با شركت يمختلف يكارها . ما هم راهميكن دايحضور پ

 نيفرمان امام را به منظور تأم ييو ستاد اجرا اءيالنبا خاتم يمستضعفان، قرارگاه سازندگ اديرا دارند مانند بن

 طرح هم انجام شود. نيا يگذار هيتا سرما ميبرس يبند جمع كيبه  ميدواريمو ا ميآغاز كرد يمنابع مال

 

 وجود ندارد يبوم يآب برق يها روگاهين زاتيتجه نيدر تام يمشكل چي*ه

 م؟يرفت يخارج يها به سراغ شركت ياريه سد بختدر پروژ ميكه داشت ي: چرا با توجه به دانش فنفارس

 قرارداد چطور بوده است؟ ةنحو

كل  يداخل يكارها مانيبوده است. براساس قرارداد ما مقررشد، پ يمنابع مال نيخاطر تأم : فقط بهيمراد

 تنها نانسيعالوه بر فا يهم اقدام كنند و طرف خارج زاتينصب تجه يسد را انجام بدهند و برا يكارها

 باشد. يمال نيو تأم زاتيتجه ةآورند

 

 م؟يكن نيآن را تأم زاتيتجه ميتوانست يم ايآ م،يساخت سد را داشت ةني: پس اگر به فرض هزفارس

در  يمشكل چيه زاتياز لحاظ تجه م،يمانند فراب و مپنا را دار يبزرگ يها كه شركت ي: موقعيمراد

امكانات قرارداد بوده است كه خب شرط اول هر  جزو د،يهم كه شما گفت يو آن مورد ستيها ن پروژه

 متعلق به خودشان باشد. زاتياست كه تجه نيا هيسرما ةكنند نيتأم يشركت خارج
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 ميفراخوان داد ياز منابع مردم لريسد قره چ  پروژه يمال نيتام ي*برا

و  كنند يم تيمانند صندوق پروژه وجود دارد كه در بورس فعال يمال نيمدل تأم يسر كي: فارس

 نيبه سمت ا ايكنند. آ تيكه در اقتصاد است، فعال يخرد يةو سرما يمنابع مردم قياز طر توانند يم

 د؟يرفت يمال نيتأم يها مدل

قانون برنامه  19 ة. طبق تبصرميها رفت مدل نيكرده و ما قبالً هم سراغ ا فيتكل نييما تع ي: قانون برايمراد

 نيبا هم لريچ ارس به نام قره يمگاوات 100 يآب برق روگاهين ياالن براو  ميده يكار را ما انجام م نيا

كوچك  يها روگاهين يبرا يكلكنند. مش يگذار هيو سرما نديايكه ب ميفراخوان داد BOT يها روش

هم وجود دارد كه  56 ة. روش  مادميكار را كرد نيكوچك ا روگاهيدو ن يكي يو برا ميندار

با  آورد يكه م يا كند و آورده يگذار هيما سرما يها پروژه يدولت رو نيتضمبا  تواند يم گذار هيسرما

 باشد. هداشت هيبازگشت سرما كند، يم نييكه دولت تع يسود متناسب كي

 

 يةو سرما ستنديسودآور ن يرساختيز يها پروژه نياز ا يلياز كارشناسان معتقد هستند، خ ي: بخشفارس

 د؟يگزاره را قبول دار نيا اي. آكند يخرد به آن ورود نم

برق در كشور  متياست و ق يرساختيز ةمشوق بگذارد چراكه پروژ ها نيا يبرا ديدولت با د،يني: ببيمراد
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 نياست و هدف ما هم تأم يا ارانهي ميبرق، آب و گاز دار يكه برا يگذار تعرفه ستمياست، س يا ارانهي

حدود هر  يادراتبرق ص متيق م،يتفاده كناز آن روش اس ميآب و برق مردم كشور است. اگر بخواه

 يهدف اصل نيمردم خارج خواهد بود، بنابرا ياست و از توان مال ياديسنت است كه رقم ز 8 لوواتيك

 مردم كشور است. يآب و برق مطمئن برا نيتأم يعني ياجتماع ةما جنب

 

 كشور شده است يتجربه منجر به كاهش مدت زمان ساخت سدها ي*ارتقا

 40امسال نسبت به سال گذشته  يها بارش كه نيگفتند كه با وجودا روين ريوز ،ييدر جا رايخ: افارس

 1ما كمتر از  يدرصد كاهش داشته است اما منابع سدها 30سال گذشته،  30درصد و نسبت به متوسط 

 رامونيپ يحيمطلوب منابع آب اشاره كردند. توض تيريبه بحث مد يعنيدرصد كاهش را تجربه كرده، 

 .دييبفرما ديها اگر دار بارش يدرصد 40كنترل كاهش  يشده برا انجام يها تيفعال

 يستيكه با يمل نگيسپچيد جهيكه به هم متصل هستند و درنت ميدار ييها كارگروه كي: به هرحال ما يمراد

كنترل  يورا به نح يكه ما چطور منابع آب كنند يبرقرار م يكند معموالً هر هفته جلسات منظم يريگ ميتصم

كه حجم مخازن  ميكن جاديارا  يآمادگ نيا يفشار وارد نشود و هم به نحو دست نييكه هم به پا ميكن

 ديبا نيو بتواند به شبكه كمك كند. بنابرا نديايتابستان به كمك ما ب كيرا داشته باشند كه در پ نيا يآمادگ

 .ميبرنخور يكه در آن زمان به مشكل و مخازن انجام بشود ها روگاهياز ن يها و رهاساز كنترل يطور

 

 نيا اي. آكند يساله را تجربه م ده يها در كشور ما معموالً بازه يسدساز يها : زمان ساخت پروژهفارس

 است؟ يعيطب يپروژه سدساز كي يمدت زمان ساخت برا

 عتاًيتند و طبهم داش يبزرگ اسيما بودند و مق يبرا يبزرگ يها پروژه ،يسدساز يها : قبالً پروژهيمراد

و  شود يها كمتر م گاه ساخت م،يرو يتا ساخته شوند. هر چه جلوتر م ديكش يسال طول م 10 نيهم
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سال  4 يط اني. مثالً سد دارميشو يم تر يا داشت و ما هم حرفه ميگذشته نخواه يبه عظمت سدها يسدها

شدن  يا هم حرفه نيا ليكه دل ديطول نكش شتريسال ب 3,5ما  بيس يسد كان ايساخته شده است 

 است. يداخل آالت نيو ماش زاتيشدن تجه شتريو ب كاران مانيپ

 

 و متوقف نشده است كند يم يمتر حفار 7روزانه  بيس يتونل انتقال آب كان ي*دستگاه حفار

غرق شده و امكان ادامه  زهيمكان يعنوان شده كه دستگاه حفار بيس ي: در پروژه انتقال آب كانفارس

 د؟يكن يم ديياتفاق را تا نيا ايرا ندارد، آ يانيپا لومتريك 2 در تيفعال

تونل به  ني. در اميپروژه تجربه نكرد نيرا در ا زهيمكان يشدن دستگاه حفار عنوان غرق چي: ما به هيمراد

 ميآهسته حركت كن يلياز آن مقطع خ يستيو با ميكرده بود ينيب شيكه قبالً هم پ ميديرس يمقطع كي

و بعد از عبور  ميكن يم يحفارمتر  7و روزانه  ميو االن درحال عبور هست ميجا عبور كن ت از آنكه به سالم

 يقبل يها تونل ةو حساس است و ما تجرب ينيرزميكار ز ني. باالخره اميريگ يمقطع دوباره سرعت م نياز ا

 .ميكن يبودند و در حال حاضر طبق برنامه عمل م يزشيكه ر ميهم در كشور دار

 

 روگاهيو ن يما خصوصاً سدساز يها پروژه يمال نيبه بعد در تأم 90 ةاز ده يخارج ية: نقش سرمارسفا

 رد؟يصورت پذ ها يآن به كمك خارج يمال نيكه تام ميداشت يمورد ايچقدر بوده است؟ آ

و رودبار لرستان  راحمديو بو هيلويكهگ ريش در دو سد چم يخارج يگذار هيمورد سرما 2: بله يمراد

 ندهيهم سال آ ريش است. چم يبردار و درحال بهره ديبود. رودبار به اتمام رس نيكه از كشور چ مياشتد

 خواهد شد. يبردار بهره ةوارد مرحل
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و به دولت  نيتدو ندهيآ يآب در روزها قانون در امور آب و آبفا: روين ريمعاون وز

 07/12/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – شود يم ميتقد

 

گفت: قانون آب در  رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليدر امور آب و آبفا و مد روين ريوز معاون

 شود. ميسال به دولت تقد انيتا پا ميدار دياست و ام نيحال تدو

سال در  انيتا پا زيآبر يها گانه حوضه 9 يسد و تونل افزود: روسا شيدر هما "يخامس زاده يقاسم تق"

 مستقر خواهند شد. رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

 در مقوله آب است. مدخالنيو ذ نفعانيهمه ذ شتريمشاركت ب يبرا ياقدام، گام نيادامه داد: ا يو

 نياند كه نخست مشاهده كرده يدارند به روشن ييآشنا خيكه با تار ييها گفت: همه آن  يخامس زاده يتق

 .دنديد يانسان را در وجود آب م يرودها شكل گرفته است چون بقا نيها در كنار بزرگتر تمدن

 كار است.آب آش يرياساط يو باورها يدر حفاظت آب طوالن انيرانيخاطرنشان ساخت: فرهنگ ما ا يو

ها، برتر از منابع هستند و  ميبا اشاره به مسئله جنگ و صلح بر سر آب گفت: البته تصم  يخامس زاده يتق

 .دهد يدرست آن را كاهش م ميو تصم آورند يها را به وجود م غلط تنش يها ميتصم

 يآن در نقاط تيدرصد از جمع 50كه  رانيمانند ا يخشك مهيگفت: آب در كشور خشك و ن يو

است كه  نيهم ياست و برا ابيمغتنم و كم يوجود دارد، متاع يدرصد منابع آب 20سكونت دارند كه 

آب  ميتقس يبرا عيوس يطومار يبهائ خيو ش ميسينو يم يا صفحه 8طومار  نيآب در قزو عيتوز يبرا

 .كند يرود نگارش م ندهيزا

در كشور  يسد قوس نيسال بزرگتر 500 يو برا ميدار يسابقه چند هزار ساله سدساز نيافزود: همچن يو

 !ميا ستادهيكجا ا خچهيتار نيو ا يسد مل 200شده است، اما امروز با داشتن حدود  جاديما ا

 م،ياقل رييتغ ،ينيرزميآب ز يگفت: كاهش سطح رانيمنابع آب ا تيريشركت مد رعامليمد
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از  ديشده است. ما نبا رانيت امخرب سرنوش يها البيهمراه با س يها يو ترسال يطوالن يها يخشكسال

 .مينكن تيريو آن را مد ميآب غفلت كن يا قطره يآور جمع

با كمبود آب به  يحت توان يدرست برتر از منابع هستند، افزود: م يها ميتصم شهيهم نكهيبر ا ديبا تاك يو

 غفلت كرد. ديآب نبا تيرياز نقش سدها در مد نه،يزم نيو در ا ديتوسعه متوازن رس

 ميخوزستان و نقش سدها در كنترل آن گفت: اگر در آن روزها تصم 98سال  البيبا اشاره به س يو

 از خوزستان را آب برده بود. يمين ديشا شد، يدرست گرفته نم

و  ديرس هيمتر مكعب بر ثان 750هزار و  8آب به كرخه به  يكه ورود يادامه داد:  روز روين رويوز معاون

سدها بودند كه نقش  نيبود، ا هيمترمكعب بر ثان 500هزار  و  3اهواز به  رودخانه كارون در يورود

سدها توانست  زدر ورود و خروج آب ا يدرست كارشناس يها ميكردند و تصم فايخود را ا ليبد يب

 نجات دهد. ليبزرگ خوزستان را از س يشهرها

 50به رقم  نتاكنو همزديا لتود يابتداز ا يمل يشمار سدها ران،يمنابع آب ا تيريبراساس گزارش مد 

 نميليو 328پنج هزار و  ساالنه تنظيم قابلو آب  مترمكعب نميليو 801پنج هزار و  نزـمخ مـحج با سد

 است. دهيرس يبردار به بهره مترمكعب

 رناي: امنبع
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 ندارند» قانون آب« نيدر تدو ينقش» آب« نفعان يذ نيتر ياصل دهد؛ يمهر گزارش م

 08/12/1399ورخ خبرگزاري مهر م –

 

 ندارند» قانون آب« نيدر تدو ينقش» آب« نفعان يذ نيتر ياصل

دولت خبر داده  ئتيبه ه گريچند روز د تا» قانون آب« حهياز ارسال ال روين ريكه معاون وز يحال در

 هيقانون گال نيا نينفعان در تدو يذ ينيو عدم نقش آفر يافكار عموم بيحوزه از فر نياست، فعاالن ا

 دارند.

مشغول  يستيز طيمح يها مرتبط با شبكه سمن ستيز طيكه فعاالن مح يگزارش خبرنگار مهر، در حال به

را  رويقانون آب بودند و فرصت گفتگو با وزارت ن حهيمورد ال در ناريوب يو سرگرم مذاكره و اجرا

 رعامليرو و مدين ريمعاون وز يخامس زاده يقاسم تق پنداشتند، يخود م يو موجب رشد جامعه مدن ييطال

 گريقانون آب تا چند روز د حهيسد و تونل از ارسال ال شيدر هما روزيد رانيمنابع آب ا تيريشركت مد

 ر داد.دولت خب ئتيبه ه

به  ستيز طيآب شبكه فعاالن مح يقانون، نام كارگروه تخصص نيا نيتدو نديدر شرح فرا نكهيرغم ا به

ها برآورده نشده و با درج  آن يها گفتگوها ثبت شده است، اما حداقل خواسته نيكننده ا عنوان مشاركت

 باز شد. مهنافع عاباب تعارضات م رو،يها به نام وزارت ن همچون صدور سند رودخانه ييبندها

باره  نيدر ا ستيز طيو حقوقدانان مح نيو عضو مجمع پژوهشگران، فعال ستيز طيفعال مح يآستان پدرام

 ستيز طياز فعاالن مح يمنابع آب، با برنامه قبل تيريشركت مد قتيبه خبرنگار مهر، گفت: در حق

 زده است. يافكار عموم بيكرد و دست به فر ياستفاده ابزار

 چيكشاورزان باشند، ه ندگانيآب كه همان نما نفعان يذ نيتر يهست كه اصل يدر حال نيمه داد: اادا يو

منابع  تيريقانون توسط شركت مد نيخود را با تدو حيقانون نداشتند و مخالفت صر نيا نيدر تدو ينقش
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 اند. آب، اعالم كرده

 يها طرح ياجرا نهيكشور زم زيآبر ياصلحوزه  9 تيريقانون با بالقوه كردن مد نيدر ا ،يگفته آستان به

 .شود يآغاز م يتر گسترده يا حوضه نيانتقال آب ب

منابع آب محسوب  نفع يذ رويكه وزارت ن يياز آنجا كنند ياستدالل م زين ستيز طيمح نيفعال يبرخ

 قانون آب را ندارد. نيتدو تيصالح شود، ينم

 يو ساخت و سازها يمل يها بودجه صيتخص قيمنابع آب منافع خود را از طر تيريشركت مد چراكه

و  يو خصولت يدولت يها و شركت آورد يبه دست م يا حوضه نيو انتقال آب ب يهمچون سدساز يا سازه

 كه آورند يرا به دست م يكالن يها منابع آب شكل گرفته است كه بودجه طهيدر ح يشمار يب يخصوص

 ز بودجه كل كشور هست.ا يمياز ن شيها ب بودجه نيسهم ا شود يگفته م

را  يو حقابه كشاورزان و حقوق مردم بوم شود يشرع مقدس اسالم، آب كه از مشتركات محسوب م در

 نهيزم ،ييمنابع آب با انحصارگرا تيريو معتقدند، شركت مد ستيز طيفعاالن مح يول شمارد يمقدم م

و  يمردم بوم لهيبوس ،يا هحوض نيو انتقال آب ب يسدساز يدر مورد اثرات منف يادياعتراضات ز

 به وجود آورده است. ستيز طيكارشناسان فعال مح
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 08/12/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – آب تابِ يب يها خوان

 

لرستان به صدا در  يها آبخوان يرازنگ خطر را ب يها و نزوالت جو بارش زاني/لرستان كاهش مسنايا

 آورده است.

 ،يشن، كنگلومرا ريو نرم نظ رينفوذپذ يها نفوذ و متخلخل از سنگ قابل ينيرزميز هيال آبخوان

 ايانتقال آن را به چاه  تيقابل يراحت آهك شكسته شده و شن نرم است كه از آب اشباع شده و به سنگ

 چشمه دارد.

 يحت دهيپد نيو با رخ دادن ا شود يم نيلخل از آب موجب فرونشست زممتخ يها هيال نيشدن ا يخال

اندك مرگ  اندك رو نيو پر آب كند ازا ميفرونشسته را ترم يها هيال تواند يممتد هم نم يها يبارندگ

 .خورد يها رقم م آبخوان

سمت مرگ  ندارند و در صورت عدم اقدام عاجل به يمناسب تيها در لرستان وضع آبخوان نياز ا يبرخ

 و ... را به همراه خواهد داشت. نيفرونشست زم دهيرفت و گسترش پد ميخواه شيآنها پ

 

 همه محرز است يلرستان برا ينيرزميز يها سفره  آب كاهش

 سنايبه ا يدار آبخوان تيدر رابطه با اهم زيدانشگاه لرستان ن يكشاورز يدكترا ،يزيخسرو عز دكتر

 . ميلرستان مواجه هست ينيرزميز يها ست كه با كاهش آب سفرهما محرز ا يبرا باًيگفت: تقر

وجود دارد  شهيهم البياست و خطر س يلرستان رگبار يها باران ،يمياقل طيكرد: با توجه به شرا انيب يو

 كم است. يليخ نياست احتمال نفوذ در زم يتند و رگبار ها يبارندگ عتيو چون طب

 .افتد يكم اتفاق م يلياستان خ ينيرزميز يها آب به آب قيتزر طيشرا نياظهار كرد: در ا يزيعز

 دياز آب است با نهيآن استفاده به جهيكه نت ينيرزميز يها آب به سفره قيتزر يبرا نكهيا انيبا ب يو
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توسط  ديكشت مناسب با يالگوها تيو رعا ياهيشوند، گفت: حفظ پوشش گ ياتيموثر عمل يراهكارها

 در نظر گرفته شود. هژيصورت و برداران به بهره

 نيزم ميد ياراض شيندارد در سال آ يهيتوج چيدانشگاه لرستان در ادامه گفت: ه يعلم ئتيعضو ه نيا

بسته شده و رواناب را شاهد  يتند و رگبار يها كار منافذ آب با باران نيبدون پوشش بماند چرا كه با ا

 بود. ميخواه

آب  شود يسبز داشت كه باعث م شياستفاده كرد و آ يا ات علوفهاز نبات زارها ميدر د ديادامه داد: با يو

 يكارها دار بيش يدر جاها ينفوذ كند و از طرف نيآرام به ذرات برگ و شاخه بخورد و در زم

 كار حركت آب كند خواهد شد. نيو با ا شود يانجام م يزداريآبخ

را   يكردن اراض رابيكار س نيا كه امهم است چر اريحفظ آب بس يدار در آبخوان نكهيا انيبا ب يزيعز

ها به چرخه  كاهش روان آب يدر راستا يسطح يها ها مهار آب عرصه يليبه همراه دارد، گفت: در خ

 .كند يآب كمك م

در  يخوب يخاك دانست و افزود: كارها شيدانشگاه لرستان رواناب را عامل فرسا يعلم ئتيه عضو

 .ستين آل دهيصورت گرفته اما ا يدار بحث آبخوان

 

 در لرستان ينيرزميمترمكعب اضافه برداشت آب از منابع ز ونيليم 143

 ي: كشاورزان اراضديگو يخصوص م نيلرستان در ا يا شركت آب منطقه رعامليحسن نژاد مد وشيدار

آب چاه و افت سطح آب  هيموجب تخل ياز منابع آب هيرو يب يها كه با برداشت يربوميخود را به افراد غ

 يكار خوددار نيا زاجاره نداده و ا زنند ياستان م يبه منابع آب يريناپذ بخوان شده و خسارت جبراندر آ

 كنند.

خوب و  اريبس ياستان، همكار يكشاورز تيو بهبود وضع ياز منابع آب انتيص يادامه داد: در راستا يو
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 نييكشت، تع يالغ الگوشده است كه شامل اب يياجرا يها دستگاه ريو سا يبا جهاد كشاورز يمتقابل

 رمجازيغ يها چاه دنپر و مسلوب المنفعه كر ه،يرو ياز برداشت ب يريها، جلوگ بها، حق آبه آب يها تعرفه

 .است …و

استان در دو حوضه كارون و كرخه شامل  يسطح يها آب ميمسئول افزود: مقدار برداشت مستق نيا

 مترمكعب است. ونيليم 4,42امل ش يمترمكعب و در طرح توسعه منابع آب ونيليم 2,508

شد: در  ادآوريدر دو حوضه كارون و كرخه  ينيرزميز يها برداشت از آب زانينژاد در خصوص م حسن

مترمكعب  ونيليم 37,424مترمكعب و در حوزه كارون  ونيليم 240برداشت حدود  زانيحوضه كرخه م

 است.

 

 يصورت خشك كار كشت برنج به ضرورت

موجود جهت شرب، صنعت،  يبر اساس آمارها ينيرزميو ز يسطح ،يمصرفگفت: مجموع آب  يو

 مترمكعب است. ونيليم 215و  ارديليم كيحدود  زيسبز ن يو فضا يكشاورز

مترمكعب اضافه برداشت  ونيليم 143از حدود  ينيرزميدر خصوص منابع آب ز يا آب منطقه رعامليمد

 نامه وهيش ،يآب با كم يسازگار يكارگروه مل 1397سال  ماه يخبر داد و افزود: د يدر بخش كشاورز

است و  دهو مازندران را ابالغ كر النيگ يها كشت برنج خارج از استان تيو ممنوع تيمحدود يياجرا

اقدام  نامه وهيش نيا يخود در راستا فينسبت به انجام وظا ستيبا يم يمدخل و متول يذ يها دستگاه هيكل

 كنند.

اذعان كرد: با توجه به اختالف درآمد  يصورت خشك كار ضرورت كشت برنج به نژاد با اشاره به حسن

به كشت برنج دارند. با  لتماي كشاورزان اكثر …محصوالت از جمله گندم، جو و  ريكشت برنج با سا

 كرد. ييجو در آب صرفه يتوجه قابل زانيم توان يم يكار يكشت برنج به روش خشك
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 يالگو ديگفت: كشاورزان با انييتان خطاب به كشاورزان و روستالرس يا شركت آب منطقه رعامليمد

 يدوست خوددار كرده و از كشت محصوالت آب تيرا رعا يجهاد كشاورز قياز طر يكشت اعالم

 يآب برا نيدر خصوص تام يتيمسئول گونه چيلرستان ه يا صورت شركت آب منطقه نيا ريكنند در غ

 اشت.كشت نخواهد د يخارج از الگو تمحصوال

 

 است افتهيكاهش  يآبرفت يها آب آبخوان حجم

استان را محدوده  ينيرزميكاهش حجم منابع آب ز نيشتريلرستان ب يا شركت آب منطقه رعامليمد

سال گذشته  20دوره سوم، از  يكوهدشت و رومشكان اعالم و اظهار كرد: بر اساس آماربردار يمطالعات

 10مترمكعب و ساالنه  ونيليم 90معادل  يمتر با حجم 2طور متوسط حدود  به يبه سال جار يمنته

 افتهيكاهش  يآبرفت يها مترمكعب از ارتفاع و حجم آب آبخوان ونيليم 4حدود  يبا حجم متر يسانت

 است.

 يمربوط به محدوده مطالعات ينيرزميكاهش سطح و حجم منابع آب ز نيشتريكرد: ب حيتصر يو

 8مترمكعب و رومشكان با كاهش حدود  ونيليم 88معادل  يمتر با حجم 16كوهدشت با كاهش حدود 

 مترمكعب است. ونيليم 28متر و حجم 

 ونيليم 508 يسبز و كشاورز يدر شرب، صنعت، فضا يمصارف آب سطح زانينژاد ادامه داد: م حسن

 مترمكعب است. ونيليم 664 ينيرزميمصارف از منابع آب ز زانيم نيا كه يمترمكعب است درحال

دوره دوم مجموع مصارف آب  يلرستان اضافه كرد: بر اساس آماربردار يا شركت آب منطقه املرعيمد

 ارديليم 1,034مترمكعب است كه حدود  ارديليم 1,214در دو حوضه كرخه و كارون  يو سطح ينيرزميز

 .شود يمصرف م يمترمكعب آن در بخش كشاورز

 اريبس يآن هم فقط در بخش كشاورز ينيرزميآب زاز منابع  يمترمكعب ونيليم 143برداشت حدود  اضافه
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 ها شده است؟ آب وارد آبخوان زانيم نيبه هم ايو آ ستيكار با ك نيا تيقابل تامل بوده و مسئول

وارد  يآب چندان  نكهيدارد و ا تيها در استان حكا از كاهش بارش زيلرستان ن يهواشناس يآمارها

 ها نشده است. آبخوان

 

 ها در لرستان شبار يدرصد 8 كاهش

متوسط  يا گفت: بر اساس اطالعات پهنه سنايرابطه به ا نيلرستان در ا يهواشناس ركليمرادپور، مد بهروز

 است. متر يليم297تا به امروز  يجار يسال زراع يبارش از ابتدا

مدت درصد و نسبت به آمار مدت بلند 8بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته  زانيم نيادامه داد: ا يو

 . دهد يدرصد كاهش را نشان م14باز در مدت مشابه  

 .ميمنطقه داشته باشند مواجه نبود يبرا نيبرف سنگ يها كه بارش ييها كرد: امسال با موج حيتصر مرادپور

و بارش برف در منطقه تاكنون مواجه  يشيسرما ستميبا س يليلرستان افزود: در كل خ يهواشناس ركليمد

 .ميا نبوده

در  زيامكان ن نيها ا بارش يفعل تيكه با وضع كند يم اديها را ز آبخوان يريف احتمال آبگبر بارش

 لرستان وجود ندارد.

 

 زيحوضه آبخ 16در  يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل 43 انجام

 43ر سطح گفت: امسال د سنايلرستان به ا يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد ،ينجف رزاديرابطه ش نيا در

 31شهرستان با اعتبار  11استان و  زيحوضه آبخ 16در  يدار و آبخوان يزداريآبخ اتيهزار هكتار عمل

 تومان انجام شده است. ارديليم

 يهزار مترمكعب برا 140دو سال،  يلرستان در ط يدار آبخوان يها اتيعمل تيكرد: ظرف انيب يو
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 نزوالت است. رهياستحصال و ذخ

 يو كوهستان زيخ ليها كه س شهرستان ريو در سا يدار آبخوان اتي: در كوهدشت عملاظهار كرد ينجف

 .شود يانجام م يزداريهستند آبخ

و در  يدار لرستان افزود: در جنوب شهرستان رومشكان طرح آبخوان يزداريو آبخ يعيمنابع طب ركليمد

 ست.انجام شده ا البيپخش س يو كونان ديحوضه كوهدشت در منطقه داوود رش

ممنوعه  يها در رومشگان و كوهدشت كه دشت يدار آبخوان يها اتيكه چرا عمل نجاستيسوال ا حال

 گذشته انجام نشده است؟ يها اند در سال اعالم شده زين

 

 ميبرداشت ندار اضافه

 يوخاك و فن آب ريمد يدونيفر يدر بخش كشاورز ينيرزميز يها خصوص اضافه برداشت آب در

 موضوع را رد كرد. نيلرستان ا ياد كشاورزسازمان جه يمهندس

 تيوضع يزمان كيگفت:  ست،يها خوب ن آبخوان تيوضع نكهيا انيبا ب سنايوگو با ا در گفت يو

و  يورود يسال ها صادر شده اما با خشك آبخوان يبرا يبرداشت يخوب بوده و مجوزها يبارندگ

 .ستين يكيها  آبخوان يخروج

به  نينو ياريآب يها سامانه تيبا اولو ياريآب يبرا يمنابع آب تيمحدود افزود: با توجه به يدونيفر

 ها است. آبخوان تيامر در جهت تقو نيكه ا شود يبالاعوض پرداخت م التيتسه انيمتقاض

 5تا  4 نيانگيطور م شد: ساالنه به ادآوريلرستان  يسازمان جهاد كشاورز يمهندس يوخاك و فن آب ريمد

اهداف آن كاهش مصرف و  نيتر از مهم يكيكه  شود يدر استان انجام م ياريبآ ستميهزار هكتار س

 برداشت آب از منابع است.

كشت وجود دارد، همه  يدارند برنامه الگو يشتريب يكه آب مصرف ييها كشت يدر ادامه گفت: برا يو
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قطع شده و  هيرو يب يها تا برداشت رديدر كنار هم قرار گ ديو مجموعه اقدامات با ميكن يهمكار ديبا

 ها باشد. متناسب با آبخوان

 شتريلرستان ب يها آبخوان ميوخ طيشرا نياست كه در ا نيكشت ا يمهم در خصوص الگو نكته

 اند. مدنظر قرار داده شتريدوست را ب و محصوالت آب كنند ينم تيكشاورزان استان آن را رعا

 يور بهره يبارش، ارتقا تيريلرستان در مد ياصل يها تياز اولو يكي يآبخواندار سنا،يگزارش ا به

آب  يداريو پا البياز فرصت س يريگ و خسارات آن، بهره ليس دياز تشد يريشگيپ ،ينزوالت آسمان

 .مياقدام كن دياست، با يو تا فرصت محدود باق شود يمحسوب م

 
 

 



   

 

 

51 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 08/12/1399خبرگزاري ميزان مورخ  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 10كاهش  

 

كه نسبت به  دهيرس متريليم 190ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 است. داشته يدرصد 10و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها بارش

 6تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 102ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99اسفند 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 163است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 27ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 37كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

 

 خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 10  كاهش

كه نسبت به  دهيرس متريليم 190ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 10و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 178عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 25و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 37

 15 شيت به سال گذشته افزابارش نسب متريليم 150با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 19 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 36 كاهش

 47بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 56با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه
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 روبرو بوده است. يددرص 36ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 82بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 15با  زيشرق ن يمرز حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 71كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته با  متريليم 52با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 40سبت به دراز مدت كاهش و ن يدرصد 42كاهش 
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 – داشت ميخواه يتنش آب يشهر دارا 200از  شيب؛ 1400شود تا تابستان  يم ينيب شيپ

 08/12/1399خبرگزاري ايسنا مورخ 

 

تابستان  يآب و فاضالب كشور گفت: برا يشركت مهندس يبردار و نظارت بر بهره يراهبرد معاون

ها  يبارندگ زانيسال م انيتا پا ديد ديمشخص نشده و با يتنش آب يدارا يهنوز تعداد شهرها 1400

شود  يم ينيب شيو پ ابدي يم شيافزا يتنش آب يرادا يچقدر خواهد شد اما قطعا تعداد شهر ها و روستاها

 برسد. 200از  شيعدد به ب نيكه ا

چند سال گذشته انجام شده تعداد  يكه ط ياقدامات نكهيا انيبا ب سنا،يدر گفت و گو با ا يكشف درضايحم

معنا  نياظهار كرد: بد م،يشهر رساند 170به  يدر تابستان سال جار 547را از  يتنش آب يدارا يشهرها

 است. دهيشهر رس 987به  نشهر بود اكنو 571تنها  1394كه در سال  داريآب پا يدارا يكه  تعداد شهرها

شهر شد  170 يتنش آب يدارا يكه انجام شد شهرها يبا اقدامات گسترده ا 1399افزود: تابستان سال  يو

 رهيدرصد باران را ذخ 50ر از خاطر كه امسال تا كنون كمت نيعدم بارش باران و برف و بد لياما به دل

شهر  200از  شيب دشو يم ينيب شيو پ افتيخواهد  شيافزا يتنش آب يدارا يتعداد شهرها م،يكرده ا

 .ميتنش داشته باش يدارا

 يشهر ها تيآب و فاضالب با اشاره به وضع يشركت مهندس يبردار و نظارت بر بهره يراهبرد معاون

معادل  يدر تابستان سال جار يتنش آب يشهر دارا 170، گفت: از 1399در تابستان سال  يتنش آب يدارا

 وقرمز بودند. تيشهر در وضع 52و  ينارنج تيشهر در وضع 23زرد،  تيشهر در وضع 95

كمبود در آن  ازيدرصد آب مورد ن 20از  شيب يعنيقرمز دارند  تيكه وضع ييشهرها يگفته كشف به

كمبود دارند و به كمتر از  ازيدرصد نسبت به آب مورد ن 20تا  10 ينارنج تيمناطق وجود دارد، در وضع

 شود. يزرد گفته م تيوضع زين ازيدرصد كمبود نسبت به ن 10
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خبرگزاري ايسنا  اند؟ جبران كمبود آب تابستان آماده يبرا يخراسان جنوب يسدها

 09/12/1399مورخ 

 

درصد از  30,62اظهار كرد: اكنون  يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد ي/خراسان جنوبسنايا

 دارند. رهيآب ذخ يخراسان جنوب يمخازن سدها

استان گفت: در سد رزه در سطح  يبا اشاره به وجود هشت سد مخزن سنايوگو با ا در گفت يقندهار احمد

 وجود دارد. يآب رهيمتر مكعب ذخ ونيليم 7,50تنها  ت،يمتر مكعب ظرف ونيليم 24,16از 

مخزن  نيمتر مكعب است، افزود: در حال حاضر ا ونيليم 4,86در تراز نرمال  نيحجم سد نهر نكهيا انيبا ب يو

 متر مكعب بوده است. ونيليم 2,31گذشته در مدت مشابه سال  زانيم نيمتر مكعب آب دارد و ا ونيليم 2,27

 ونيليم 2,17طبس  ديسد دره ب يكرد: حجم فعل حيتصر يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

 متر مكعب بوده است. ونيليم 3,10متر مكعب است كه در مدت مشابه سال گذشته 

متر مكعب  ونيليم 0,87 ان،يسراپارسا  ديمتر مكعب سد شه ونيليم 4,13 تياظهار كرد: از ظرف يقندهار

 آب دارد.

 يطبس پر است، افزود: حجم كل مخزن سد فرخ تيدرصد سد كر 2,46هم اكنون  نكهيا انيبا ب يو

 متر مكعب است. ونيليم 2,39مخزن  يمتر مكعب بوده و حجم فعل ونيليم 8,83قائنات در تراز نرمال 

 ركوهيآباد ز يمخزن حاج يحجم كنون نكهيا انيبا ب يخراسان جنوب يا شركت آب منطقه رعامليمد

هم  ،يدر سال جار ها يمتر مكعب بوده است، خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش بارندگ ونيليم 0,78

اهتمام الزم داشته باشند تا  يآب به خصوص در بخش كشاورز ييدر خصوص صرفه جو ها ياستان

 .ميبا كمبود آب مواجه نباش يسال جار بستانتا
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دنياي اقتصاد روزنامه  – ينيرزميآب ز يها افت سفره يجبران يها نهيابالغ تعرفه هز

 10/12/1399مورخ 

 

با  1399در سال  ينيرزميآب ز يها افت سفره يجبران يها نهيتعرفه هز نييتع نامه بياقتصاد : تصو يايدن

 يها نهيتعرفه هز» شاتا«ابالغ شد. به گزارش  يو كشاورز يصنعت يها و نواح به شهرك صيتخص تياولو

بعد بر اساس مفاد  يها ساله است و تعرفه دوره دوره سه كي يبرا ينيرزميآب ز يها اُفت سفره يجبران

اخذ  انيو از متقاض يروزرسان به 1380 دولت مصوب ياز مقررات مال يبخش مي) قانون تنظ68ماده (

ر اساس ب يافتيمترمكعب آب است و كل مبلغ در كي يمذكور به ازا يها تعرفه ني. همچنشود يم

آن، محاسبه و اخذ  ناظرسال) و حجم مت 30(حداكثر  يبردار طول دوره بهره يبرا يدرخواست متقاض

دوره پنج  كي يفوق حداكثر برا يها نهيهز طيامكان تقس ،يخواهد شد. در صورت درخواست متقاض

 زين يصنعت ينواحها و  است و شهرك ريپذ امكان يبردار دوره بهره يط انهيصورت سال ساله با پرداخت به

با  زين صيتخص تيشد. اولو هندبرخوردار خوا يجبران يها نهيدر پرداخت هز فيدرصد تخف 40از 

به نسبت تعداد  ياست و سقف آب مصرف يكشاورز يها ها و مجتمع شهرك ،يصنعت يها و نواح شهرك

بهمن  29در جلسه  نامه بيتصو ني. اشود يم نييتع يصنعت يها و نواح در شهرك افتهي استقرار يواحدها

معاون  يو از سو بيتصو يقانون اساس 138 صلو به استناد ا رويوزارت ن شنهاديبه پ رانيوز اتيه 1399

و سازمان  يكشاورز جهاد ،ييو دارا يامور اقتصاد رو،ين يها اجرا به وزارتخانه يبرا جمهور سياول رئ

 ابالغ شده است. ستيز طيحفاظت مح



   

 

 

56 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 !اياح ريدر مس "هياروم اچهيدر" د؛يو ام ريدولت تدب يوعده ها نياز مهم تر يكي تحقق

 10/12/1399خبرگزاري نوانديش ايرانيان مورخ  –

 

چرا  ديكن ايرا اح اچهيدكمه در كيبا فشردن  ديتوان يشود: شما نم يمتذكر م يروزبهان يمانيسل محسن

سال توسعه  25-20حداقل  جهينت هياروم اچهيدر يكنون تيبر است. وضع روند زمان كياقدام  نيكه ا

هستند.  نيخوشب اچهيدر ياينسبت به اح رانياطراف آن است. در حال حاضر مردم ا يها حوضه داريناپا

از هر زمان  شتريب اچهياست. امروز سطح در يديخود نقطه ام نياست و ا دهيرس يآب اكنون به سطح خوب

در حال  يرسد دولت روحان ياوصاف به نظر م نياست، با ا شيدو دهه گذشته رو به افزا يط يگريد

 خودش است. يوعده ها نياز مهمتر يكيعمل به 

 يتلخ و دردناك است، در كنار آن تماشا يا مردم هر منطقه يبرا يمحل زندگ ينابود ي: تماشاشينواند

 كيخود اساسا  كي زين كنند ينفر به واسطه آن امرار معاش م ونيليكه پنج م يا اقتصاد منطقه يفروپاش

 است. يفاجعه مل

مفصل به  يدر مطلب "يس يب يب" يجهان سيسرو ش،يالملل نواند نيب سيسعادتمند از سرو ايگزارش آر به

 يدر گزارش فوق عملكرد دولت روحان تيوبسا نيپرداخته است، ا هياروم اچهيدر يايروند خشك شدن و اح

 :ديخوان يرا م الهمق نياز ا يكرده است، در ادامه بخش فيتوص شيوعده مهم را قابل ستا نيدر تحقق ا

ها  كامالً آشنا است. پس از دهه يداستان تگريروا هياروم اچهيدر يجهات، اتفاق رخ داده برا يبرخ از

 تواند يهم م هيگرفته شده، سرنوشت اروم دهيناد يطيمح ستيز يها يوقفه كه در آن نگران يتوسعه ب

باشد كه اكنون به  يگريد ياز آبها يا مجموعه اي يويپوپو بول اچهيآرال، در يايسرنوشت در هيكامالً شب

 .اند افتهيكاهش  يا سابقه يب اريسطح بس

 ني: اديگو ياوكالهما م يالتيدر دانشگاه ا يكشاورز يو مهندس ها ستميوسيگروه ب ارياستاد ،يرچيم يعل
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و  ها يدستكار شيبه اضافه افزا يطوالن يو تاسف خشكسال يمساله ساده است. در كمال ناراحت كي

 را فراهم كرد. اچهيدر يمقدمه نابود  انسان يبرداشت آب از سو

از  ييها نشانه گريبار د اچهيمتفاوت شده است، امروز با وجود همه مشكالت، در گريبار د هياروم داستان

 .دهد يرا نشان م اتيح

شد. حسن  ليمهم تبد تياولو كيبه  2013كه در حال خشك شدن كامل بود، سرانجام در سال  اچهيدر

را پس  اچهيشد كه در متعهد يجمهور استير غاتيدر زمان تبل يمل يشرمسار نيبا هدف حل ا يروحان

 كند. اياح يروزياز پ

انجام شده است چرا كه طبق گزارش  يمحل يبا هدف اصالح كشاورز اچهيدر ياياح يها برنامه شتريب

. مقامات شود يم يكشاورز يها نيزم نيصرف هم هارومي آب از ٪85برنامه عمران ملل متحد حدود 

اچه مثل ياطراف در يكشاورز يها نياز زم يبرخ نديبب بيآس رانيا ييغذا تيامن نكهيبدون ا دوارنديام

 ياريمثل آب ياريآب يها هيرو رييدر تالش است تا با تغ نيكنند. دولت همچن ليهندوانه را تعط يها مزرعه

كنند. در شب آب فرصت  ليتحم اچهيرا هم به در يكمتر يو تشنگ ديتول يتر شبانه محصوالت سالم

 دارد. نيفرو رفتن در زم يبرا يشتريب

كارشناس سابق آب در سازمان برنامه  ،ييرزايم ي، مهد2000كار مثبت بوده است. حدود سال  هياول جينتا

طرح ضمن  نيبرآمد. او با ا ياريآب يالگو رييبه دنبال تغ يهلند يشيطرح آزما كيو بودجه دولت، در 

هم استفاده  يترصد آب كمدر 30همزمان  داد يم شيدرصد افزا 50 انييروستا يرا برا ديتول نكهيا

 م،يده رييآن را تغ مي. اگر ما بتوانگردد يفرهنگ مردم برم رييموضوع به تغ ني: اديگو يم ي. وكرد يم

 داشته باشد. يكه دولت چه نگرش ستيمهم ن گريد

كردن كشاورزان به محاسن اين اصالحات براي آينده درياچه بسيار مهم است چرا كه آنها پيشگام  متقاعد

برنامه  يكنون لگريو تحل ستيز طيمح نيشيمقام ارشد پ ،يروزبهان يمانيهستند. محسن سل اچهيدر اياح
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: اگر به مردم ديگو ياست، م اچهيدر ياياح يبرا رانيدولت ا يتوسعه سازمان ملل كه از مشاوران فن

آنها تمام  يدگو زن شتيمع ينابود متيبه ق اچهيدر يايكه اح كنند يآنها احساس م د،يبرداشت غلط بده

 نانيو همكارانش اطم يروش، روزبهان نيمهم است. با استفاده از ا يليخ ياعتمادساز نيخواهد شد، بنابرا

 مصرف آب است برآورده كنند. يدرصد 40هدف خود را كه كاهش  توانند يدارند كه م

را دارد. به عنوان مثال در دست اج زيرا ن يگريد يها دولت طرح دار،يپا يكشاورز جاديكنار تمركز بر ا در

 است. يانيدر مراحل پا اچهيبه در هيهمسا زيانتقال آب از حوضه آبخ يبرا لومتريك 35به طول  يكار حفر تونل

از  يمين باًيكه البته هنوز تقر ياست، رقم افتهي شيمربع افزا لومتريك 2800به  اچهيروزها، وسعت در نيا

كه سطح  يياست. از آنجا دهيرس يبه مرحله مهم اچهيدر يايآن است. اكنون پروژه اح يخياندازه تار

معتقد است  يرچيم يسطح آب هدف قرار دارد، عل ريفوت) ز 10متر ( 3در حال حاضر  اچهيآب در

اند دنبال  گفته اچهيدر يايرفتن وجود دارد. اگر آنها هر آنچه را كه در برنامه اح يبرا ياديهنوز راه ز

 يكيسه ساله به سطح اكولوژ يبازه زمان كيدر  توان يم ياشد، از نظر تئورمساعد ب طيكنند و اگر شرا

 سال هم طول بكشد. 16روند ممكن است تا  نيا ميبرگرد يعاد طياما اگر به شرا د،يشده رس نييتع

چرا  ديكن ايرا اح اچهيدكمه در كيبا فشردن  ديتوان يشود: شما نم يمتذكر م يروزبهان يمانيسل محسن

سال توسعه  25-20حداقل  جهينت هياروم اچهيدر يكنون تيبر است. وضع روند زمان كيدام اق نيكه ا

 اطراف آن است. يها حوضه داريناپا

است  دهيرس يهستند. آب اكنون به سطح خوب نيخوشب اچهيدر ياينسبت به اح رانيحال حاضر مردم ا در

دو دهه گذشته رو به  يط يگريمان داز هر ز شتريب اچهياست. امروز سطح در يديخود نقطه ام نيو ا

 يوعده ها نياز مهمتر يكيدر حال عمل به  يرسد دولت روحان ياوصاف به نظر م نياست، با ا شيافزا

 خودش است.
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خبرگزاري ايرنا مورخ  - دهد؟ يهامون را نجات م ييوروي ونيليم 10اعتبار  ايآ

10/12/1399 

 

به تاالب  دنيدرصدد جان بخش ييوروي ونيليم 10اعتبار  صياروپا با تخص هيو اتحاد رانيا - رنايا - تهران

 نيرود كه كمتر شيپ يا مردم به گونه شتيتا مع شود يپروژه مشترك تالش م نيهامون هستند، در ا

 وارد تاالب شود. يشتريه آب را داشته باشد تا آب بب يوابستگ

 ه،ياروم اچهيخزر و در اچهيپس از در رانيبزرگ ا اچهيدر نيهامون سوم يالملل نيتاالب ب اي اچهيدر

از  اچهيدر نياست. ا رانيدر ا ونسكوي كره ستيز يها گاه رهياز ذخ يكيجهان و  يالملل نيتاالب ب نيهفتم

 اچهيدر ران،يپوزك ا نهامو اچهيدر ستان،يس اي يهامون صابر اچهيدر يها امكوچك به ن اچهيچهار در

آب به هم  ياست كه در زمان فراوان  شده ليهامون پوزك افغانستان تشك اچهيو در رمنديهامون ه

 . دهند يم ليرا تشك رانيافغانستان و ا نيمشترك هامون ب اچهيو در وندنديپ يم

به علت نوسانات  رياست كه در چند سال اخ رمنديهامون، رود ه اچهيدر زيآبر  رود در حوضه نيتر ياصل

 زين رانيا اتيدر ادب يتاالب به وجود آمده است، هامون حت ستميتمام اكو س يبرا يرود مشكالت نيآب ا

 نشان نيشده است، ا اديزره   اچهيبا نام در بايتاالب ز نياز ا يفردوس  دارد، در شاهنامه يا ژهيو  گاهيجا

 يمنظور تالش ها نيا يمنطقه محافظت كند برا ستمياز اكوس يتواند مانند زره ا يدهد كه هامون م يم

 نشود. ليصورت گرفته تا به كانون گرد و غبار تشك يبستر آب نيزنده نگه داشتن ا يبرا ياديز

هامون خشك تاالب  يباعث شد تا مخزن اصل ميمداوم همراه بود يكه با خشكسال ريدر چند دهه اخ اما

با  شيها پ شود، البته سال يگرد و غبارش به هوا بلند م يشكننده شد و با هر باد اريرو بس نيشود از ا

را  رانيحقابه هامون در ا بمتر مكع ونيليم 820نرمال ساالنه  طيكشور افغانستان توافق شده بود كه در شرا

در  ريتاخ نياست و ا افتهي صيتخص يزآب شرب و كشاور يحقابه فقط برا نيا ايپرداخت كند اما گو
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 تلنگر از هم بپاشد. نيتاالب باعث شد تا هامون بر رمق شود و با كوچكتر يستيحقابه ز نيتام

 كشنبهيروز  ستيز طيسازمان حفاظت مح يها تاالب يايكل حفاظت و اح ريمد يميباقرزاده كر مسعود

در سطح  يسفر كرده بود مذاكرات رانيروپا كه به اا هياتحاد سييگفت: بعد از برجام، ر رنايبه خبرنگار ا

 رند،يگ قراراروپا  هياتحاد تيمشترك صورت گرفت كه مورد حما يپروژه ها يسر كيدولت درباره 

 ييپروژه ها ژهيعالقه مند شده بودند به و يستيز طيمح يبود اما ظاهرا به پروژه ها اديتعداد پروژه ها ز

 بودند. يكه در سطح منطقه ا

سازمان  شنهاديكه پ يهم مورد توجه آنها قرار گرفت به طور يمل يپروژه ها يافزود: البته برخ يو

 يبرا ييوروي ونيليم 10اعتبار  صيتخص يو برا رفتنديپذ ستانيمنطقه س يرا برا ستيز طيحفاظت مح

ما آنها به كه برجام به هم خورد ا يزمان دند،يهامون به توافق رس ياياح يدر راستا يپروژه ا ياجرا

 صرف نظر نكردند. ستيز طياعتبار به سازمان مح نيا صيبودند و از تخص بنديتعهدشان پا

سازمان  اري) در اختUNDPبرنامه عمران سازمان ملل متحد (  قياظهار داشت: البته پول از طر باقرزاده

 يد، گروه هاكر نييتع يو محل يمل يراستا مجر نيشود و سازمان هم در ا يگذاشته م ستيز طيمح

مذاكرات  رويوزارت جهاد و ن ،يمحل يمجلس، شوراها ندگانياستاندار، نما انيشد و م ليتشك يكار

انجام شد تا كار  يفرمان امام كه در منطقه فعال است مذاكرات ييبا ستاد اجرا يصورت گرفت حت يمتعدد

 رود. شيپ يبا سرعت درست

 حيپروژه مشترك توض نيدرباره ا ستيز طياظت محسازمان حف يها تاالب يايكل حفاظت و اح ريمد

شود تا  يسامانده يمردم محل شتيآن مع ياست و قرار است در روند اجرا يمهم يليداد: پروژه خ

 شود. البآب وارد تا نيشتريتاالب هامون داشته باشند تا ب زيحوضه آبر يرا به منابع آب يوابستگ نيكمتر

پنج سال و از سال  يداده كه ط صيكار تخص نيا يبرا وروي ونيليم 10اروپا حدود  هياتحاد يگفته و به

 .شود يم نهيهامون هز ياياح يبرا رانيدر ا 2020
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منابع آب و خاك است كه مثال  تياصالح وضع نهيدر زم يكيپروژه سه محور دارد  نيادامه داد: ا يو

مشاركت  يكارها برا يسر كي يها انجام شود، بخش بعد يروبيال ايگرد و غبار كنترل و  تيوضع

در  ،آن است كيتاالب و اكولوژ يبرا ييها است و محور سوم انجام كارها شتيمع يو سامانده يمردم

 تياز لحاظ معش ستانيمنطقه س يهدف آن سامانده تيدارد و در نها يمفصل يپروژه برنامه ها نيواقع ا

 ست. ا ايهامون با هدف اح يتاالب ها ستيز طيمح يمردم و سامانده

 نيكه در جلسات ا يتا وقت ميداشته باش يبرنامه درست و مدون ديراستا با نيكرد: در ا ديتاك باقرزاده

 ديهامون با يو تاالب ها ستانيمثال در موضوع س ميگفتن داشته باش يبرا يحرف ميشو يپروژه حاضر م

 يبا كشورها يه وقترود ك شيپ يطور ستيز طيمح تيو وضع شتيآب، مع ييصرفه جو نهيكارها در زم

 رند،يگ رادياز اقدامات ما ا نكهينه ا رندياز ما بگ يمناسب يآنها الگو ميكن يم يدرباره آب چانه زن هيهمسا

كار ما  يالگو ميخواه يشما سامان ندارد و مصرف آب باال است، در واقع ما م يكه كشاورز نديمثال بگو

 نيدر ا يشود كه مذاكرات كيآن شر ياجراا در م يهم به راحت هيباشد كه كشور همسا يبه گونه ا

 ها صورت گرفته است.  نهيزم

مخزن پر  نيدارد اگر ا يمتر مكعب ارديليم 7تا  6مخزن  كيدرباره حقابه تاالب هامون گفت: هامون  يو

 يماند اما چون در مقطع طوالن يمتر مكعب آب هم وارد شود تاالب زنده م ارديليتا دو م كيباشد ساالنه 

شود  يآب هم وارد م قدرشود ، حاال هر چ يو باعث شد مخزن خال ميمداوم داشت يسال خشكسال 20مثال 

 رود. يم نياز ب ريشود كه آنهم با تبخ يچهارم پرآب م كيسوم تا  كيدر حد  ييپهنه ها

ها  البيمترمكعب آب از س ارديليحساب ساالنه به طور متوسط به دوم نياظهار داشت: با ا يميكر باقرزاده

 ارديليمتر مكعب آب در مخزن باشد اگر نباشد مثال دو م ارديليم 7تا  6كه از قبل  ياما به شرط ميدار ازين

 درصد تاالب را آبدار كند.  50 ديمتر مكعب شا
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 6استان/ نقشه گسل  4 يها خاموش در انتظار دشت زلزله اعالم شد: سنايوگو با ا در گفت

 11/12/1399برگزاري ايسنا مورخ خ –ي شهر در فاز داور كالن

 

 يمعدن اكتشافاتو  يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

پس از  نكهيا انيخبر داد و با ب يكالنشهر به فاز داور 6 ينقشه پهنه گسل يها كشور از وارد شدن داده

در دستور كار  تاناس 4 يها ها منتشر خواهد شد، گفت: عالوه بر آن نقشه فرونشست دشت داده نيا د،ييتا

 منتشر شود. يسال جار انيتا پا ميدوارياست كه ام

كالنشهرها، با  يها گسل  نقشه هيپروژه ته يبا اشاره به اجرا سنا،يوگو با ا در گفت يا شهبازرض دكتر

است  انيدر جر نهيزم نيها در ا طرح هيدار است، افزود: كل پروژه ادامه كيها  نقشه نيا هيته نكهيبر ا ديتاك

 ييچرا كه شناسا م؛يمواجه هست ييها الشبا چ ميپروژه اعالم كن نياز ا ياطالعات يبه زود ميبخواه نكهيو ا

شده  دهيو ساخت و سازها پوش يها با عوارض شهر گسل راياست، ز يگسل در كالنشهرها كار دشوار

 است.

ها  كه گسل يجيرا يها با روش يها در مناطق شهر گسل يياساس شناسا نيبر ا نكهيبر ا ديبا تاك يو

ها  به گسل ميفراهم شد كه بتوان يطيمواقع شرا يرخدشوار است، خاطر نشان كرد: در ب شوند، يم ييشناسا

 يطور تصادف هكه نمونه آن احداث بزرگراه همت به سمت شمال كرج است كه ب ميداشته باش يدسترس

 يقاتيتحق ميو باعث شد كه ت انيگسل شمال تهران به سمت شمال شهر كرج نما ،يخاكبردار نديدر فرآ

 م دهند.گسل انجا نيا يرا بر رو يما مطالعات

و  "كرمان"، "زيتبر"، "مشهد"، "كرج"، "تهران" يمطالعات در كالنشهرها نيا نكهيبر ا ديبا تاك يشهباز

پروژه و  نيا يسازوكار اجرا گريد يبه صورت مشخص در حال اجرا است، ادامه داد: از سو "رازيش"

عموم قرار  ارياخت درها  دادهاست؛ چرا كه قبل از آنكه  دهيچيپ يشناس نيآن در سازمان زم جياعالم نتا



   

 

 

63 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

به  جيشورا، نتا نيا دييو در صورت تا رديقرار گ يسازمان مورد داور نيا يابيارز يدر شورا ديبا رد،يگ

 .ديمرحله انتشار خواهند رس

سازمان  نيا يابيارز يدر شورا يها در مرحله داور مربوط به پروژه نقشه گسل يها كرد: داده ديتاك يو

از  يبرخ يها درباره گسل يدياطالعات جد ندهيدر سال آ رد،يقرار گ ديير مورد تاقرار دارد و اگ

 كرد. ميكشور منتشر خواه يكالنشهرها

 

 پر مخاطره كشور يها فرونشست در دشت ديجد يها نقشه هيته

 يمعدن و اكتشافات يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

سازمان  نيدر دستور كار ا يها برنامه گريكشور را از د يها دشت  فرونشست ديجد يها نقشه هيكشور ته

 نيفرونشست زم ياه نقشه ميدواريكه ام شود يم هيته يها در سطح مل نقشه نينام برد و خاطر نشان كرد: ا

 آماده شود. يسال جار انيتا پا

در  ژهيبه صورت و دهيپد ني، اظهار كرد: اكشور يها از دشت ياريبا اشاره به خطر فرونشست بس يو

 نينقشه پهنه فرونشست ا هياصفهان وجود دارد كه ته ژهيالبرز، تهران و سمنان و به و يها استان يها دشت

 مناطق در دستور كار ما قرار دارد.  

: نرخ نامناسب فرونشست قرار دارند، گفت طياستان اصفهان در شرا يها دشت نكهيبر ا ديبا تاك يشهبار

خطر  شود يم يها بررس مؤلفه ريبا سا يمؤلفه باال است، اما وقت كيفرونشست در دشت اصفهان به عنوان 

و  رساختيكه ز ها و جاده يتيجمع ،يدر مناطق مسكون دهيپد نيچراكه ا كند؛ يم شتريفرونشست را ب

 رخ داده است. و فرودگاه احداث شده، روگاهيمانند ن يحساس يها امكانات وجود دارد و سازه

خشك استان  مهيخشك و ن ميخاص و اقل يشناس نيزم تيمحقق حوزه مخاطرات با اشاره به موقع نيا

داد:  حيها ندارد، توض آبخوان هيبه لحاظ تغذ يانداز خوب دشت اصفهان چشم نكهيبر ا دياصفهان با تاك
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اصفهان را با  ناستا ياصل يها دشت طيشرا نيها خشك است و ا آبخوان هيبه عنوان عامل تغذ رود ندهيزا

 رود ندهيمنطقه كه از زا رامونيپ يها دشت دهد ينشان م ها يچالش فرونشست روبرو كرده است. بررس

 متأثر از فرونشست است. اريدامنه، اردستان، كاشان و ورزنه بس يشهرها نيو همچن كرد يم هيتغذ

 يو اكتشافات معدن يشناس نيازمان زمس يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

به عنوان مخاطره  80آغاز شد و از دهه  40در اصفهان از دهه  نيفرونشست زم نكهيكشور با اشاره به ا

 نيبوده و ا ابستهندارد، به بارش و ياردستان كه رودخانه دائم-شد: دشت كاشان ادآوريخود را نشان داد، 

را تجربه  ي) كه خشكسال1397تا  1377ساله (از سال  20 دوره كياست كه كشور در مدت  يدر حال

 فرونشست به صورت عمده در سطح كشور رخ داد. يبازه زمان نيكرد و از هم

شدن  ياست كه بر اثر خال يا دهيپد ند،يگو يكه به آن زلزله خاموش م نيفرونشست زم سنا،يگزارش ا به

به صورت  نيآن سطح زم جهيكه در نت دهد يم رخ نيسطح زم نيريز يها هيمتراكم و ال يها آب بافت

 ييها شكاف وترك  جادينشست باعث ا ني. اندينش يفرو م يموارد به صورت ناگهان يو در برخ يجيتدر

شكل  رييتغ ،ينيرزميز يها آب تيفيك رييتغ ،يو سطح ينيرزميز يها انيجر يشده و بر الگو نيدر زم

 .ردگذا يم ريمناطق تأث يزيخ ليو س نيسطح زم

 هيتغذ رود ندهيكه از زا يمناطق ژهيدشت اصفهان به و ،يشناس نيسازمان زم ريمطالعات اخ جينتا هيپا بر

 يشهرها نيو همچن هيكوهپا ،يبهشت ديشمال شهر اصفهان و منطقه رهنان، فرودگاه شه ينواح كرده، يم

 دهيمتأثر از پد اريبس اريهو دشت م يدامنه، اردستان، كاشان، ورزنه، برخوار، خوراسگان، شهرضا، سجز

 فرونشست هستند.

 يو فرونشست در استان اصفهان حاك ينيرزمي(دشت) به لحاظ سطح آب ز يمحدوده مطالعات 35 يبررس

بوده و آثار  يمحدوده ممنوعه بحران 10محدوده ممنوعه و  17محدوده آزاد،  8تعداد  نياست كه از ا

 ه شده است.دشت ممنوعه مشاهد 27 نيدر ا نيفرونشست زم
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، "نينائ"، "انارك"از نظر سطح آبخوان دارند شامل مناطق  يتر مناسب تيمحدوده آزاد كه وضع 8

محدوده ممنوعه  10است؛ اما  "چوپانان"و  "يگاوخون"، "ياريبخت"، "اضهيب"، "جندق"، "خور"

، "رخوارب -اصفهان"، "گانيگلپا"، "كاشان"، "يجنوب اريمه"، "يشمال اريمه" يها دشت يبحران

 يكه همگ شود يرا شامل م "آباد نجف"و  "مورچه خورت"، "دامنه"، "خالدآباد -باد"، "دستانار"

 هستند. نيفرونشست زم ريدرگ

 

 آبخوان عامل فرونشست هيبرداشت و تغذ نيتوازن ب نبود

منابع آب  هيبرداشت و تغذ نيخارج از توان آبخوان و نبود توازن ب ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب برداشت

ها در  درصد فرونشست 90از  شيكه ب يا است، به گونه نيعوامل بروز فرونشست زم نياز مهمتر ينيرزميز

 دارد. ميارتباط مستق ينيرزميو جهان با برداشت از منابع آب ز رانيا

آب  مخازن يمتر مكعب كسر ارديليم 12به  كينزد رياستان اصفهان در چهار دهه اخ دهد ينشان م آمارها

 ندهيدر استان در امتداد رودخانه زا نيمخازن آب و فرونشست زم يكسر نيشتريداشته است و ب ينيرزميز

 رود و باغات بوده است.
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خبرگزاري ايسنا  – 1400اعتبار بخش آب در بودجه  يتومان ارديليهزارم 3 ينيب شيپ

 11/12/1399مورخ 

 

افتتاح  يبرا يوزارت جهاد كشاورز ياز آمادگ يامور اب و خاك وزارت جهاد و كشاورز معاون

حدود  1400در اسفندماه خبرداد و گفت:اعتبارات بخش آب در قانون بودجه  ياريآب يها پروژه

 شده است. ينيب شيتومان پ ارديليهزارم3

معاونت آب  يكه صبح امروز به منظور ارائه دستاوردها يدر نشست خبر ياكبر مراديعل سنا،يگزارش ا به

تحت فشار در  ياريآب يها هزار هكتار از پروژه 72و خاك وزارت جهاد كشاورز  برگزار شد، اظهار كرد:

پروژه  نيافتتاح ا يبرا زين يجمهور سيرئتومان آماده افتتاح است و به  ارديليم 1170پروژه و  3913قالب 

 زيرا ن يشده و مابق نيپروژه توسط مردم تام نيدرصد اعتبار ا 35تا  30. حدود ميكرد يها اعالم آمادگ

 كرده است.   نيدولت تام

است، اظهار كرد:  يآماده بهره بردار ستانيهزار هكتار از فاز دوم پروژه س 14 نكهيا انيدر ادامه با ب يو

هزار هكتار  46پروژه كشت انجام شده است. مساحت كل پروژه  نيهزار هكتار در آبخور ا 56ال امس

 يجمهور سيبه رئ زين يهزار هكتار مابق 14افتتاح  يهزار هكتار از آن قبال افتتاح شده و برا 32بوده كه 

 .ميكرد ياعالم آمادگ

اشاره كرد و گفت: مطالعات  الميو ا به پروژه خوزستان يامور آب و خاك وزارت جهاد كشاورز معاون

صورت گرفته  زيو وزارت جهاد ن رويوزارت ن انيم ييها يپروژه آغاز شده است و هماهنگ نيا 2فاز

 تومان است. ارديليم 50 زيطرح ن نيداده شده به مطالعات ا صياست. اعتبار تخص

 نيا ليشده است و در ذ ادجيا يبه صورت رسم يامور خاك كشاورز يدر ادامه گفت: دفتر رسم ياكبر

و سازمان  يخاك با معاونت آب و خاك، سازمان جنگل ها، سازمان امور اراض يراهبرد يشورا زيدفتر ن
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 شده است. ليتشك يكشاورز جيآموزش و ترو قات،يتحق

هزار  280بالغ بر  يدر كشور است و در سطح يديپروژه كل كيكرد: پروژه گلستان  حيدر ادامه تصر يو

 ارديليم 650 نكهيهزار هكتار آن انجام شده است و مشروط بر ا 78در نظر گرفته شده كه تاكنون هكتار 

پروژه به طور  ني. اگر ارساند ميدولت به اتمام خواه انيهزار هكتار آن را تا پا 50شود  نيتومان اعتبار تام

 تيفيتر مكعب آن با كم ونيليم 100شود كه  يمتر مكعب آب استحصال م ونيليم 225كامل انجام شود 

 قابل استفاده در صنعت خواهد بود.   زين يو مابق يخوب قابل استفاده در بخش كشاورز

درآمد  شيافزا م،يد يغالت در اراض ديتول شيپروژه اشاره كرد و گفت: افزا نيا يبه دستاوردها يو

از زه  يبا انتقال بخش نشايو نجات تاالب گاوم اياح ،ياريآب يشاخص بهره ور شيخالص كشاورزان، افزا

بروز  زا يريخاك به منظور جلوگ يريپذ شيخاك و كاهش فرسا يزيحاصلخ شيآب به تاالب، افزا

 پروژه است. نيا يگرد و غبار از دستاوردها

 رويقانون جامع آب  در دستور كار وزارت ن راياضافه كرد: اخ يمقام مسوول در وزارت جهادكشاورز نيا

 ديكه با ميو معتقد مياعالم كرد روينظرات خود را به صورت مكتوب به وزارت ن زينقرار گرفته است. ما 

 نيا ليدل نيشده است و به هم دهيد فيموضوع در قانون ضع نيا يآب دست مردم باشد ول يحكمران

 نفعان به بحث گذاشته شده است. يصاحبنظران و ذ انيقانون م

هزار هكتار از پروژه  102اشاره كرد و گفت:  زين به پروژه غرب و شمال غرب كشور نيهمچن ياكبر

منابع  نيتا كشت بهاره مشروط به تام ميغرب و شمال غرب كشور افتتاح شده است و قول داده ا ياراض

 .  ميپروژه را افتتاح كن نياز ا يگريبخش د يمال

پروژه  نيندبا فائو اشاره كرد و گفت: چ يمشترك وزارت جهاد كشاورز يبه پروژه ها نيهمچن يو

هزار  390 زيخاك است و فائو ن داريپا تيريپروژه ها مد نياز ا يكيكه  ميمشترك با سازمان فائو دار

 پروژه كمك بالعوض كرده است.   نيدر خصوص ا رانيدالر به ا
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در كشور شده است گفت:  ياريراندمان آب شيمنجر به افزا ياريآب يافتتاح پروژه ها نكهيا انيبا ب ياكبر 

گرم  1450گرم به  920آب از  يبهره ور نياست و همچن دهيدرصد رس 45به  39از  ياريندمان آبرا

 است.   دهيرس

 ينيب شيتومان پ ارديليم 3000حدود  1400اعتبارات بخش آب در قانون بودجه  نكهيا انيبا ب انيدر پا يو

در كشور  يشكسالسال تجربه خ 10از  شيو ب ميهست يخشك مهيشده است، گفت: كشور خشك و ن

آب  يور بهره يو ارتقا ديگره خورده است و مسئله تول يما به كشت آب داتيدرصد تول 90. ميداشت

 شد. ميمواجه خواه يبا خشكسال زيامسال ن نيكشور است. همچن يبرا يموضوع مهم
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 11/12/1399ورنزماه دنياي اقتصاد مورخ  كشور چقدر آب دارند؟ يسدها

 

آب در مخزن  ريذخا زانيتا دوم اسفند امسال م رو،يوزارت ن  گزارش ني: بر اساس آخر اقتصاد يايدن

بر اساس آمار   ،»سنايا«گزارش  است. به  دهيمترمكعب رس ونيليم 330و  ارديليم 27كشور به  يسدها

مخازن  تيظرفمجموع  1399-1400  يكشور تا دوم اسفندماه در سال آب يمخزن ياز سدها يبردار بهره

 نيمخازن است. بر ا يدرصد پرشدگ 54دهنده  مترمكعب بوده كه نشان ونيليم 500و  ارديليم 50سدها 

 13تاكنون برابر با  1399-1400 يسال آب يآب از ابتدا يها، حجم ورود بارش يعياساس، به تبع روند طب

 ونيليم 70و  ارديليم 15قبل از آن ( يمترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه سال آب ونيليم 750و  ارديليم

 يگزارش حاك نيكشور است. ا يآب به مخازن سدها يورود يدرصد 9كاهش  انگريمترمكعب)، ب

و  ارديليم 27آب در مخزن سدها به  ريذخا زانيكه م دهد يكشور نشان م يسدها تيوضع نياست، آخر

آمار، به  نيكاهش است. بر اساس ا بدون 99-98 يبا سال آب سهيكه در مقا دهيمترمكعب رس ونيليم 330

 ارديليم 13مدت  نيآب از سدها با كاهش مواجه بوده و تا ا يكشور، خروج يبه سدها يورود زانيتبع م

با مدت  سهيكه در مقا يا گونه به م،يا كشور را شاهد بوده يآب از سدها يمترمكعب خروج ونيليم 610و 

 بوده است. برخوردار يدرصد 17قبل، از كاهش  يمشابه سال آب
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 يده / باجيداخل يها تيبه ظرف هيبا تك ستانيآب س نيتام دهد؛لزوم يمهر گزارش م

 12/12/1399خبرگزاري مهر مورخ  – ممنوع!

 

 يريگ در صدد گرفتن باج رمند،يآبه ه دولت افغانستان با نقض تعهدات خود در خصوص حق كهيحال در

 ستانيآب س نيتأم يرا برا يمختلف يها نهيگز تواند يم يداخل يها تيبه ظرف هيكشورمان با تكاست، 

 داشته باشد.

 ريدر چند سال اخ داريپا يبه منابع آب يتاالب هامون و عدم دسترس يگزارش خبرنگار مهر، خشكسال به

 يرا در پ يومو مهاجرت مردم ب يكاريب ،ياديو ص يرونق كشاورز ديهمچون كاهش شد يمعضالت

نشان  دهانجام ش يها يالشعاع خود قرار داده است. بررس منطقه را تحت نيچهره ا يداشته و به طور كل

و افغانستان  رانيا انيم يدر باال گرفتن تب مناقشه آب شهيمناطق، ر نيمردم ا يكنون تيكه وضع دهد يم

 دارد. رياخ يسالها يط

آبه  از انتقال حق هيرو يب يگذشته با سدساز يسالها يستان طقرار است كه حكومت افغان نياز ا ماجرا

حق  نيا ياعطا يپا گذاشته و در ازا ريرا ز رانيخود با ا يميقد يممانعت كرده و قراردادها رمنديه

 را از كشورمان طلب كرده است. يگزاف يها خواسته حاًيتلو ،يقانون

آب و  عيقبل با اشاره به لزوم تجم يان سالهاافغانست يجمهور سيرئ ،يمحمد اشرف غن نهيزم نيهم در

با ارزش تر خواهد  ها هيگفته بود: هرقطره آب افغانستان نسبت به نفت همسا هيدر كشورش با كنا يسدساز

منعقد شده  رمنديه ضوعقرارداد با افغانستان با مو نيقرن گذشته چند كياست كه در  يدر حال نيبود. ا

افغانستان  يطيقرارداد مقرر شد تحت هر شرا نيگردد؛ در ا يبازم 1351ال قرارداد به س نيآخر خيكه تار

كند. اما به  نيآبه هامون را تأم متر مكعب آب در سال) حق ونيليم 900(معادل  هيمتر مكعب آب در ثان 32

وارد كشور شد كه نسبت  رمنديآب از رودخانه ه عبمترمك ونيليم 3فقط  1397 يعنوان مثال در سال آب
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 .شود يمحسوب م يزيمتر مكعب حق آبه توافق شده، رقم ناچ ونيليم 900به 

 

 رمنديدولت افغانستان به تعهدات خود درباره ه يكج دهن

افغانستان تاكنون به  رو،ين ريوز نيو همچن ياسالم يدر مجلس شورا ستانيمردم س ندگانياعالم نما طبق

در  نيعمل نكرده است؛ ا رمنديآب ه 1351ده مندرج در معاه رانيآبه ا حق نيتأم يتعهدات خود برا

 نيچند رمنديه يزدر باالدست رودخانه مر يمخزن سد كجك ،يا ماهواره رياست كه به استناد تصاو يحال

 حجم آب است. شيسال است كه كامالً پرآب بوده و دائماً در حال افزا

افغانستان و  مروزين تيخود در والمردمان  يو حت ستانيسو بدون توجه به مردم س كيافغانستان از  دولت

را  يريو مشترك هامون صدمات جبران ناپذ يالملل نيب يها تاالب ستيز طيمح بيبا تخر گريد ياز سو

 منطقه وارد كرده است. يآب تيبه امن

مجلس، ماه گذشته ضمن هشدار به  يمل تيامن ونيسيمردم زاهدان و عضو كم ندهينما يمالك نيفداحس

گرفته است، متأثر از  شيكه دولت افغانستان در پ يگفته بود: خط رمند،يدرباره مسئله ه دولت افغانستان

سفره  يپا يافغان هاجرم ونيليم 3از  شيفراموش كنند كه ب ديها نبا است و آن ييكايمهمان ناخوانده آمر

 نشسته است. رانيا

 

 ع!به افغانستان ممنو يده باج ،يداخل يها تيبر ظرف هيآب با تك نيتأم

آب و  تيريمد يبرا يمختلف يها طرح ،يآب سال است كه با وجود مشكالت فراوان كم انيسال رانيا

 ونيليم 820 زانيآب با م نيمنظور تأم به يآب شرب و كشاورز نيجهت تأم ستانيخاك در منطقه س

ست بد ستانيس يعيسخت طب طيدر شرا يخوب يها تيراستا موفق نياجرا گذاشته و در ا مترمكعب به

 است. آورده
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عمان به زاهدان،  يايشده از در نيريش هيبه پروژه انتقال آب تصف توان ياقدامات م نيا نيتر جمله مهم از

 يزاهدان برا يفاضالب شهر هيبه زاهدان، استحصال و تصف رمنديه يها مهين چاه قيانتقال آب از طر

 نيتأم يبرا يمهم بعمن ياقع اضطرارحرمك كه در مو-گزك يپهنه آبرفت زيو ن يسبز شهر يفضا ياريآب

 آب است؛ اشاره كرد.

 نيآغاز كرده است و احتماالً با ادامه ا يرا با طرف افغانستان يمذاكرات رويماه گذشته، وزارت ن در

الزم  ني. بنابراافتيخواهد  شيافزا رانيا يدادن حق قانون يدولت افغانستان برا يخواه ادهيمذاكرات ز

 ستانيآب مردم س نيتأم يبرا يداخل تيبر ظرف هيه به مطالبات ناحق افغانستان، با تكاست دولت بدون توج

 اقدام كند.

 

 ستانيآب س نيتأم يبرا رانيعمان برگ برنده ا يايدر

طرح انتقال آب  ستان،يس يآب مهم حل كم ياز ابزارها يكيمجلس،  يها اساس گزارش مركز پژوهش بر

 دهيرس بيبه تصو 97طرح كه در سال  نيبلوچستان است. هدف ا و ستانيعمان به استان س ياياز در

 يساز نيريش قيو بلوچستان از طر ستانياز كمبود آب مناطق مختلف استان س ياست، رفع مشكالت ناش

 زاهدان و زابل است. يشهرها تياستان و با اولو يبه مناطق بحران ايو انتقال آب در

را  ايآب در يساز نيرياز ش ييازجمله عربستان سهم باال فارس و جيخل هيحاش يحاضر كشورها درحال

درصد است. در قانون برنامه  2تنها  نهيزم نيدر ا رانيكه سهم ا ياند. در حال به خود اختصاص داده

مناطق  يدنيآشامآب  نيجهت تأم ايآب در ليبه استفاده از پتانس زين 36ساله ششم توسعه در ماده  پنج

درصد آب  30قانون برنامه ششم توسعه حداقل  ياجرا انيمقرر شده تا پا اشاره شده است و يجنوب

 شود. نيتأم ايكردن آب در نيريش قيكشور از طر يمناطق جنوب يدنيآشام

 يو انتقال آب ممكن است برخ يساز نيريكرده است، اگرچه ش ديمجلس تاك يها پژوهش مركز
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به  يو جنوب شرق يآب مناطق شرق تيا وضعبه همراه داشته باشد، ام زيرا ن يطيمح ستيمشكالت ز

 ،يآب تيامن رايبرخوردار است ز يباالتر تيمنطقه از اولو نيا يآب تياست كه حفظ امن يبحران يحد

 منطقه را به دنبال خواهد داشت. تيامن

مبرم  ازيطرح انتقال آب عمان گفته است كه با توجه به ن يشركت مجر رعامليمد ،يحسن اسد محمد

هزار مترمكعب آب  100، 1401تا سال  عيمكران به آب در فاز كوتاه مدت و سر نانيساحل نش چابهار و

خراسان  لوچستان،و ب ستانيپروژه در سه استان س 1404و تا  رديگ يو مردم مكران قرار م عيصنا اريدر اخت

 .شود يم ليتكم يو خراسان جنوب يرضو

 

 دو سر باخت افغانستان يباز جهينت» كشت خشخاش«و  »زگردهاير« شيافزا

 شيآب و افزا يآبه هامون، منجر به آلودگ حق نيتأم نهيدولت افغانستان در زم يكارشكن گريطرف د از

 ستانيمنطقه س نيو فراه در افغانستان و همچن مروزين اتيحوضه در وال دست نييدر پا زگردهايحجم ر

 كرده است. جاديكشور ادو  يدو سر باخت را برا يباز كي يشده است و به نوع رانيا

 يماند، وزش بادها يبرجا دهيخشك يها شد و در دل آن تنها ترك دهيآب هامون خشك نكهياز ا پس

مطبوع، ذرات گرد و خاك و شن از بستر  يهوا يروزه شدت گرفته است و سبب شده تا به جا 120

 ردمبه قول م ديشد يطوفان منطقه نيكه با هر وزش باد در ا ياطراف حركت كند به طور يهامون به نواح

 شود. جادي(سرخ و سبز) ا» سرخ و سوز«منطقه طوفان  يبوم

كشت خشخاش در  ريز يموجب توسعه اراض رمنديرودخانه ه ريمختلف در مس يسدها و بندها جاديا

 زيهلمند ن تيدر وال رانيمرز ا يلومتريك 800در حدود  يسد كجك يها چهيافغانستان شده است؛ بستن در

 وررودخانه در كش نيدست ا نييبر مناطق پا يخشكسال دهيآب مسدود و پد يعيطب ريشده مس موجب

 غالب شود. رانيافغانستان و ا
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صرف كشت خشخاش  يافغان انيتوسط قاچاقچ رمنديشده ه عيتجم يها از آب ياريحال بس نيع در

 يو مال يجان يها انيز رانيبوده و ا يالملل ني. موضوع كشت خشخاش در افغانستان از معضالت بشود يم

درصد مواد مخدر جهان در افغانستان  90از  شيباره متقبل شده است. بر اساس آمار، ب نيرا در ا ياريبس

 .ديآ يدرصد درآمد طالبان از قاچاق مواد مخدر به دست م 50و حدود  شود يم ديتول

مقدار  نيمربع است كه از ا رلومتيك 5660 يهامون در زمان پرآب اچهيبه ذكر است كه وسعت در الزم

 آن متعلق به افغانستان است. هيو بق رانيمربع متعلق به ا لومتريك 3820

ساكن و مانع مهاجرت  تيباعث حفظ جمع ستانيس يبرا يمنابع آب داريپا نيگزارش خبرنگار مهر، تأم به

 شيفع نشود، با افزامناطق مرت نيا ياز خشكسال يمناطق خواهد شد. چنانچه مشكالت ناش نيمردم از ا

 شد. ميمواجه خواه يتيشدن مرزها از سكنه و بروز مسائل امن يمهاجرت و خال
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 12/12/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – در مازندران سميدروتورياز ه ييپاگشا

 

سد  يرامونيپ يهكتار 40از مجموعه  يبردار مازندران همزمان با بهره يآب يگردشگر - ناريا - يسار

 لير يقطعه آببندان ، رو كصديرودخانه پرآب و 15اطراف هشت سد ،  طينوشهر ، مح كال نيالد صالح

 رونق قرار گرفته است.

مسافر و  ياديالنه تعداد زكه سا يمازندران معتقدند در حال ي، كارشناسان منابع آب رنايگزارش ا به

هتل ،   رينظ ييساخت ها ريكنند ، نبود ز يم دياستان بازد يمنابع آب يو فضاها هيگردشگر از سدها ، ابن

نه  يريو ماهگ ياسعك يو سكوها يرفاه يو كمپ ها يورزش يمتل ، رستوران ، مهمانسرا ، كمپ ها

 ييدرآمدزا چگونهيخالصه شود، بلكه ه ديبازد مناطق تنها در حد نيشود تا حضورشان در ا يتنها سبب م

 بالقوه حاصل نشود. تيهمه ظرف نيهم از ا

استان در  يآب يمجموعه گردشگر نيبا افتتاح نخست يحسرت كارشناسان هفته جار نيرسد ا ينظر م به

 و در قالب هفته چهل و سوم روين ريوز يدئوكنفرانسيكال با حضور و نيسد صالح الد يرامونيپ طيمح

 است. افتني انيدر حال پا رانيا_ب_الف_هرهفته# شيپو

 طيدر مح يآب يمجموعه گردشگر نيمازندران ، ا يشركت آب منطقه ا يگزارش روابط عموم  طبق

بخش  يتومان از سو ارديليم 28  يگذار هيهكتار در فاز اول با سرما 40سدها در وسعت حدود  يرامونيپ

 فراهم شده است. يخصوص

 "سواد كوه ، سد  "سنبل رود  "سد   طيدر مح يآب يان كلنگ آغاز طرح گردشگرهمزم نيهمچن

عباس آباد ، سد  " نياسب چ "نوشهر  و  آببندان  "كال  نيصالح الد "نور ،  فاز دوم سد  " ماالتيال

 شروع شد. زيبابل ن "ادهيش"قائم شهر و سد  "برنجستانك "
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 سميدروتورياز ه ييپاگشا

 يمباحث گردشگر يبرا يآب ساتيكه همه تاس نيمازندران با اظهار ا يا ب منطقهشركت آ رعامليمد 

و  لومتريرشته رودخانه به طول هفت هزار ك 120از  شيداراند ، گفت مازندران با داشتن ب ييباال تيظرف

در  سميدروتوريصنعت ه جاديا تيكشور در داشتن ظرف ياستان ها نياز برخوردارتر يكيسد  10داشتن 

 رود . يه رودخانه ها به شمار محوز

در  يپردرآمد تيبه عنوان ظرف سميدروتورياز ه رنايدر گفت و گو با خبرنگار ا يخكشي ميابراه محمد

 ياز سدها يشده است تا  تعداد يتا كنون سع 1395داد: از سال  حينام برد و توض يحوزه منابع آب

 شود. تيايعمل يآب يشدن گردشگر يياجرا يبرا يگذاران داخل هيبه سرما يواگذار يمازندران برا

مازندران صورت گرفت و  يمهم آب ساتيتاس يگردشگر يها تيو مطالعه ظرف ييگفت : شناسا يو

كال و سنبل رود صورت گرفته است  ني، صالح الد ييرجا ديشه يطرح ها در سدها نيا يفراخوان اجرا

 يبآ ياز فاز اول گردشگر يبردار مزمان بهرهطور ه كال ، به نيهفته عالوه بر سد صالح الد نيو اا

از جمله سد  گريدو پروژه د يآب يگردشگر يياجرا اتيعمل نيمجموعه سد برنجستانك و همچن

 آغاز شد. نيچ و آب بندان اسب ماالتيال

 يآب هياز منابع و ابن كيهر يها تيظرف ييو شناسا يساخت رينكته كه مطالعات ز نيا انيبا ب يخكشي

 يشدن طرح ها ييها انجام شده است ، افزود : اجرا يشناخت امكانات و توانمند يبرا مازندران

 .رديگ يصورت م يهم اكنون با اتكا به بخش خصوص يمنابع آب يرامونيپ طيدر مح يگردشگر

 نيا يدانست تا روند اجرا يبانك التيكمك به پرداخت تسه نهيبخش را در زم نياز ا يدولت تيحما يو

 هيتومان سرما ارديليم 160 يآب يگردشگر  پروژه 6 يكرد : برا حيسرعت ببخشد و تصرطرح ها را 

 كار خواهند شد. مشغول به ميصورت مستق نفر به 160شد كه  يگذار

ها را كمتر از پنج سال ذكر كرد و  طرح نيا هيمازندران بازگشت سرما يا شركت آب منطقه رعامليمد
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مردم ما فراهم خواهند كرد و  يگذراندن اوقات فراغت برا يرا برا يها فرصت مناسب مجموعه نيگفت : ا

 .ميورانه و چند منظوره داشته باش آن استفاده بهره ساتياز تاس ميتوان يم زيما ن

 

 در مازندران  يآببندان گردشگر100 ييشناسا

 اتيعملدر استان اشاره كرد و گفت:  يآب يمناسب گردشگر تيآببندان با ظرف 100 ييبه شناسا يو

 در پنج آببندان استان شروع شده است. يستيو تور يحيتفر يگردشگر يساخت ها ريز جاديا يياجرا

درآمد و حفظ آداب  شياشتغال ، افزا جاديدر آببندان ها را  ا يطرح گردشگر يهدف از اجرا  يخكشي

آببندان ها  اول در  تيكرد:  اولو حيحال تصر نيعنوان كرد و در ع انييو رسوم و فرهنگ روستا

 زده نشود. بيپرندگان آس ستگاهيز نيو همچن يپرورش ماه ،ياست تا به كشاورز يكشاورز

توسط خود افراد روستا  يگذار هينكته كه در سرما نيمازندران با ذكر ا يعامل شركت آب منطقه ا ريمد

 ارهايو ده يردم محلكه م يهستند، ادامه داد : در صورت گرانيمنطقه مقدم بر د يارهايو  شوراها و ده

 كنند. يگذار معرف هيسرما كيتوانند   ينشوند م يگذار هيموفق به سرما

 كي يبزرگ است كه از گود كردن و خاكبردار اريو بس يتاالب دست ساز خاك اياستخر  آببندان،

در تا روان آب ها  ديآ يمحدوده به وجود م نيدور ا يخاك وارهيد جاديو ا دنيو كوب ختنيمحدوده و ر

 ي، مختص استان ها يساز آب كشاورز رهيسازه ذخ نيشود. ا رهيذخ يكشاورز يبهره بردار يآن برا

 .نديگو يم  زين "اندون  "كشور است كه در مازندران به آن  يشمال

 

 پرآب  يها در سواحل رودخانه يآب يگردشگر

 يگردشگر يرح هاط ينكته كه اجرا نيبر ا ديمازندران با تاك يشركت آب منطقه ا رعامليمد

 يطرح ها انيموجود ، مجر يباال تياستان مورد نظر است، گفت: با توجه به ظرف يها رودخانه



   

 

 

78 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 .رنديگ يقرار م يجد تيرودخانه ها مورد حما يگردشگر

 يگردشگر تيمازندران به دنبال استفاده از ظرف ينكته كه شركت آب منطقه ا نيبا اشاره به ا يخكشي

 يگذار و مجر هيتوانند به عنوان سرما يها م يفاده شهروندان است ، افزود : شهرداراست يرودخانه ها برا

 رودخانه ها وارد عمل شوند . يگردشگر يطرح ها

 يدارند و م ييبسزا ريشهرها تاث يفضا يباسازيهستند كه در ز يادامه داد : رودخانه ها موهبت اله يو

 فضا استفاده شود . نياز ا ستيبا

  يرا شركت آب منطقه ا يحوزه شهر يرودخانه ها البيطرح جامع س هيته نهيكه هز نيا نايبا ب يخكشي

در  يحوزه شهر يرودخانه ها تيريمد يشركت آماده  واگذار نيكرد : ا حيكند، تصر يپرداخت م

 ها است. يقالب تفاهم نامه به شهردار

مازندران از درون شهرها به عنوان  يرودخانه ها يلومترياز مجموع هفت هزار ك لومتريك 500حدود  عبور

استان تاكنون  ياست و طبق آمار شركت آب منطقه ا يگردشگر يطرح ها ياجرا يقابل استفاده برا تيظرف

 منعقد شده است. ها ياستان با شهردار يدر شهرها يپر آب و دائم يرودخانه ها يقرارداد واگذار 13

 مياعالم حر نهيدر زم يو نگاه سنت كرديرو رييبه دنبال تغ رودخانه ها يبه عنوان متول يآب منطقه ا شركت

،  يها و بخش خصوص يبا شهردار يتفاهم نامه همكار يمنظور با امضا نيرودخانه ها است و به هم

 رودخانه ها اجرا شود. ميدر حر يگردشگر يتالش دارد تا طرح ها

استان مازندران  يرودخانه ها نير از مهمتر، بابلرود و تال لهي، سردابرود ، چشمه ك رروديتجن ، ش هراز،

نه چندان  ريمس كيرودخانه ها در  نيا نكهيا ژهيدر تمام طول فصول سال داشته و بو يهستند كه آب دائم

 يگردشگر يبرا ياريبس يها بهخود جاذ رينظ يب يعيشده و با مناظر طب رياز كوه به جلگه سراز يطوالن

 دارند. يآب
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؛ دارد ميارتباط مستق ينيرزميبا برداشت از منابع آب ز رانيها در ا درصد فرونشست 90

سبزينه مورخ روزنامه  – استان 4 يها در انتظار دشت نيفرونشست زم بحران

12/12/1399 

 

 ديكشور را تهد يها از دشت ياري: خطر فرونشست بسيشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

البرز، تهران، سمنان و اصفهان وجود دارد  يها استان يها در دشت ژهيصورت و به دهيپد نيا يول كند، يم

 مناطق در دستوركار است نينقشه پهنه فرونشست ا هيكه ته

هستند؛  ريبا آن درگ رانيكشور ازجمله ا150از  شياست كه ب ينوظهور باًيتقر دهيپد نيزم فرونشست

 ينمك ،يگچ  يها انحالل سنگ لرزه، نيمانند زم يشناس نيزم يعيطب يها دهيدر اثر پد تواند يفرونشست م

 يانسان يها تيا فعالي نيو حركت آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زم ها خيآب شدن  ،يآهك اي

شود؛ اما به گفته  جاديگاز ا اينفت  ،ينيرزميز يها مانند آب ينيرزميز االتيبرداشت س ،يكار مانند معدن

 ليدل نيتر مهم هيرو يب يها برداشت جهيدرنت ينيرزميز يها سطح آب ديكارشناسان، كاهش شد

آن قسمت مانند  نيزم شود، يم يخال ينيرزميز يسفره آب كي كه ياست. زمان رانيدر ا نيفرونشست زم

 گريكه د شود يم جاديا يا حفره نيو در آن بخش از زم شود يشده جمع م دهيكه آب آن كش ياسفنج

 .ديآ يمرده به حساب م گريد نيدرواقع آن بخش از زم ست،يقابل برگشت ن زيآب ن قيبا تزر يحت

و اكتشافات  يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليگفته مد به

صورت  به دهيپد نيا يول كند، يم ديكشور را تهد يها از دشت ياريكشور، خطر فرونشست بس يمعدن 

 نينقشه پهنه فرونشست ا هيالبرز، تهران، سمنان و اصفهان وجود دارد كه ته يها استان يها در دشت ژهيو

 مناطق در دستوركار است.

 كه نيا انيخبر داد و با ب يشهر به فاز داور شش كالن ينقشه پهنه گسل يها از وارد شدن داده يشهباز رضا
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چهار  يها بر آن نقشه فرونشست دشت گفت: عالوه سنايها منتشر خواهد شد، به ا داده نيا د،ييپس از تأ

 منتشر شود. يجار سال انيتا پا ميدوارياستان در دستوركار است كه ام

 يمعدن و اكتشافات  يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

 كيها  نقشه نيا هيته كه نيبر ا ديشهرها با تأك كالن يها گسل  نقشه هيته پروژه يكشور با اشاره به اجرا

 يزود به ميبخواه كه نياست و ا انيدر جر نهيزم نيها در ا طرح يدار است، افزود: تمام پروژه ادامه

 يشهرها كار دشوار گسل در كالن ييچراكه شناسا ست؛يممكن ن م،يپروژه اعالم كن نياز ا ياطالعات

 شده است. دهيوسازها پوش و ساخت يها با عوارض شهر گسل راياست، ز

ها  كه گسل يجيرا يها با روش يها در مناطق شهر گسل يياساس شناسا نيبر ا كه نيبر ا ديبا تأك يو

ها  به گسل ميفراهم شد كه بتوان يطيمواقع شرا يدشوار است، خاطرنشان كرد: در برخ شوند، يم ييشناسا

در  يتصادف طور هسمت شمال كرج است كه ب كه نمونه آن احداث بزرگراه همت به ميداشته باش يدسترس

ما  يقاتيتحق ميو باعث شد كه ت انيسمت شمال شهر كرج نما گسل شمال تهران به ،يبردار خاك نديفرآ

 گسل انجام دهند. نيا يرا بر رو يمطالعات

 رازيكرمان و ش ز،يتهران، كرج، مشهد، تبر يشهرها مطالعات در كالن نيا كه نيبر ا ديبا تأك يشهباز

آن  جيپروژه و اعالم نتا نيا يسازكار اجرا گريد يصورت مشخص درحال اجراست، ادامه داد: از سو به

در  ديبا رد،يعموم قرار گ اريها در اخت كه داده است؛ چراكه قبل از آن دهيچيپ يشناس نيدر سازمان زم

به مرحله انتشار  جيشورا، نتا نيا دييو درصورت تأ رديقرار گ يورسازمان مورد دا نيا يابيارز يشورا

 .ديخواهد رس

سازمان  نيا يابيارز يدر شورا يها در مرحله داور مربوط به پروژه نقشه گسل يها كرد: داده ديتأك يو

از  يبرخ يها درباره گسل يدياطالعات جد ندهيدر سال آ رد،يقرار گ دييقرار دارد و اگر مورد تأ

 كرد. ميكشور منتشر خواه يشهرها كالن
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 پر مخاطره كشور يها فرونشست در دشت ديجد يها نقشه هيته

 يمعدن و اكتشافات  يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد

سازمان  نيتوركار ادر دس يها برنامه گريكشور را از د يها دشت  فرونشست ديجد يها نقشه هيكشور ته

تا  نيفرونشست زم يها نقشه ميدواريكه ام شود يم هيته يها در سطح مل نقشه نينام برد و خاطرنشان كرد: ا

 آماده شود. يجار سال انيپا

در  ژهيصورت و به دهيپد نيكشور اظهار كرد: ا يها از دشت ياريبا اشاره به خطر فرونشست بس يو

 نينقشه پهنه فرونشست ا هياصفهان وجود دارد كه ته ژهيو البرز، تهران و سمنان و به يها استان يها دشت

 مناطق در دستوركار قرار دارد.

نامناسب فرونشست قرار دارند، گفت: نرخ  طياستان اصفهان در شرا يها دشت كه نيبر ا ديبا تأك يشهبار

خطر  شود، يم يها بررس مؤلفه ريبا سا يتمؤلفه باالست، اما وق كيعنوان  فرونشست در دشت اصفهان به

و  رساختيكه ز ها هو جاد يتيجمع ،يدر مناطق مسكون دهيپد نيچراكه ا كند؛ يم تر شيفرونشست را ب

 و فرودگاه احداث شده، رخ داده است. روگاهيمانند ن يحساس يها امكانات وجود دارد و سازه

 

 ها ندارد آبخوان هيبه لحاظ تغذ يانداز خوب اصفهان چشم دشت

استان  خشك مهيخشك و ن ميخاص و اقل يشناس نيزم تيمحقق حوزه مخاطرات با اشاره به موقع نيا

داد:  حيها ندارد، توض آبخوان هيبه لحاظ تغذ يانداز خوب دشت اصفهان چشم كه نيبر ا دياصفهان با تأك

اصفهان را با  اناست ياصل يها دشت طيشرا نيها خشك شده و ا آبخوان هيعنوان عامل تغذ به رود ندهيزا

 رود ندهيمنطقه كه از زا رامونيپ يها دشت دهد ينشان م ها يرو كرده است. بررس چالش فرونشست روبه

 متأثر از فرونشست است. اريدامنه، اردستان، كاشان و ورزنه بس يشهرها نيو همچن كردند يم هيتغذ

 يو اكتشافات معدن يشناس نيسازمان زم يطيمح ستيو ز يشناس نيمخاطرات زم يدفتر بررس ركليمد
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به عنوان مخاطره خود  80آغاز شد و از دهه 40در اصفهان از دهه نيفرونشست زم كه نيكشور با اشاره به ا

 نيبوده و ا وابستهندارد، به بارش  يـ اردستان كه رودخانه دائم شد: دشت كاشان ادآوريرا نشان داد، 

را تجربه كرد و  يسال ) خشك1397تا  1377ساله (از سال  20دوره كياست كه كشور در مدت  يدرحال

 صورت عمده در سطح كشور رخ داد. فرونشست به يبازه زمان نياز هم

 

 در دشت اصفهان نيفرونشست زم بحران 

 يها بافت شدن آب ياست كه براثر خال يا دهيپد ند،يگو يكه به آن زلزله خاموش م نيزم فرونشست

و در  يجيصورت تدر به نيآن سطح زم جهيكه در نت دهد يرخ م نيسطح زم نيريز يها هيمتراكم و ال

 نيدر زم ييها ترك و شكاف جادينشست باعث ا ني. اندينش يفرو م يصورت ناگهان موارد به يبرخ

شكل سطح  رييتغ ،ينيرزميز يها آب تيفيك رييتغ ،يو سطح ينيرزميز يها انيجر يو بر الگو شود يم

 .گذارد يم ريمناطق تأث يزيخ ليو س نيزم

 هيتغذ رود ندهيكه از زا يمناطق ژهيو دشت اصفهان به ،يشناس نيسازمان زم ريمطالعات اخ جينتا هيپا بر

 يشهرها نيو همچن هيكوهپا ،يدبهشتيشمال شهر اصفهان و منطقه رهنان، فرودگاه شه ينواح كرده، يم

 دهيمتأثر از پد اريبس اريو دشت مه يدامنه، اردستان، كاشان، ورزنه، برخوار، خوراسگان، شهرضا، سجز

 فرونشست هستند.

 يو فرونشست در استان اصفهان حاك ينيرزمي(دشت) به لحاظ سطح آب ز يمحدوده مطالعات35 يبررس

بوده و آثار  يده ممنوعه بحرانمحدو10محدوده ممنوعه و 17محدوده آزاد،  تعداد هشت نياست كه از ا

 دشت ممنوعه مشاهده شده است.27 نيدر ا نيفرونشست زم

خور،  ن،ياز نظر سطح آبخوان دارند، شامل مناطق انارك، نائ يتر مناسب تيآزاد كه وضع محدوده شته

 اريمه يها دشت يمحدوده ممنوعه بحران10و چوپانان است؛ اما  يگاوخون ،ياريبخت اضه،يجندق، ب
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خورت و  مورچه منه،ـ برخوار، اردستان، بادـ خالدآباد، دا اصفهان گان،يكاشان، گلپا ،يجنوب اريمه ،يمالش

 هستند. نيفرونشست زم ريدرگ يكه همگ شود يآباد را شامل م نجف

 

 آبخوان عامل فرونشست هيبرداشت و تغذ نيتوازن ب نبود

منابع آب  هيبرداشت و تغذ نيخارج از توان آبخوان و نبود توازن ب ينيرزمياز منابع آب ز هيرو يب برداشت

ها در  درصد فرونشست90از  شيكه ب يا گونه است، به نيعوامل بروز فرونشست زم نيتر از مهم ينيرزميز

 دارد. ميارتباط مستق ينيرزميو جهان با برداشت از منابع آب ز رانيا

مخازن آب  يمترمكعب كسر ارديليم12به  كينزد رياردهه اخاستان اصفهان در چه دهد ينشان م آمارها

در استان در امتداد رودخانه  نيمخازن آب و فرونشست زم يكسر نيتر شيداشته است و ب ينيرزميز

 ها بوده است. و باغ رود ندهيزا
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 كيبه فاجعه نزد ينيرزميدر منابع آب ز فارس :ستيز طيمح معاون سازمان حفاظت

 12/12/1399خبرگزاري ايسنا مورخ  – شود يم

 

 ريآب مخزن ز يعدد كسر حيبه تشر ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طي/فارس معاون محسنايا

 يمترمكعب ارديليم 10كرد: با عدد  انيعدد در فارس اشاره و ب نيبه ا يپرداخت و به صورت تجمع ينيزم

 فاجعه است. كي هب يكيكه در واقع در حال نزد ميدر فارس مواجه هست ينيزم ريمخازن آب ز يتجمع يكسر

فارس كه به شكل  يستيكنفرانس تنوع ز نيافتتاح نخست نيياسفند در آ 12شنبه سه زاده جانياله احمدرضا

بخش  ،يستيكرد: خدمات تنوع ز انيها اشاره و ب تاالب يستيآغاز به كار كرد، به تنوع ز رازيدر ش يمجاز

را  يستمياكوس دماتخ ميكه هرچه قدر بتوان يكشور است در حال يمغفول مانده در كل مجموعه علم

 .ميدفاع كن يمل يها از ثروت ميتوان يبهتر م يبخش نيدر مباحث ب ميكن تيبه كم ليتبد

 عتيطب نيها نهفته است، از فارس به عنوان نگ در تاالب ايدن يستيدر تنوع ز ياديبخش ز نكهيا انيبا ب او

حفاظت شده، دو هشت منطقه  ،يكرد: سه پارك مل انياستان ب نيا يها تيو با اشاره به ظرف ادي رانيا

صدها هزار  نهايا وعاستان وجود دارد كه مجم نيمنطقه شكار ممنوع در ا 21وحش و  اتيپناهگاه ح

 .دهد يعرصه را پوشش م

پهناور كشور  يها از استان يكيعنوان كرد: فارس  ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 هم در آن وجود دارد. يستميتظار باال بودن تنوع اكوسان يعيطب يها يژگياست كه با توجه به وسعت و و

در كشور حادث  ستيز طيدر حوزه مح يچند دهه گذشته اتفاقات ناگوار يط زاده، جانيگفته اله به

 .ميهم شاهد هست اينقاط دن گريمهم در د نيشده و مشابه ا

كشور  نيا ستمياست، اكوس خشك مهيخشك و ن مياقل كي ران،يا مياقل نكهيا ليبه دل نكهيا انيبا ب او

حجم آب  نيشتريكه ب ميا عمل كرده يا آب به گونه تيريمد نهيشكننده است، خاطرنشان كرد: در زم
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 .ميكوتاه استفاده كرد يبازه زمان كيدر  ينيزم ريز يها را از سفره ريدپذيتجد

 ينيزم ريزآب مخزن  يعدد كسر حيبه تشر ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 يكسر يمترمكعب ارديليم 10كرد: با عدد  انيعدد در فارس اشاره و ب نيبه ا يپرداخت و به صورت تجمع

 .استفاجعه  كيبه  يكيكه در واقع در حال نزد ميدر فارس مواجه هست ينيزم ريمخازن آب ز يتجمع

كه  يا اما حق آبه ميدار يعبمتر مك ارديليم 21 بايگردش آب تقر كيادامه داد: در فارس  زاده جانياله

 ونيليم 800مشخص شده، رقم  يبا كم آب يكه در سازگار يريدر مطالعات اخ يحت ستيز طيمح يبرا

نسبتا مناسب رودخانه  يداريپا يبرا يآب ازيكه كف ن دهد يكه مطالعات نشان م ياست در حال يمترمكعب

 متر مكعب آب است. ونيليم 1,5ها حدود  و تاالب

 يامدهاياز پ يكيكمك كنند، گفت:  ديهمه افراد با رانيدر ا يستيتنوع ز يبرا نكهيبر ا ديكبا تا او

و  ستانيها مانند خوزستان و س استان يگرد و غبار است كه ما در برخ دهيها، بروز پد خشك شدن تاالب

 .ميمواجه شد تيفعال نيسخت ا طيبلوچستان با شرا

از  هيرو يكرد: برداشت ب انيب نيهمچن ستيز طيسازمان مح يو امور تاالب ها ييايدر طيمح معاون

 شيآب، كاهش رطوبت خاك و افزا يها رفتن سفره نييموجب پا زين يو سطح ينيزم ريز يها آب

 گرد و غبار شده است. دهيپد

 موجب كانون توانند يكه م ييها هكتار از عرصه ونيليم 32به  كينزد نكهيا انيبا ب نيهمچن زاده جانياله

هكتار از  ونيليم 3كرد: از مجموع  حياند، تصر شده ييمختلف شوند، شناسا يها يرد و غبار با درجه بندگ

 گرد و غبار را دارند. ستنبرخا ليهكتار پتانس ونيليم ميو ن كيبه  كيكشور، نزد يتاالب يها عرصه

تحت عنوان نجات  يا دارد، افزود: مطالعه يبد طيشرا يتاالب گاوخون نكهيا انيمقام مسئول با ب نيا

 ياست. برا ينجات تاالب گاوخون ،ينجات بخش نيا يرود آماده شده كه انتها ندهيرودخانه زا يبخش

 شده است. ينيب شيبرنامه پ نيا زيفارس ن يتاالب ها
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 – ها نسبت به متوسط بلند مدت بارش يدرصد 28 كاهش مقام مسئول اعالم كرد: كي

 13/12/1399خبرگزاري مهر مورخ 

 

 يجار يكشور در سال آب يها بارش يدرصد 28از كاهش  ران،يمنابع آب ا تيريمقام شركت مد قائم

درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال  41و مهرماه تاكنون) نسبت به متوسط بلند مدت  ي(از ابتدا

 گذشته خبر داد.

ها  بارش طيشرا نكهيبا اشاره به ا ها يمحمد حاج رسول ما،يمهر به نقل از صدا و س يگزارش خبرگزار به

و  ستانيس يها ها در استان كم است افزود: بارش اريبلند مدت بس نيانگياستان كشور نسبت به م 19در 

كاهش مواجه  صددر 50از  شيو هرمزگان نسبت به متوسط بلند مدت با ب يضوبلوچستان، خراسان ر

 است.

 نيانگيو همدان نسبت به م يشرق جانيالبرز، آذربا ن،يتهران، قزو يها استان يها بارش زانيگفت: م يو

 مواجه است. شيدرصد افزا 10بلند مدت با 

 800و  ارديليم 14كشور هم اكنون  يسدها يدورو نكهيا انيبا ب رانيمنابع آب ا تيريمقام شركت مد قائم

 نيدرصد كاهش مواجه است كه ا 21رقم نسبت به سال گذشته با  نيمترمكعب است ادامه داد: ا ونيليم

 مواجه خواهد شد. زين يشتريشدن به فصل گرم با كاهش ب كيمقدار با توجه به نزد

مترمكعب  ونيليم 800و  ارديليم 27اكنون  كشور هم يحجم مخازن سدها نكهيبا اشاره به ا ها يرسول حاج

 يسازمان هواشناس ها ينيب شيكاهش مواجه است. گفت: طبق پ ارديليم 2است كه نسبت به سال گذشته با 

 زين ياگر بارش نرمال و ميوجود ندار يماه بارش قابل توجه نيمانده از اسفند و فرورد يباق يدر روزها

 نخواهد داشت. ها يردر جبران كس يچندان ريرخ بدهد تأث

كشور  يها درصد بارش 30از  شيها، ب بارش زانياز م رويوزارت ن يها ستگاهيا يافزود: طبق آمارها يو
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مقدار بارش  نيسال گذشته، كمتر 53دو ماه نسبت به  نيكه امسال در ا دهد يو بهمن رخ م يد يها در ماه

 رخ داده است.

 يانجام شده در مخازن سدها تيريضافه كرد: با توجه به مدا رانيمنابع آب ا تيريمقام شركت مد قائم

كشت بهاره و تابستانه در  ازيآب مورد ن نيتأم يوجود ندارد، اما برا يآب شرب مشكل نيتأم يكشور برا

 شد. ميمواجه خواه تيها با محدود از استان يبرخ
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عمان  يايدر آب؛ كشور ياستان شرق 3پروژه انتقال آب از سواحل چابهار به  ياجرا

 13/12/1399سبزينه مورخ روزنامه  – رسد يه مشهد مب گريسال د8

 

 يعال يشده است كه شورا يچنان جد يو مركز يشرق يها استان ژهيو به رانيكمبود آب در ا يماجرا

كه انتقال  يا كرد، مصوبه بيها تصو استان  نياستفاده در ا يرا برا اهايانتقال آب از در يا آب در مصوبه

عمان به سه  ياياز در ب) و انتقال آديرس يبردار (آبان امسال به بهره يآب از هرمزگان به فالت مركز

 رانيا يپروژه انتقال آب از سواحل چابهار به سه استان شرق يمهم آن هستند. اجرا يها بخش ياستان شرق

 اريبس يها بيدر كشور مطرح است، پس از فراز و نش داريآب پا نيابرپروژه در حوزه تأم كيعنوان  كه به

 شود. يآغاز م يزود آن به يو كارشناس يمطالعات اتيعمل

 يخراسان جنوب وبلوچستان، ستانيو انتقال آب از سواحل چابهار به سه استان س يساز نيريپروژه كه ش نيا

در كشور  يرسان پروژه آب نيتر بزرگ يگذار هيرا برعهده دارد، از نظر ابعاد و حجم سرما يو رضو

بخش صنعت و  رها د استان نيساكن ا تينفر جمع ونيليم12آن حدود  يكه با اجرا رود يشمار م به

به نام شركت  يپروژه بزرگ قرار است توسط بخش خصوص نيمند خواهند شد. ا خدمات از آن بهره

 ارديليم5/2آن حدود  ياجرا نهيشود كه هز ياتياز سراسر كشور عمل نگيشركت هلد9تابش متشكل از 

طول  به سال هشتكم حدود  به مشهد دستبرآورد شده است و در افق طرح انتقال آب از چابهار  وروي

و  يو بلوچستان، خراسان رضو ستانيس يها نامه انتقال آب از سواحل چابهار به استان . تفاهمانجامد يم

 .ديسال گذشته در مشهد به امضاء رس ورماهيمناطق شهر نيو استانداران ا روين ريبا حضور معاون وز يجنوب

 رويوزارت ن ياز سو 1395سال زيكشور ن يشرق يها چابهار به استان طرح انتقال آب از سواحل مطالعات

طرح توسط  نيا يواگذار شد و پس از آن مطالعات مهندس يرضو خراسان يا به شركت آب منطقه

 يدزو و به دهيخود رس يانيمطالعات به مراحل پا نيمدت دوسال انجام شد. اكنون ا شركت تابش به
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 طرح بزرگ انتقال آب به شرق كشور خواهد بود. يياجرا اتيسواحل چابهار شاهد عمل

از  يكياكنون  يرضو بس كه خراسان نيباب ضرورت انتقال آب از سواحل چابهار به مشهد، هم در

منابع آب  كه يطور به رود؛ يشمار م در كشور به ينيرزميز يها ها از نظر افت آب استان نيتر يبحران

ها و  اكنون چاه مترمكعب در سال مواجه است. هم ونيليم28و  هزار كي ياستان با كسر نيا ينيرزميز

نفر  ونيليم4/6 تيبا جمع يرضو استان خراسان يآب مصرف نيدر تأم يدرصد85سهم  ينيرزميمنابع ز

 دارند.

 

 كشور يشرق يها مترمكعب آب در استان ونيليم750 عيتوز 

انتقال آب از   طرح يگفت: اجرا رنايبه ا باره نيدر ا يرضو خراسان يا شركت آب منطقه رعامليمد

كه رونق،  رود يشمار م جهش بزرگ در صنعت آب كشور به رانيا يسواحل چابهار به سه استان شرق

 را دربر خواهد داشت. ازيمورد ن داريآب پا نيو تأم ييزا اشتغال

و  ير از اهداف اصلكمبود آب بخش صنعت، خدمات و شرب در شرق كشو نيافزود: تأم ييعال محمد

مترمكعب  ونيليم750طرح قرار است،  ييطرح انتقال آب از سواحل چابهار است كه در افق نها يينها

 شود. عيكشور توز يشرق يها در استان نيريش آب

 

 مند خواهند شد بهره يدنينفر از آب سالم آشام ونيليم12

عمان به شرق كشور  يايادامه داد: با انتقال آب از در يرضو خراسان يا شركت آب منطقه رعامليمد

 .شوند يمند م آن بهره ياياز مزا يو رضو يخراسان جنوب وبلوچستان، ستانيس يها نفر در استان ونيليم12

 يشركت ابالغ شد، گفت: علت واگذار نيبه ا 95طرح در سال نيمطالعات ا كه نيا انيبا ب ييعال

به مشهد  يانتقال آب از سد دوست زيآم تيموفق يركت، تجربه مطالعه و اجراش نيطرح به ا نيمطالعات ا
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 بوده است.

مدت دو  به رويوزارت ن بيافزود: مطالعات طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق كشور با تصو يو

انجام  يرضو خراسان يا متشكل از چهار مشاور آب و نظارت شركت آب منطقه يوميسال توسط كنسرس

ن يو اختصاص زم يطيمح ستيمطالعات ز ا،يآب از در صيتخص ريالزم، نظ يشد كه با اخذ مجوزها

 است. ياكنون آماده اجرا توسط بخش خصوص خانه هيتصف

از  يا آب و برق شرق كشور، مجموعه نيتأم يادامه داد: شركت تابش مخفف تكاپو ييعال

آب از سواحل چابهار به شرق كشور را  يساز نيريطرح انتقال و ش ياست كه اجرا يگذاران هيسرما

 برعهده دارند.

 يها انجام مرحله اول طرح انتقال آب از سواحل چابهار به استان يبرا نهيبرآورد هز كه نيا انيبا ب يو

 نهيهز نياز ا شياست، گفت: پ افتهي يتوجه ارزش كاهش قابل يكشور پس از اعمال مهندس يشرق

 ارديليم5/2 هارزش ب يبا محاسبات مهندس زانيم نيبرآورد شده بود كه ا وروي ارديليم2/3طرح  ياجرا

 .افتيكاهش  وروي

 

 مترمكعب آب است ونيليم120از آب سواحل چابهار  يرضو خراسان سهم

طرح انتقال آب از سواحل  يگفت: در فاز اول اجرا زين يرضو خراسان يا شركت آب منطقه مقام قائم

 ونيليم228 وبلوچستان ستانيمترمكعب، سهم س ونيليم120 يرضو چابهار به شرق كشور سهم خراسان

 شده است. نييمترمكعب در سال تع ونيليم60 يجنوب مترمكعب و سهم خراسان

مات مصارف صنعت و خد ياز سواحل چابهار به شرق كشور برا يافزود: آب انتقال يطاهر رضا يعل

 برآورد شده است. وروي9/2خط  يانتها يحاضر و برا طيهر مترمكعب آن در شرا متيشده و ق ينيب شيپ
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با قدرت درحال اجراست؛ اما  يرضو در خراسان يآب با كم يسازگار يها اكنون طرح ادامه داد: هم يو

اسراف را در مصرف آب داشته  نيتر و كم يور و بهره ييجو صرفه نيتر شينشان داده كه اگر ب ها يبررس

 .ميبا كمبود آب مواجه هست يرضو باز هم در مشهد و خراسان م،يباش

 

 يو محل يآب مشهد دغدغه مشترك مسئوالن مل نيمأت 

شهر  كالن نيتر عنوان بزرگ آب مشهد به نيگفت: تأم يرضو خراسان يا شركت آب منطقه مقام قائم

اكنون دغدغه  زائر و مسافر ساالنه، هم ونيليم30ثابت و  تيفر جمعن ونيليم5/3از  شيبا ب ايدن يمذهب

 .رود يشمار م به يو محل يمشترك مسئوالن مل

از منابع  نهيبه يبردار آب مشهد افزود: بهره نيتأم يبرا داريپا يها طرح يبا اشاره به لزوم اجرا يو

و تركمنستان و انتقال آب از  ستانكيافغانستان، تاج يكشورها يها هزارمسجد، استفاده از آب يها آب

 .ميستها ه شدن آن ياتيعمل ريگيهاست كه پ طرح نيعمان به شرق كشور ازجمله ا يايدر

 نيحلقه چاه تأم457شامل  ينيرزميمنابع ز قيآب مشهد از طر نيحاضر عمده تأم ادامه داد: درحال يطاهر

آب  نيتأم گريمنابع د زيآباد ن و قاسم هيو دو قنات امام يو چهار سد ارداك، طرق، كارده و دوست شود يم

 .روند يشمار م مشهد به

 يكه برا شود يمترمكعب در سال برآورد م ونيليم220ساالنه آب مشهد حدود  ازياكنون ن گفت: هم يو

 ونيليم320 تيجمع شيآب شهر با توجه به روند افزا ازينفر ن ونيليم حدود پنج تيبا جمع 1420سال 

 شده است. ينيب شيمترمكعب در سال پ

 

 رود يشمار م كشور به يرسان طرح آب نيتر آب از سواحل چابهار بزرگ انتقال

 زيآب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، معروف به تابش ن يشركت تكاپو رهيمد ئتيو عضو ه رعامليمد
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طرح  نيتر آب شرق كشور در قالب انتقال آب از سواحل چابهار بزرگ داريپا نيگفت: طرح توسعه و تأم

است،  نگيشركت هلد9شركت كه متشكل از  نيآن توسط ا يكه اجرا رود يشمار م كشور به يرسان آب

 خواهد شد. ياتيعمل

از پروژه انتقال آب  ياجرا يبرا رويشركت به فراخوان وزارت ن16از  شيب 1397مقدم افزود: در سال ريام

 نيا نياز ب يو علم رانهيسختگ يارهايبراساس مع  سواحل چابهار به شرق كشور دعوت شدند كه

 نيكه ا دانتخاب شدن يتخصص تيو قابل يتوانمند نيشركت با باالتر9و توانمند  يا حرفه يها شركت

 طرح بزرگ را برعهده گرفتند. نيكردن ا ياتيعمل تيها در قالب شركت تابش مسئول شركت

انجام شد و  يرضو خراسان يا توسط شركت آب منطقه  پروژه نيا ياجرا يادامه داد: مطالعات شناخت يو

 ،يمهندس ،يفن ،يتيامن ،ياقتصاد يها آن توسط شركت تابش در قالب بسته يمطالعات مهندس

 يآت يبر انجام شد كه در روزها و زمان دهيچياقدامات پ يسر كيدو سال با  يط ياجتماع ،يطيمح ستيز

 طرح آغاز خواهد شد. نيا يياجرا اتيعمل

از مبدأ تا  يرسان پروژه بزرگ آب نيا يگذار لوله اتيطول عمل كه نيا  انيشركت تابش با ب رعامليمد

 روگاهين20پمپاژ،  ستگاهيا23 يطرح دارا نيشده است، گفت: ا ينيب شيپ لومتريك530و  هزار كيمقصد 

 تيقابل  طرحآب است و در افق  رهيذخ يمترمكعب مخزن بتن ونيليم كيمگاوات، 900 تيبرق به ظرف

 شده است. دهيدر سال د نيريش مترمكعب آب ونيليم 750 ديتول

و مجوز  يدر سه استان شرق روياز وزارت ن صيتخص رعامل،يمجوز پدافند غ يپروژه دارا نيافزود: ا يو

عنوان كرد و ادامه  وروي ارديليم5/2پروژه را  نيفاز اول ا ياجرا نهياست. مقدم برآورد هز يطيمح ستيز

و  يرضو استان خراسان اطرح از چابهار ت نيا يكامل اجرا اتيانجام شده، عمل يها ينيب شيداد: طبق پ

 شده است. فيتعر 1408مشهد تا سال
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 هزار نفر10آب در شرق كشور و اشتغال  نيتأم

ار در بخش شرب و صنعت گفت: نرخ آب در بخش از سواحل چابه يديآب تول متيبا اشاره به ق يو

اما در بخش صنعت، نرخ  شود؛ يمحاسبه م  شرب يها براساس تعرفه روينامه با وزارت ن شرب طبق تفاهم

 انعقاد قرارداد با صاحبان صنعت اخذ خواهد شد. قيآب از طر يواقع

وژه انتقال آب از سواحل چابهار پر  يانجام شده، اجرا يها ينيب شيشركت تابش افزود: طبق پ رعامليمد

خواهد كرد. در قالب طرح انتقال آب از  جاديهزار نفر اشتغال ا10 يكم برا دست يرضو به خراسان

 ياضطرار نيدر منطقه چابهار، تأم كه يطور شده است؛ به فيتعر زيزودهنگام ن يها سواحل چابهار طرح

 كرد. يبردار از آن بهره 1400 رماهيتا ت توان يشده كه م ينيب شيهزار مترمكعب پ پنج تيآب تا ظرف
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 13/12/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – ميكدام آب را گل نكن

 

ندارد كه  يمطلوب طيشرا يخشك است و از لحاظ منابع آب مهيخشك و ن يكشور رانيا - رنايا - تهران

 نيا ميشود تا بتوان يو مساله آب بازنگر يكل يها استياست تا در س يآب فرصت ياسفند روز مل 13

 .ميبگذاربحران را پشت سر 

است كه با بحران آب  يكشور 17 نيب رانيبا كمبود آب مواجه است، ا رانياست كه ا تيواقع كي نيا

معضل فقط مربوط به  نيواقع شده اند، البته ا قايشمال آفر اي انهيكشورها در خاورم نيمواجه است و همه ا

بحران آب در  ياصل ملهستند، عابا بحران آب روبرو  ايدرصد مردم دن 50 ديگو يبلكه آمار م ستيما ن

 زانيبر سر م يكه حت ييتا جا رديگ يآب نشات م تيريو نبود انسجام در مد تيريكشور از سوءمد

 شود.  يم دهيد يو صنعت اختالف نظر اساس يمرتبط با كشاورز ينهادها نياستفاده آب ب

 نيگزيبه جا ير كشاورزد ست،ين نهيشود به يو صنعت مصرف م يكه در كشاورز يمقدار آب يطرف از

درصد منابع آب  90از  شيب م،يدار يضرور ازين يسنت يو تحت فشار به جا يقطره ا ياريكردن آب

و صنعت هشت  يهمه مصرف آب در بخش خانگ  شود، يمصرف م يما در بخش كشاورز ريدپذيتجد

همه محصوالت  ديدارد، تول ازيانسان به آب ن يها تياز همه فعال شيب يبخش كشاورز ،درصد است

 ياريبه آب يازيببارد كشاورزان ن يباران كاف يبه آب وابسته است، اگر در منطقه ا يو دام يكشاورز

روش  دياست پس با يمحصوالت ضرور يارينباشد آب يكاف يمحصوالت خود ندارند اما اگر بارندگ

كه در  ياهانيكم آب گ مناطق باشد، مثال بهتر است در مناطق يمياقل طيمتناسب با شرا يشاورزكار ك

به آب فراوان هم مقرون به  اهينداشتن گ ازين ليبه دل رايدارند كاشته شوند ز يشتريمقاومت ب يمقابل خشك

 شود. يبا آب كم م ياريدر اثر آب نيزم يصرفه است و هم مانع شور

 ياختصاص م را به خود ياز منابع آب ياديآب بر هم هستند كه حجم ز عي، صنا يكنار بخش كشاورز در
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 يها ييمطرح است كه از جمله به عنوان مثال جانما يراداتيا زيبزرگ آب بر ن عيدهند، در واقع در صنا

آب را به كنار صنعت  دياتوان اشاره كرد، نب ياستان اصفهان م عيدر صنا اياز آب در ادياشتباه و فاصله ز

كشور فشار  يشكننده منابع آب طيبه شرا نيز اا شتريتا ب ميصنعت را در كنار آب برپا كن ديبلكه با ميببر

 وارد نشود.

بحران  ندهيسال آ 10)، در طول WWF( عتيطب يصندوق جهان ياعالم شده از سو يتوجه به آمارها با

 فيو با توجه به تعر رديگ يرا در بر م ييايو آس يياروپا يكشور ها ژهينقاط جهان به و شتريب يكم آب

باشد با  داشتهشهروندانش  يساالنه كمتر از  هزار متر مكعب آب شرب برا يچنانچه كشور يبانك جهان

 يريكشور با به كارگ يآب تيكردن امن نيتام يرو برا نيشود، از ا يكمبود آب مواجه م يمشكل جد

 يمنابع آب رهيبه ذخ يو كشاورز يصنعت ،يدر مصرف خانگ ييآب و با صرفه جو شرفتهيپ تيرياصول مد

 مك كرد.توان ك يكشور م

كند، به عنوان مثال سرانه  يم ديآب در كشور را تشد يبحران تينادرست مصرف آب هم وضع يالگو

 تريل 300تا  250 رانياست اما در ا تريل 111است  رانيآن چند برابر ا يآب ريكه ذخا شيمصرف آب در اتر

و  هيرو يب يه برداشت هااز موارد قابل توج گريد يكيتامل دارد،  يمصرف سرانه آب است كه واقعا جا

 يكه همه آب مصرف دياست، تصور كن ينيرزميز يشدن سفره ها يو خال ينيزم ريز ياز آبها يرقانونيغ

اگر  ال،يها ر يشود و با توجه به كاهش بارندگ يم نيتام ينيزم ريز ياز آبها زديمانند  يتيشهر پرجمع

شهر باشند،  نيا يآب ازين يجوابگو ندتوان يم گريمنابع تا چند سال د نينشود ا نيگزيآب مصرف شده جا

جدا كند و  يآب شرب را از آب مصرف دياست كه دولت حتما با نيارائه شده ا ياز راه كارها يكي

 . رديمصرف آب شرب صورت گ يرو يديكنترل شد

ن شدند كه زما يمدع يكه برخ مينقاط كشور بود شتريدر ب يخوب يها يدو سال گذشته شاهد بارندگ در

به  ريدو سال اخ يبارندگ نديگو يكه محققان م يدر حال ميشد يو وارد ترسال دهيرس انيبه پا يخشكسال
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 .ميهست ريو ما همچنان با بحران آب درگ ستين يخشكسال انيپا يمعنا

سبب شد تا آب چه  نيكرد و ا بيرا در باال دست تخر ياهيخود پوشش گ يخواه ادهيواقع انسان با ز در

 نيگواه ا رياخ يها ليكند كه س جاديهمه نباشد و خسارت ا يدر واقع برا اديكم باشد و چه زكه  يموقع

اشاره كرد. اگر به  سو فار يسار  در دشت تركمن صحرا، گنبد، رياخ يها ليتوان به س يادعا است كه م

شاهد وقوع  ميكرد يو عرصه رودخانه ها را تنگ و تنگ نم ميكرد يرودخانه ها تجاوز نم يآبرفت ميحر

 .مينبود رانگريو يها ليس

 ييرا در بخش ها ليتبد نيا جيو نتا ميكن يم ليتبد بتيموهبت است اما متاسفانه آن را به مص كي ليس

باعث شود كه فكر  ديها نبا ليس ني، ا ميا دهيو بلوچستان د ستانياز كشور مانند خوزستان، لرستان و س

تالش  ديبلكه با ميكن تقلحوضه به آن حوضه من نياز ا ميا مجازآب مازاد ر نيو ا ميآب مازاد دار ميكن

 .ميكن يتوسعه را طراح دمانيچ رانيا عتيحاكم بر طب نيبر اساس قوان ميكن

تطابق با  يبرا ييمردم آن نشان دادند كه درك و فراست باال ربازياست كه از د يكشور رانيا

تالش  ديها است، با خدانيقنات ها و  زها،يكار ا،رهيكشور دارند و مصداق آن بادگ مياقل يها تيواقع

 .ميو الگو مطرح بمان شگاميكشور پ كيهمچنان به عنوان  ميكن
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 14/12/1399ميزان مورخ خبرگزاري  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 12كاهش  

 

كه نسبت به  دهيرس متريليم 196ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 12و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 26سال گذشته با كاهش  يها بارش

 13تا  يسال آب يكه از ابتدا دهد ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 108ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99اسفند 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 196است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 27ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 41كه كاهش  دهيثبت رس

 رو بوده است.روب

كه نسبت به  دهيرس متريليم 196ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 12و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 26سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 184عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 26و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 41

 3 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 150با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 ثبت رسانده است.را به  يدرصد 11 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 33 كاهش

 47بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 63با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد  33ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 80بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 17با  زيشرق ن يمرز حوضه
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 را به ثبت رسانده است. يدرصد 70كاهش 

بارش نسبت به سال گذشته با  متريليم 53با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 45 شيو نسبت به دراز مدت افزا يدرصد 52 كاهش
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 – شد قيعم هياروم اچهيدر كف :هياروم اچهيدر يايستاد اح يزير دفتر برنامه ريمد

 14/12/1399خبرگزاري ايرنا مورخ 

 

 هياروم اچهيكف در نكهيا انيبا ب هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزير دفتر برنامه ريمد -رنايا -زيتبر

نمك ها را  شده و اچهيوارد در دياست كه آب جد يمعن نيخبر خوب به ا نيعمق گرفته است، گفت: ا

 است . يا كننده دواريام اريحل كرده است كه نكته بس

عمق آب در  يمتر كي شيافزا نكهيا انيبا ب رنايروز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ا يشيتجر مسعود

 د،يآ يم هياروم اچهيكه به سمت در يشتريبا آب ب ميدوارياتفاق افتاده است، افزود: ام هياروم اچهيدر

 داشته باشند. يپهنه آب نياز ا زين يتفرجگاه يانند استفاده هامردم بتو

نشان داد كه  هياروم اچهيدر ياياست، گفت: اح ييفرصت طال هياروم اچهيدر ياياح نكهيبر ا ديبا تاك يو

 .ميده شيرا افزا داتيحال تول نيو در ع ميرا كم كن يمصرف آب كشاورز ميتوان يم

 يكياكولوژ ياياح ميتا مطمئن شو ميحركت كن ندهيساله آ 5تا  ريمس نيدر ا ديكرد: با ديتاك يشيتجر

 اتفاق افتاده است. هياروم اچهيدر

تواند  يگذشته، م يدر سال ها هياروم اچهيدر ياياح ياظهار كرد: برنامه ها و اقدامات انجام شده برا يو

 باشد . يجار يكشور و مشكالت آب يتاالب ها گريد يبرا ييالگو

 يبرا ييتواند الگو يم هياروم اچهيدر ياياح نكهيا انيبا ب ستيز طيسازمان حفاظت مح يبع انسانمنا معاون

 اچهيناموفق از در تيريبه عنوان تجربه و مد ايدانش آموزان استرال يباشد، افزود: در كتاب درس ايتمام دن

 ايرا اح اچهيدر ميتوانست ير داخلو ابتكا نزمان با علم، توا نيما در كوتاه تر ينامبرده شده بود، ول هياروم

 است . يبزرگ اريكه دستاورد بس ميكن

سال  10 زيآرال ن اچهيسال و در 20از  شيب كايآمر اچهيدر ياست كه برا يدر حال نيادامه داد: ا يو
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دانش روز و  ،يبا استفاده از كار جمع ميانجام دهند، اما ما نشان داد ياست كه  نتوانسته اند كار

 .ميكن ايرا اح هياروم اچهيدر ميتوان يم يجهان يها تجربه

 نيو بعد از آن به دنبال ا ميگذراند 97و  96 يرا در سال ها هياروم اچهيدر تيگفت: فاز تثب يشيتجر 

به  يمنطقه از حالت سنت يو كشاورز ميده شيآب را افزا يكه با كاهش مصرف آب، بهره ور ميبود

 شود. ليتر تبد شرفتهيپ يكشاورز

كه به  افتهيبا آب كاهش  ميتوان يكه چگونه م ميسمت حركت كرد نيبه ا 1397ادامه داد: از سال  يو

 .ميكشاورزان منطقه كمك كن شتيمانده، به مع يآب باق زيشده و ن زيسرر اچهيسمت در

ر د يگفت: بنا بر اعالم وزارت جهاد كشاورز هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتربرنامه ر ريمد

و  يزراع داتيدرصد تول 25تا  15 م،يسدها داشت ابيكه در پا يدرصد آب 40سال ها با استفاده از  نيا

 .ميكرد يآب را اسراف م ن،ياز ا شيدهد پ يكه نشان م ميداد شيرا افزا يباغ

ند، ك دايپ شيافزا يكشاورز داتيمانده تول يدرصد آب باق 60از  ديبا يدر قدم بعد نكهيبا اشاره به ا يو

و  بيگندم، انگور، س ونجه،ي يمحصول اصل 5 ياست كه رو نيگسترده ا ياز برنامه ها يكيافزود: 

 .ميچغندرقند متمركز شو

از استان خارج شود،  دينبا ديروش كه مازاد بر تول نياضافه كرد: در خصوص چغندر قند با ا يشيتجر

 ياستان ها يداخل ازيمناسب تمام ن يو بذرها يسطح ريز ياريبا نشاء، آب ميو توانست ميكرد يزيبرنامه ر

 .ميكن ممكنرا  اندوآبيكارخانه قند م تيو ادامه فعال نيرا تام هياروم اچهيدر يرامونيپ

و  يكرده بودند، معرف ديتول يبخش خصوص يقاتيسه بذر مختلف كه مراكز تحق زيافزود: در گندم ن يو

 ندهيسال آ 5روند تا  نيكشت گندم انجام گرفت و ا يضهزار هكتار ارا 117هزار هكتار از  47امسال در 

 كند. يم دايادامه پ

برنامه  ،ييدارو اهانياظهار كرد: در رابطه با گ هياروم اچهيدر يايستاد اح قيو تلف يزيدفتربرنامه ر ريمد
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شروع شده و هر  شيسال پ 3از  ييدارو اهانيطرح گ يبه عنوان مجر يجهادكشاورز ياز سو يمفصل

 يها تيظرف از ميكرد يكرده و سع دايپ شيافزا ييدارو اهانيگ ياراض ركشتيدرصد سطح ز 100سال 

 اهانيچه نوع گ نكهيدر مورد ا زين يغرب جانيو آذربا يشرق جانيدو استان آذربا يجهاد دانشگاه يعلم

مك ك ر،يمس نياحصاء چالش ها و موانع موجود در ا نياستان ها كاشت شود و همچن نيدر ا ييدارو

 گرفته شود.

 اچهيدر كشور وجود دارد و در ييدارو اهانيدر حوزه گ يساخت ريخوب ز اريبس تيگفت: ظرف يو

 تيظرف يعنيبوده است كه ساختار ان معكوس بوده،  يزيآبر يتاكنون از جمله حوضه ها هياروم

 آمد. يمحصول به عمل نم يوجود داشته، ول يا كارخانه

 يكم آبر اهانيبه سمت كشت گ ميكرده ا يسع هياروم اچهيدر زيآبر كرد: در حوضه يادآوري يشيتجر

 هستند. يتر ييباال يارزش اقتصاد يكه دارا ميبرو

از جمله سردهنه ها  يسازه ا يعمده پروژه ها ندهيادامه داد: تا آخر امسال و حداكثر خرداد ماه سال آ يو

به اتمام  هياروم اچهيدر ياياح يه شده برادر نظر گرفت يخانه ها هيپروژه انتقال آب و تصف نيو همچن

 داشت. مينخواه باال يبا منابع مال نيسنگ يپروژه ها يبه اجرا ازين يرسد و در دولت بعد يم

كاهش مصرف آب  يها تياضافه كرد:  فعال هياروم اچهيدر يايستاد اح قيوتلف يزيدفتربرنامه ر ريمد

 بيبه تصو يسازمان برنامه و بودجه و وزارت كشاورزشروع شده و برنامه ها در  98از سال  يكشاورز

ها را آغاز  مهبرنا لوتيبه عنوان پا ييمنطقه روستا 40در  يجهاد كشاورز ،يجار يو در سال آب دهيرس

 شيمصرف آب كمتر و افزا يبرا يالملل نيكند تا از تجربه ب يكمك م زيفائو ن يكرده و سازمان جهان

 .مياستفاده كن داتيتول

 نكهيراستاست كه بعد از ا نيدر ا هياروم اچهيدر يايمربوط به اح يزود: تمام اقدامات و كارهااف يو

 يياجرا ييبرسد و پروژه ها كيبه تراز اكولوژ اچهيدر 1406به اتمام برسند، تا سال  يسازه ا يپروژه ها
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 كنند. نيرا تام ازيآب مورد ن هيشوند كه بق

هنوز با  اچهيدر نيكه ا دهد ينشان م يا ماهواره يها داده هيبر پا هيمارو اچهيساله در 30 راتييتغ مودارن

بر اساس  ياز منابع آب نهيها و استفاده به بارش شيدارد و افزا ياديخوب خود فاصله ز يروزها

 يايبه اح اچه،يدر نيا بتراز آ شيضمن ادامه روند افزا تواند يم هياروم اچهيدر يايستاد اح يها استيس

 .انجامديكامل آن ب

 متر يسانت 40بسته ساالنه به طور متوسط  يحوزه آب نيتراز ا هياروم اچهيدر يايستاد اح لياز تشك قبل

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

در  اچهيدر نيا يده ولاعالم ش هياروم اچهيدر كيمتر به عنوان ارتفاع اكولوژ 274و  هزار كيتراز  هرچند

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

 رفع خواهد شد.

 كي/ به تراز اكولوژ1394سال / از  10قرار است ظرف مدت  ايستاد اح يها در قالب طرح هياروم اچهيدر

شروع به  1380از اواسط دهه  اچهيدر نيعقب است؛ ا سال از برنامه 2تا  ميون كيخود برسد كه حدود 

آن خشك  احتدرصد از مس 80حدود  يالديم 2015تا سال  يالملل نيخشك شدن كرد و بنا بر آمار ب

 شد.
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 17/12/1399خبرگزاري ايرنا مورخ  – مازندران كم شد يآب كشاورز ريذخا

 

 يها آب پشت سدها و آببندان رهيمازندران از كاهش ذخ يشركت آب منطقه ا رعامليمد - رنايا -يسار

از آب  ديكشاورزان خواست تا در استفاده مف ژهيبرداران ، بو خبر داد و از بهره ياستان در سال جار

 كنند. يهمكار

 ديشده پشت سد شه رهيگفت كه هم اكنون آب ذخ رنايبه خبرنگار ا كشنبهيروز  يخكشي ميابراه محمد

در  ييرجا ديدرصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته است. سد شه 10درصد و سد البرز هم  16 ييرجا

 سد مهم و بزرگ استان مازندران هستند. 2و سد البرز در سوادكوه  يسار

و  سد  تيدرصد ظرف 85متر مكعب برابر با  نويليم138را  يسار ييآب پشت سد رجا رهيذخ زانيم يو

 برآورد كرد. تيدرصد ظرف 88متر مكعب معادل  ونيليم125البرز را هم  

سد در  2 نيمتر مكعب است. ا ونيليم 142و سد البرز هم  ونيليم 162 ييرجا ديسد شه ياسم تيظرف

هم  هيدرصد بق 13ند و آب استان را بر عهده دار يساز رهيذخ تيدرصد مجموع ظرف 87مجموع حدود 

 سد كوچك است. 6مربوط به 

 رگاهي، سنبل رود ش ونيليمتر مكعب ، برنجستانك قائمشهر حدود چهار م ونيليم كينور با  ماالتيال سد

نوشهر با  يكال نيو سد صالح الد ونيليرامسر هشت م جراني، م ونيليبابل پنج م ادهي، ش ونيليم 1,5حدود 

كه در كنترل  ينقش طرسدها به خا نيا يريسد كوچك مازندران هستند. آبگ 6متر مكعب  ونيليم 2,1

 .رديگ يدرصد مورد توجه قرار م 60تا  50دارند همواره در حد  يمحل يها البيس

 

 متر مكعب است. ونيليم 350آب پشت هشت سد فعال مازندران  يساز رهيذخ تيظرف مجموع

دانست و  ياستان در سال جار يروان آب ها برف را سبب كاهش و ژهيبو يكاهش بارندگ يخكشي
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 آب پشت سدها با كاهش مواجه شود. رهيذخ زانيسبب شده است تا م تيوضع نيگفت كه هم

 

 ها  آببندان رهيذخ يدرصد 25 كاهش

استان خبر داد  يآببندان ها شتريآب ب رهياز كاهش ذخ نيمازندران همچن يشركت آب منطقه ا رعامليمد

متر مكعب آب در استان وجود دارد كه  ونيليم 370حدود  تيقطعه آببندان با ظرف 800و اظهار داشت : 

سال قبل  بهشده است كه نسب به مدت مشا يريآنها آبگ تيدرصد از ظرف 60تاكنون به طور متوسط 

 دهد. يدرصد كاهش نشان م 25حدود 

زمستانه و آب تخت كردن  اريشگذشته شخم و  يبر خالف سال ها كارانينكته كه امسال شال نيبا ذكر ا يو

استان  يشروع كرده اند ، افزود : طبق آمار اداره برنج جهاد كشاورز يعيها را زودتر و در سطح وس نيزم

 ياز آب ها يحداكثر ادهكشاورزان با استف يعنيآب تخت شده است ، يزاريشال يها نيدرصد زم 60حدود 

 كردند. يكشاورز يها نيوارد زم تيرين را با مدشد ، آ يم زيسرر ايكه به صورت  هرز به در يسطح

صورت گرفته  هر هكتار از  يها يمازندران در بحث كاشت برنج است. طبق بررس يآب ازين نيشتريب

 يآب ازين نيا توان يمصرف آب م تيريهزار متر مكعب آب است ، اما با مد 10 ازمندين يزاريشال ياراض

 تار كاهش داد.را به حدود هفت هزار متر مكعب در هك

 يآب كشت برنج در مازندران با مشكل كم يجار يفصل زراع يكه احتماال برا نيا ينيب شيبا پ يخكشي

 است. يكشاورزان ضرور يمصرف آب با همكار تيريكرد : اما مد ديمواجه نشوند ، تاك

 يدر استان ، نوبت بند يمصرف آب كشاورز تيريمد يساز نهيگفت كه همسو با به نيهمچن يو

 استان هم آغاز شده است. ياز رودخانه ها يآب كشاورز افتيدر

عبور  ريرودخانه ها در مس نيدارد. آب ا لومتريرشته رودخانه به طول حدود هفت هزار ك 120 مازندران

مورد  ياراض ياريآب يتوسط كشاورزان برا يسردهنه كشاورز جاديخزر با ا يايبه در دنيرس يبرا
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آب  شركت يا رهيزنج تيريآب از رودخانه ها هم با مد افتيدر ينوبت بند .رديگ ياستفاده قرار م

 هيبا اعمال سهم تيروستاها و در نها يها و شوراها ياريها ، ده ي، بخشدار ي، جهاد كشاورز يمنطقه ا

 شود.  يم ييرودخانه ها اجرا ريها در مس رآبيتوسط م

مازندران مصرف  يدرصد آب پشت سدها 90ه ك نيا انيمازندران با ب يشركت آب منطقه ا رعامليمد

رودخانه ها  يروبيو كشاورزان ال يو مشاركت جهادكشاورز يداد :هم اكنون با همكار حيتوض ،دارد يكشاورز

 انجام است. الرودخانه ها در ح ياز آب جار نهيبا هدف استفاده به يكشاورز يسردهنه ها ميو ترم

شده است.  بياستان مازندران تصو يآب با كم يسازگار  برنامه تاي، كل رويوزارت ن ياساس اعالم رسم بر

 يكارگروه مل ريو دب رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريطبق  اعالم دفتر مد

 يمختلف شرب، كشاورز يها استان مازندران در بخش يآب با كم ي،برنامه سازگار يبا كم آب يسازگار

برداشت از منابع آب  زانيم 1405برنامه ها تا افق   يقرار گرفت كه با اجرا يو صنعت مورد بحث و بررس

 .افتيمترمكعب كاهش خواهد  ونيليم 421,8استان در مجموع  نيا ينيرزميو ز يسطح

 شود. يمازندران مصرف م يمتر مكعب آب در بخش كشاورز ونيليم 800و  ارديليم 2حال حاضر  در

تن انواع محصوالت  ونيلياز هفت م شيدارد كه ساالنه ب يكشاورز يها نيهزار هكتار زم 460 مازندران

استان از  يدرصد از آب كشاورز 20كامل سد ها و آببندان ها  يريكند . با آبگ يم ديتول يو باغ يزراع

 شود. يم نيتام ينيزم ريو ز يسطح ياز آب ها هيو با بق قيطر نيا

مترمكعب است كه از  ونيليم600  و  ارديليم 6زندران در حد توان بالقوه آب ما ،يرسم ياساس آمارها بر

 است . ينيرزميز يآب ها هيو بق يسطح يمترمكعب آب ها ونيليم900  و  ارديليمقدار چهار م نيا

 كيو  يسطح يمترمكعب آب در بخش آب ها ونيليم550  و  ارديليم كيساالنه حدود  نيانگيطور م به

سال  يط يآب سطح هيشود و بق يم يبهره بردار ينيرزميب در بخش آب زمترمكع ونيليم350  و  ارديليم

 .زدير يم ايبه صورت هرز به در
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خبرگزاري ايرنا مورخ  گردد؟ يباز م يبه تاالب گاوخون ييبها خيحقابه ش ايآ

17/12/1399 

 

را به عنوان منطقه  ياصفهان از دولت خواست تا تاالب گاوخون ندهينما شيپ يچند - رنايا - تهران

 ستيز طيتاالب انجام داد اما سازمان مح نيا يايكار را با هدف اح نيا ديحفاظت شده به ثبت برساند، شا

مهم نبود آب است  مسالهاما  شود يانجام م به تاالب يآبرسان يمعتقد است اكنون همه اقدامات الزم برا

 برسد. يتا به گاوخون

به  يا در نامه ياسالم يمردم اصفهان در مجلس شورا ندهينما ييبهمن ماه بود كه عباس مقتدا 13

 نيو اعالم ا يدولت به تاالب گاوخون ژهيخواستار توجه و يجمهور سيرئ ياالسالم حسن روحان حجت

 سيو رئ روين ريبه وز يا در نامه يجمهور سييشد و بعد از آن ر» حفاظت شده« يا منطقه به عنوان منطقه

مورد  يمنطقه حفاظت شده تاالب گاوخون جاديا يبرا طيدستور داد تا شرا ستيز طيسازمان حفاظت مح

 .رديقرار گ يبررس

 لومتريك 476است به وسعت  يشود، نام تاالب يگفته م زين يكه به آن باتالق گاوخون يگاوخون تاالب

قرار دارد كه از  زديدر استان  هياز آن در استان اصفهان و بق يكه بخش بزرگ رانيا يمربع در فالت مركز

شود؛ در  يتاالب نم ردرود وا نيآب از ا يقطره ا گرياست د يشود اما چند سال يم هيتغذ رود ندهيزا

را از دست داد و خشك شد كه  ريسخود در همه م يدائم انيجر 1386رود حدودا از سال  ندهيواقع زا

 نيدر باالدست و همچن ريچند دهه اخ يخشك شدن آن را خشكسال ليدال نيكارشناسان عمده تر

 دانند.  يحوضه م نيا ينادرست منابع آب تيريمد

خشك  ليدال گريكشت نامناسب در باالدست از د يبزرگ و آب بر و الگو عياستقرار صنا گريد يسو از

 د است.رو ندهيشدن زا
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آغاز شد كه  70دهه  ليمشكل از اوا نيشود، ا يرود سال هاست كه در مقاطع بلند مدت خشك م ندهيزا

را  ييبها خيحقابه ش ميرود از قد ندهيزا كهيگردد در حال يحوضه بر م نينادرست آب در ا ميبه تقس

در چند  ماشد ا يم ميمزارع، شرب و صنعت تقس انياصول م يداشته كه بر اساس آن آب موجود بر رو

 طياز مح ياديبخش ز يرود و نابود نيروش به هم خورده كه موجب خشك شدن ا نيا ريسال اخ

 آن شده است. ستيز

 نيبود كه آخر يا ژهينظم و نسق و ياز گذشته دارا زيحوضه آبر نيا يرود و آبها ندهياز زا استفاده

طومار  نيموسوم شده است. بر اساس ا »ييهاب خيطومار ش«به نام  ينامه آن در عرف جامعه محل ميتقس

 70 حدودبلوك آبخور آن كه از  7 نيتر ب ييسهام جز 275و  يسهم كل 33تمام آب رودخانه به 

 يها يژگيشده است، از و ميشهر ادامه داشته تقس نيشرق ا يلومتريك 120غرب اصفهان تا  يلومتريك

در  يباغ و محله ا چيو مزرعه در تمام منطقه و هروستا  چياست كه در آن ه نيا يكيطومار  نيا ياصل

 همه سهم آب در نظر گرفته شده بود. يو برا فتادهيداخل شهر از قلم ن

تاالب  نيمتر مكعب آب وارد ا ونيليم 176ساالنه  ديبا ستيمناسب ن يتاالب گاوخون طيكه شرا ميدان يم

متر مكعب آب هم وارد  ونيليپنج م يمحقق نشده، در چند سال گذشته حت ريشود كه در چند سال اخ

تاالب  ردرود هم وا ندهينشده است، كارشناسان معتقدند اگر دو برابر آب سد زا يتاالب گاوخون

از حد در چند  شيب يها يچون بارگذار ستيتاالب ن نيامروز ا ازين يشود باز هم جوابگو يگاوخون

 دشوار كرده است. اريآن بس يرا برا طيسال گذشته شرا

 يچند ستيز طيسازمان حفاظت مح يو تاالب ها ييايدر ستيز طيزاده معاون مح جانياله مدرضااح

 يبا همكار يتاالب گاوخون ياياح يرود گفته بود كه برا ندهيو زا يتاالب گاوخون تيدرباره وضع شيپ

در  دشو يم بيآب تصو يعال يدر جلسه شورا يكه به زود ميكرد هيته يمرتبط  نقشه راه يدستگاه ها

خود  اتيبتواند به ح يباشد كه گاوخون يرود طور ندهيشد كه برداشت از آب زا ينيب شيطرح پ نيا
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مشخص شده  زيدو بخش ن نيا يآب ازين زانيمشخص شده و م يصنعت و كشاورز فيتكل يعنيبرگردد، 

 است.

 ندهير زاآب د تيريكرده بود كه مد ديتاك ستيز طيسازمان حفاظت مح ييايدر ستيز طيمح معاون

 نيكند ا يجدا عمل م ياريشود، اصفهان جدا و چهارمحال و بخت يانجام نم كپارچهيرود به صورت 

 است. يخياشتباه تار كيرقم خورده و  84است كه از سال  يمستقل بدعت غلط تيريمد

 تاالب به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شود آب نياصفهان معتقد است كه اگر ا ندهياكنون نما اما

 يايكل دفتر حفاظت و اح ريمد كهيدر حال ابدي ينجات م يشود و از مرگ حتم يوارد آن م يشتريب

 درجزو تاالب هاب ثبت شده  ياكنون تاالب گاوخون ديگو يم ستيز طيها سازمان حفاظت مح تاالب

ها آمده تاالب  ياينامه قانون حفظ و اح نييآ وستيتاالب در پ نينام ا نيرامسر است همچن ونيكنوانس

كم ندارد پس اگر منطقه حفاظت شده هم  يزيچ تيحما يبرا يو قانون يتاالب از لحاظ حقوق نيبنابرا

 .كرد ميآن ترس يتوان برا يشود نم يكه اكنون انجام م ياز اقدامات شتريب يشود كار

االب كرد: ت حيتصر رنايا ستيز طيدر گفت وگو با خبرنگار مح كشنبهيروز  يميباقرزاده كر مسعود

 يهم در مجلس شورا ونيكنوانس نيرامسر است، ا ونيثبت شده در كنوانس يجزو تاالب ها يگاوخون

 ياياحدر قانون حفظ و  نكهيمقررات آن الزم االجرا است، به اضافه ا يعني دهيرس بيبه تصو ياسالم

در  د،يرس بيآن به تصو يينامه اجرا نييآ 1397شد و در سال  بيتصو 1396تاالب ها كه در سال 

شود آورده شده كه از جمله آنها  يقانون مشمول آنها م نيكه ا يينامه فهرست تاالب ها نييآ نيا وستيپ

 ندارد. كم تيحما يبرا يتاالب گاوخون يو قانون يبه لحاظ حقوق يعنياست  يتاالب گاوخون

كه االن  يزياز چ رشتيب يحفاظت شده هم اعالم شود باز هم كار ياگر تاالب گاوخون يعنيافزود:  يو

كه اكنون در آن حوضه  ميو نظارت كن ميكن جاديپاسگاه ا ديبا يعنيشود، اعمال نخواهد شد  يانجام م

كه در منطقه  يهر اتفاق عكه آلوده نشود، در واق ميمراقب باش اي ميكن نيحقابه را تام ديبا م،يپاسگاه دار
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مجلس قابل  ندهينما تيحساس نيبه نظر من ا ينعيشود  يحاال هم اجرا م نيحفاظت شده مد نظر است هم

را از مشكالت تاالب  يداده شده تا حفاظت شده شود، مشكل شنهاديكه پ ياست اما آن راهكار يقدردان

ابزار  يموجود به حد كاف نيچون با قوان فتدياتفاق ب يشود كه تحول يباعث نم يعنيكند  يبرطرف نم

 تا به تاالب برسد. ستين ياست كه آب نيقط مساله اف ميكن تيتاالب حما نيتا از ا ميدار

 طيحفاظت شده شود سازمان مح يمثال مانند تاالب گاوخون يادامه داد: اگر منطقه ا يميكر باقرزاده

تواند از  يقانونگذار م يعنيرا دارد  جابيكه اكنون هم آن ا رديمجاب شود تا حقابه آن را بگ ديبا ستيز

تاالب ها آمده كه  ياياحقانون حفظ و  1حقابه داده نشده چون در ماده  رايزبپرسد  ستيز طيسازمان مح

 است. صيهم مقام مجاز تشخ ستيز طيو آلوده كردن تاالب ها ممنوع است و سازمان مح بيتخر

به اجرا توجه  ديبا مياز آنكه به وضع قانون بپرداز شترياست كه ما ب نيمن ا يكرد: نظر كارشناس ديتاك يو

 صيتخص يهماهنگ يشورا يتاالب گاوخون زيكه در حوضه آبر ميرفت شيپ ييتا جا نهيزم نير اد م،يكن

همه  ندگانيداد اما اكنون نما يآب را انجام م صيكار تخص ييبه تنها رويقبال وزارت ن م،يكرد جاديآب ا

 رويت نها و وزار يصنعت، شهردار ست،يز طياستانداران، مح ،يمرتبط از جمله كشاورز يدستگاه ها

 يكار باز هم آب نيبه رغم ا رديگ يآب صورت م عيآنها توز يشوند و با هماهنگ يحاضر م زيم كيدور 

كه به  ستين يباز آب نيبه رغم ا مين ندارياز ا شتريب يهماهنگ گريد يعنيرسد  ينم يبه تاالب گاوخون

 .ميتاالب بده

كه در  ييها يگفت: بارندگ ستيز طيها سازمان حفاظت مح تاالب يايكل دفتر حفاظت و اح ريمد

شود كه هم مطالعات  يرود جمع م ندهيدر پشت سد زا رديگ يصورت م يتاالب گاوخون زيحوضه آبر

 ندهيآب سهم زا نيمتر مكعب از ا ونيليم 176دهد كه  ينشان م رويو هم وزارت ن ستيز طيسازمان مح

 يرود نم ندهيمتر مكعب هم به تاالب و زا ونيليم 10 زانيم نياز آن سد است اما از ا يو گاوخون رود

در  يبارگذار نقدريرود، در واقع ا يشرب و صنعت م ،يحجم آب به بخش كشاورز نيا شتريرسد چون ب
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تا پنج  ارچه م،يو مدام در فكر انتقال آب هست ستين يكاف گريشده كه آب حوضه هم د اديمنطقه ز

 م،يجا جمع كرده ا كيم صنعت كشور را هفت كيحوضه جمع شده اند،  كيدر  تيجمع ونيليم

و  يخواهند آن منطقه قطب تجار يم يشود، حت يشود، برنج كاشته م يبه وفور انجام م يكشاورز

 كارها را ندارد. نيا تيكه ظرف يهم بشود در حال ستيتور

اگر  يعنيسابقه بود  يسال گذشته ب 50رود در  ندهيزا زيدر حوضه آبر يافزود: سال گذشته بارندگ يو

متر مكعب آب  ونيليم 5كه فقط حدود  يدر حال ديرس يپارسال م ديبه تاالب برسد با يقرار بود آب

اراده  يمحل ندهد مسووال ينشان م نيكشت سوم در تابستان انجام دادند ا يزيبه طرز شگفت انگ د،يرس

را  يمسووالن محل ديبا مجلس ندهيبرطرف شود را ندارند، نما يرود و تاالب گاوخون ندهيمشكل زا نكهيا

 قانع كند.

آب  ياديقابل حل است ؟ گفت: در حوضه حجم ز يمشكل گاوخون ايآ نكهيدرباره ا يميكر باقرزاده

چند بار استفاده شود چون آب  ديآب با كياست كه از  ييجزو معدود حوضه ها يعني ميدار يبرگشت

 تاالبوارد  هيزهاب آن بعد از تصف ديبا شود ياستفاده م يكشاورز يكه برا يمثال آب م،يندار ياديز

را كاهش  يراهكارها وجود دارد، مثال بارگذار يلي. خميها كار كن ستميس نيا يرو ديشود، در واقع با

 رييمصرف شود، در صنعت تغ يتا آب كمتر ميببر يگلخانه ا يرا به سمت كشت ها يكشاورز م،يده

حل كرد اگر  رامشكل  نيشود ا يكه نم ميريبپذ دياشوند، نب نيگزيبرها جا آب تا كم ميده يفناور

 هيقابل توج يبعد يمردم و نسل ها يبرا م،يكن يخود را پاك م نياز سرزم يبخش ميدار يعني ميريبپذ

 را حذف كردند و رفتند. نياز سرزم ييآمدند و بخش ها ييكه دولت ها ستين

شدن به منشاء گرد و غبار را دارد  ليتبد لينسپتا يتاالب گاوخون نها،ياظهار داشت: عالوه بر تمام ا يو

شود  ينقشه كه حذف نم يچون تاالب از رو رديگ يآن دامن ما را م يها بتيكه اگر خشك شود مص

درصد  30 با يكشاورز نكهيآب، خاك دارد به اضافه ا يبه جا گريماند اما د يم يخود باق يدر جا
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آب  ياديشود حجم ز رهيدرصد ذخ 20ود اگر فقط ر يدرصد آب هدر م 70شود و  يراندمان انجام م

در شرب هم مردم  م،يهدر رفت آب دار ياديتواند به تاالب برسد، در صنعت حجم ز يشود كه م يم

 نييپا متيمصرف، آب هم با ق حيو نه فرهنگ صح ميكاهنده دار يرهايكنند نه ش يدرست مصرف نم

تاالب در  كي نميب يم تيگذارد كه در نها يره ذره اثر مذ نهايشود تمام ا يم هيفراوان ته يها ارانهيبا 

 حال محو شدن است.
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روزنامه  – لرستان يها تاالب يبرا يسند كشاورز صدور ؛شوند يكه نابود م ييها هيسرما

 17/12/1399سبزينه مورخ 

 

 نيرتريپذ بيحال آس  نيو در ع نيدتريخلقت مف يها ييبايز نياز بارزتر يكيعنوان  به ها تاالب

 يكاربر رييشمار آورد. تغ ها را شاهكار خلقت به آن توان يم ينوع هستند كه به عتيطب يها ستمياكوس

 ،يآب يها مختلف طرح انيمجر ياز سو يعيطب يها طيمح يعيحقابه طب تيرعا عدم ،يتاالب ياراض

و  ييايميش يكيولوژيمختلف ب يها ندهيورود آال ،يعمران يها در پروژه يطيمح ستيمالحظات ز عدم

 يها از منابع آب هيرو يب يبردار و بهره ها يسال خشك رمجاز،يدغيشكار و ص ،يتاالب يها طيبه مح يكيزيف

ازجمله  زيلرستان ن ستانا يها . تاالبشود يها محسوب م تاالب يرو شيپ داتيازجمله تهد ينيرزميز

) قرار دري(چل جا مرهيس ديخردشده لنداسال يها آهك يدختر بر رو معروف پل گانه ازدهي يها تاالب

روزها در  نيكه ا يا هزار ساله11 ييها اند، تاالب شده جاديا شيهزار سال پ11تا  10دارند كه حدود 

 اند. معرض انقراض قرار گرفته

 ستيز طيمح ركليلرستان درحال رقم خوردن است كه مد يها تاالب يبرا يدرحال يتلخ نابود يتراژد

. دهد يها م اطراف آن نانينش هيحاش يو صدور سند برا يرزكشاو نيها به زم آن لياستان خبر از تبد نيا

شده است.  رستانها در ل از تاالب يرفتن بخش اعظم نيها موجب از ب و احداث زهكش ها يكاربر رييتغ

 كره ستيز ياتيح يها انيها شر وابسته به آب است و تاالب نيزم يدر رو اتياست كه ح يدرحال نيا

مناطق  نيا كه يطور هستند، به يعيطب يها طيمح نيدتريها جزو پر تول تاالب نيهمچن شوند؛ يمحسوب م

 ،يمناطق كشاورز يآب برا طححفظ س ،يالتيمحصوالت ش ديازجمله تول يفراوان ياقتصاد ديفوا يدارا

رفتن  نياز ب ،يخطوط ساحل تيهستند. تثب البيس ژهيو به ،يعيطب يايآب و كاهش بال رهيچوب، ذخ ديتول

 اتيح يبستر مناسب برا جاديو ا يعيطب يبايز ياندازها از چشم يآب، برخوردار هيمواد زائد و تصف
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 .شود يها محسوب م تاالب زشمندار يها يژگياز و ياهيو گ يجانور يها از گونه ياريبس

 

 لرستان يها مصائب تاالب همه

طور  موضوع به نيكه ا روند يشمار م به ها ستگاهيز نيتر شونده ديها جزو تهد است كه تاالب يدرحال نيا

 يستيز يها از گونه هيرو يو برداشت ب يآلودگ جاديا ،يكاربر ريياز خشكاندن و تغ يعمده ناش

ها،  تاالب هو مواد زائد ب يوارد شدن سموم كشاورز ،يكشاورز يهاست. مصارف آب تاالب برا تاالب

هستند كه  يعوامل گريها از د تاالب ميدر حر يكشاورز يها تيو فعال هيرو يو شكار ب ديص ،يسال خشك

 دارند. ريتأث رينظ كم يها ستمياكوس نيا يدر نابود

 

 شدند يكشاورز يكه اراض ييها تاالب

 نيتر تياز بااهم يكيها  رابطه به مهر گفت: موضوع تاالب نيلرستان در ا ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 نيتر مهم كه نياست و با توجه به ا ستيز طياست كه در دستوركار سازمان حفاظت مح يمباحث

در  ها تاالب ياياح يرا برا يغرب كشور در لرستان قرار دارند، استان اقدامات يكوهستان يها تاالب

 دستوركار قرار داده است.

كه در آن زمان  يخاص طيوجه به شرابا ت 70و  60 يها عنوان كرد: متأسفانه در دهه رانونديب يفتح مهرداد

 يبه اراض يتاالب تيكردند و از وضع دايپ يكاربر رييلرستان تغ يها از تاالب ياديشد، بخش ز جاديا

 شدند. ليتبد يكشاورز

 

 كه آب رفتند ييها تاالب

داشت:  انيد ببروجر »داالن شهيب«لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به تاالب  ستيز طيحفاظت مح ركليمد
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 است. افتهيهكتار كاهش 80هكتار بود كه متأسفانه اكنون به 913حدود  70و  60تاالب در دهه  نيمساحت ا

هكتار 126هكتار بود كه اكنون به  هزار كيدورود » تنور در«تاالب  نيادامه داد: همچن رانونديب يفتح

 يتاالب هم زمان نيپلدختر افزود: ا» بلمك يگور«با اشاره به تاالب  نيهمچن يكرده است. و دايكاهش پ

 .استدر نوسان  يآب طيهكتار متناسب با شرا114تا  50 نيهكتار بود كه اكنون ب600

 

 تاالب يبرا يسند كشاورز صدور

ها است  تاالب نيا يايما بحث اح يها از دغدغه يكي كه نيبر ا ديلرستان با تأك ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 يها يريگيشدند و با پ بوم ستيز تيريطرح مد يتاالب در سطح كشور مشمول اجرا9ع حدود گفت: در مجمو

 .ميطرح كن نيرا مشمول ا رپلدخت يها تاالب نيبروجرد و همچن داالن شهيتاالب ب ميصورت گرفته، توانست

. ميامر هست نيا ييحاضر در فاز اجرا رابطه انجام شده و درحال نيدر ا يمطالعات يادامه داد: كارها رانونديب يفتح

 يموضوع چندوجه كيامر  نياست؛ چراكه ا ستيز طيتاالب بر عهده مح ياياز اح يبخش كه نيا انيبا ب يو

 است. يو آموزش جوامع محل يلعاتمطا يكه برعهده ما بوده، بحث كارها يا فهياست، عنوان كرد: وظ

 يو به اراض افتهي يكاربر رييها تغ از تاالب يكرد: متأسفانه بخش ديلرستان تأك ستيز طيحفاظت مح ركليمد

 رابطه صادر شده است. نيكشاورزان در ا يبرا تيو مالك يكشاورز يو سند اراض شده  ليتبد يكشاورز

 

 ها تاالب ياياح يحل برا راه 2 

دو  ديراستا با نيداشته باشد و در ا تيامر موجب شده كه كشاورز حق مالك نيافزود: متأسفانه ا رانونديب يفتح

ها را به  و آن ميرا بخر يكشاورز يكند تا اراض دايبه اختصاص پ يكالن ياعتبارات ديبا اياقدام انجام شود 

 نفعان يو ذ يبا كمك جوامع محل ميبتوان يكار مشاركت كيدر قالب  كه نيا اي ميكن ليتبد يتاالب ياراض

و با در نظر گرفتن منافع جوامع  يكار مشاركت كيشوند و در قالب » حبه« ستيز طيبه مح يكشاورز ياراض
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 .ميو... را در منطقه انجام ده ينگر پرنده ،يريگ يماه ،يسمياكوتور يها بحث يبا اجرا يمحل

الزم  ياند، آمادگ كرده دايرابطه پ نيكه در ا ياز مردم با آگاه ياديكرد: خوشبختانه تعداد ز حيتصر يو

راستا  نيكه در ا كنند ياز كشاورزان فعالً مقاومت م يكم اريدارند؛ اما متأسفانه تعداد بس يهمكار يرا برا

كشاورزان، بحث  نيشدن ا يبا راض ميدواريو ام ميده يخود را انجام م يا و مشاوره يفن ،يعلم يكارها

 .ميرا در دستوركار خود قرار ده داالن شهيو ب بلمك يگور يها تاالب ياياح

 

 ها وجود دارد تاالب تيوضع يداريتا پا ياديز فاصله 

اظهار كرد: در  رانيا يها تاالب تيوضع نيدرباره آخر ييايدر يها بوم ستيز تيريمشاور مد نيهمچن

با  سهيدر مقاطور مثال شادگان  داشتند، به يا مشابه تيوضع 99در سال رانيا يها تاالب 98با سال سهيمقا

 شده است. يريدرصد آبگ95، 98سال 

نكرده است، به باشگاه  يرييبا سال گذشته تغ سهيدر مقا هياروم اچهيتراز در كه نيبا اشاره به ا يارواح يعل

ندارند،  يخوب تيوضع يو گاوخون انكالهيها همچون تاالب م از تاالب يخبرنگاران جوان گفت: تعداد

نداشته  يخوب تيوضع 99لشده بود، اما در سا يريآبگ لومتريهزار ك تاالب بختگان در سال گذشته سه

 است.

تا استاندارد شدن دارند؛  ياديفاصله ز رانيا يها گفت: تاالب ييايدر يها بوم ستيز تيريمد مشاور

ممكن است  كه نيبا اشاره به ا ي. ارواحرديگ يها تعلق م به تاالب يمتأسفانه در فصل كشت حقابه كم

از  تيو حما يدگيكرد: توجه، رس حينداشته باشند، تصر يخوب تيها در فصل بهار و تابستان وضع تاالب

 داشته است. يگذشته روند رو به رشد يها ها نسبت به سال تاالب
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 18/12/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – ستيخوب ن يحال تاالب انزل

 

كارشناس  كيگذشته،   هفته يط يعمق تاالب انزل دياز كاهش شد ييها لميو ف ريانتشار تصاو يدرپ

 دهه است كه اتفاق افتاده است. كياز  شيو ب ستين يديموضوع جد يگفت: كاهش عمق تاالب انزل

 

 
 

 كياز  شيو ب ستين يا موضوع تازه يمساله كاهش سطح آب تاالب انزل نكهيا انيطواف زاده ضمن ب مينس

مطرح است كه از  يكاهش سطح آب تاالب انزل نهيند عامل عمده در زمدهه است كه اتفاق افتاده، گفت: چ

به بستر تاالب اشاره  االبكننده آب ت نيتام يها به ورود رسوبات از باالدست رودخانه توان يها م جمله آن

 هستند. ريسراز يتالش به سمت تاالب انزل زيكه از حوضه آبر ييها خصوص رودخانه كرد به

 شيها صورت گرفته سبب افزا رودخانه نيكه در ارتفاعات باالدست ا ييها يتراش لادامه داد: جنگ يو

شود و  ليبه س ليتبد يديكه هر باران شد شود يموضوع باعث م نيخاك در دسترس شده است و ا
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 رسوبروان در دل تاالب  يها و در زمان كاهش فشار آب ديآ نييپا كوهستان  ريخاك در دسترس از مس

 ماند.ب يكند و باق

رشت،  يورود فاضالب شهرها نكهيكشور با اشاره به ا يتاالب يردولتيغ يها سازمان يشياند گروه هم ريدب

تاالب است، اظهار  نيعوامل كاهش عمق ا گرياز د زياطراف تاالب ن يصومعه سرا و روستاها ،يانزل

 شيكه باعث افزا كنند يم يو فسفر را وارد آب تاالب انزل تروژنين ياديز زانيها م فاضالب نيكرد: ا

براثر  اهانيگ ني. طول عمر اشود يم ديشد ييحالت خودشكوفا جاديدر دل تاالب و ا اهيرشد گ

 روند يبه كف تاالب م روند يم نياز ب اهانيگ نيكه ا يزمان جهيو در نت كند يم دايپ كاهش  ييخودشكوفا

 .ديآ يو كف تاالب باال م

باعث كاهش عمق  گريكديعوامل دركنار  يسر كي نكهيا انيبا بموسسه سبزكاران باالن  رعامليمد

 يها با استفاده از روش توان يمعضل گفت: نم نيمقابله با ا ياند، درباره راهكارها شده يتاالب انزل

 يروبيكرد چراكه ال يتاالب انزل طياقدام به بهبود شرا يروبيال ايمانند برداشت از كف تاالب  يعموم

 انياز ماه ياريبس يزير و باعث برهم خوردن بستر تاالب و محل تخم ستيتاالب ن يبرا يديعمل مف

 است. ازين نهيزم نيبرنامه جامع در ا كيرو به  ني. از اشود يم

 نيدر باالدست حوضه ا ياست اقدامات ازين يتاالب انزل تيبهبود وضع يكرد: برا حيدر ادامه تصر يو

به  يو كاهش ورود مواد آل يكوهستان يدر باالدست اراض ريگ رسوب يها تاالب از جمله نصب تله

 رسوبات وارد شده به تاالب كاسته شود. زانيتاالب انجام شود تا از م

به  زيتاالب ن نيآب ا يكشور اضافه كرد: ورود يتاالب يدولت ريغ يها سازمان يشيگروه هم اند ريدب

 يعنيتاالب  نيا كننده هيتغذ يها آب  رودخانهاكنون   يمختلف ليكرده است و بنابر دال دايپ شدت كاهش 

را  ربازاريپ رود  و وندنديپ يم گريكديگوهررود و زرجوب كه در خارج از شهر رشت به  يها رودخانه

كه از آب  كند يادعا م النياستان گ يا است. گرچه شركت آب منطقه افتخي كاهش  دهند، يم ليتشك
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رودها كم  نيآب از ا ياست كه ورود نيا تياما واقع كند يبرداشت نم رود اهيگوهررود و رودخانه س

 .رود يشده است و تنها فاضالب است كه به سمت تاالب م

اطراف  يها رودخانه يرا برا يمشكالت متعدد زيتالش ن يكيزاده، سد شفارود در نزد گفته طواف به

اطراف به سمت  يجار يها شده كه آب يطراح يسد طور نيا اچهيدر هيبوجود آورده است چراكه حاش

 يجد يرانمنطقه با بح نيا يها از رودخانه ياريمساله باعث شده كه بس نيو ا كند يم دايپ  انيآن جر

 ليدل از آن به يو مرغك كه بخش ييخالكا يها رودخانه يكاهش آب ورود نيرو شوند همچن روبه

 زيمختلف استان رخ داده است ن غلط منابع آب در مناطق تيريعلت مد به گريو بخش د يمياقل راتييتغ

 .كند يم ديرا تشد يكم شدن سطح آب تاالب انزل

در بهبود  توانند يمسئوالن م نكهيكشور با اشاره به ا يتاالب يدولت ريغ يها سازمان يشيگروه هم اند ريدب

 يانزل تاالب طيبهبود شرا نهينكته در زم نيتر كرد: مهم حينقش داشته باشند، تصر يتاالب انزل تيوضع

 كيتاالب تنها توسط  نيا تيبه آن است. بهبود وضع وستهيپ به حوضه تاالب و توجه  ينگاه جمع رييتغ

 نهيزم نيدر ا ربط يذ يتمام نهادها ديرقم بخورد و با تواند ينم ستيز طينهاد مانند سازمان حفاظت مح

تاالب از ورود كود و  هيدر حاش يكشاورز يالگوها رييتغ رينظ يكنند تا با اقدامات يهمكار گريكديبا 

 شود. يريتاالب جلوگ نيفاضالب به ا اي يسموم كشاورز

 يو تمام نهادها شود يم لياستاندار تشك استيكه به ر يتاالب انزل تيريمد تهيمتذكر شد: كم زاده طواف

انه نه شد اما متاسف ليتشك هياروم اچهيدر ياياح تهياز كم شيپ در آن حضور دارند، دو سال  ربط يذ

در دسترس قرار  تهيكم نياز ا يدارد و نه اطالعات كامل و كاف يكرس تهيكم نيدر ا يجامعه محل ندهينما

 .ميآگاه شو فتديكه م يو اتفاقات ماتيتا نسبت به تصم رديگ يم

 صيتخص يبه تاالب انزل يدگيرس نهيدر زم تهيكم نيا يبرا ييها در ادامه گفت: بارها و بارها بودجه يو

نبود  ليها به دل بودجه نيكه ا ميا افتهيدر يزير و برنامه تيريگزارشات سازمان مد قيه شده كه از طرداد
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 اند. برگشت خورده يزير برنامه

كه  رنديبپذ ديبا ياستان رانيدر گام نخست مد نكهيبر ا ديخود ضمن تاك يها صحبت انيدر پا زاده طواف

از  يعيدر بخش وس ياست، اظهار كرد: هرآنچه به نوع نالياستان گ كينقطه صفر اكولوژ يتاالب انزل

طور  خوب باشد به يانزل. اگر حال تاالب كند يم انيخود را نما يدر دل تاالب انزل افتد ياستان اتفاق م

خوب است.  زيو تالش ن يو حوضه تاالب انزل النياستان گ يگفت كه حال بخش مركز توان يم يكل

  از آن و فاضالب يناش رابهيدفع زباله سراوان و ش گاهيچون جا يمسائل ميريذرا بپ يتاالب انزل تياگر اهم

 يرا وارد تاالب انزل يكه در آلودگ يياشهره نيعنوان بزرگتر سرا به و صومعه يرشت، انزل يشهرها

 حل خواهد شد. زيكنند ن يم
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 يدرصد75 كاهش؛ است يسال خشك دهيپد ريدرصد مساحت شهرستان طبس درگ99

 19/12/1399سبزينه مورخ روزنامه  – شهرستان كشور نيدر پهناورتر يبارندگ

 

قرن هم تداوم داشته و   ماه نيشده، در آخر ليتبد يتكرار يا كه به قصه يجنوب در خراسان يسال خشك

درصد 99افكنده است. به گفته كارشناسان، اكنون  هيها و درختان سا ها، چاه ها، قنات عطش بر چشمه

 امسال يبارندگ يدرصد75است و كاهش  يسال خشك ريدرگ يجنوب وسعت شهرستان طبس در خراسان

 يسال شهرستان كشور وارد كرده است. سابقه خشك نيپهناورتر يبه بخش كشاورز ينيسنگ يها خسارت

قرار  يتر خاص اريبس طيطبس در شرا  شهرستان انيم نياست، در ا دهيسال هم رس20به  يجنوب در خراسان

 .كشد يم يا گوشه آن شعله كيه انگار هر روز از دوانده ك شهيها ر در آن يسال و چنان خشك  دارد

سوگ قرار گرفته؛ چراكه با غلبه  تيآب و آتش، شهرستان طبس امسال در وضع يتراژد نيا در

 يمولد را روانه كشتارگاه كنند و كشاورزان از ترس تشنگ يها دام ديبر مراتع دامداران با يسال خشك

 درحال رخ دادن است. يا باالتر از بحران حادثه جا نيزراعت نكنند. ا نيزم

 

 است متر يليم80ساالنه طبس حدود  يبارندگ متوسط 

باران  كم يا شهرستان كشور و در منطقه نيتر عيمربع وس لومتريهزار ك55از  شيطبس با وسعت ب شهرستان

شهرستان  نيو پراكنش آن در سطح ا يبارندگ زانياست كه م يا گونه آن به يجو تيواقع است. وضع

سال  ياه ماه تر شيكم و ب اريشهر بس نيدر ا ينزوالت جو زشيو متفاوت است. ر ستين كنواختي

است كه  متر يليم80حدود  يزيساالنه آن چ يكه متوسط بارندگ يا گونه خشك و بدون باران است؛ به

 در زمان بارش است. عيوس يپراكندگ يدارا زيمقدار ن نيا

هوا و آفتاب  يو گرم يعلت خشك از عوامل مهم در كمبود آب مناطق خشك است كه به يكي ريتبخ
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 يساالنه از مجموع آب حاصله از بارندگ ريتبخ زانيمنطقه م نيعوامل مؤثر در ا گريسوزان، وزش باد و د

چون  رد؛يگ يمها صورت  ماه نيتر در تابستان و در گرم ريمقدار تبخ نيتر شياست كه ب تر شيب اريبس

بر علت شده و به  ديمنطقه مز نيا يها وزش باد در تابستان د،يبر باال بودن دما و شدت تشعشع خورش عالوه

 .كند يكمك م ريتبخ زانيباال بودن م

 

 شده تر شيب عطش 

 متر يليم11طبس حدود  ستگاهيدر ا يبارندگ زانيم يجنوب خراسان يهواشناس ركلياساس گزارش مد بر

 .دهد يدرصد كاهش را نشان م68قبل  يمدت مشابه سال زراع است كه نسبت به

است، به  يسال خشك دهيپد ريدرصد مساحت شهرستان طبس درگ99 كه نيا انيرو با ب خندان رضا يعل

شهرستان را  نيدر ا يدرصد كاهش بارندگ75 دهد يبلندمدت نشان م يها يبازار گفت: آمار بارندگ

 ندارد. ياوضاع خوب يباران طيو شرا يبه لحاظ خشك و طبس ميا داشته

 يكرد و گفت: برخ فيكننده توص نگران ارياستان بس يها تمام شهرستان يرا برا يسال خشك طيشرا يو

 تر يرا بحران طياند كه شرا كرده دايپ يسال با خشك يتر شيب يريدرگ يجنوب خراسان يها از شهرستان

 .كند يم

 

 يو كشاورز يدامدار ينابود خطر

شهرستان گفت:  نيدر ا ها ينامطلوب بارندگ طيشهرستان طبس هم با اشاره به شرا يجهاد كشاورز سيرئ

و  ياهيگ ستمياكوس طيشرا يسال نامساعد و استمرار خشك يجو طيبارش باران، شرا زانيكاهش م

 يو دام ياهيگ يها يماريت و بآفا تيفعال يبرا يفرصت مناسب ستمياكوس رييرا برهم زده و تغ يجانور

 فراهم كرده است.
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و  نيو ضعف مراتع، سقط جن يريم  مدت باعث بوته نيدر ا يسال ادامه داد: روند خشك ييبخشا داوود

كاهش سطح  ،يمنابع آب يدام مراتع، كاهش دب تيتبع آن كاهش جمع و به يمرتع يها گله ييزا مرده

 شده است. يو دام يباغ ،يو كاهش عملكرد محصوالت زراع يمحصوالت زراع ركشتيز

طبس وارد شده است، گفت:  يمختلف كشاورز يها به بخش ليدل كه امسال به ييها درباره خسارت يو

 تومان خسارت وارد شده است. ونيليم790و  ارديليم9شده تاكنون  ينيب شيپ ياهيگ داتيدر بخش تول

وارد شده و  يتومان ارديليم15 انيدر بخش دام شهرستان ز نيبر ا وهطبس گفت: عال يجهادكشاورز سيرئ

 ،يكشاورز يها اضافه كرد: در چاه ياست. و دهيتومان خسارت د ارديليم شهرستان حدود سه يمنابع آب

 يده آب نيتأممنظور  چاه به ييجا و جابه يشكن جهت كف اد،يز اريبس نهيكشاورز مجبور به صرف هز

 كردن كشت و كار است. يالزم و اقتصاد

 التيآب شرب در مراتع، امهال تسه نيمرمت و احداث آبشخور، احداث آب انبار، تأم ييبخشا

انتقال آب و  اتيعمل نيها و تأم و مرمت قنات اءياح ،يسال در خشك ژهيو جو، به عيتوز دگان،يد خسارت

 رداختها و مزارع، پ باغ يها يماريجامع مقابله با آفات و ب تيريآب، مد رهيذخ ياحداث استخرها

 بحران دانست. نيرفت از ا برون يمهم برا يبهره و بلندمدت را ازجمله راهكارها كم التيتسه

 

 تر عمل كنند آگاهانه مسئوالن

 تيشهرستان گفت: امن نيا يرو شيدرباره بحران پ زيشهرستان طبس ن يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب

 ينزوالت آسمان يدرصد75طبس با توجه به كاهش حدود  يو دامپرور يبخش در كشاورز ييغذا

 شود. يدگيهرچه زودتر به آن رس دياست كه با يموضوع مهم

خوراك دام بر  نيكه از نظر تأم يطيو البته شرا ها يافزود: متأسفانه با كاهش بارندگ يرضابندگ مسعود

 اند. شده ريگ نيزم ياران طبسدامداران حاكم شده، اكنون كشاورزان، باغداران و دامد
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ها  ها و كشتار آن جز حذف تعداد دام يا كه دامداران چاره دهيرس ييجا به تيوضع كه نيا انيبا ب يو

اند. با  شده ديانجام كشت دچار ترد يدر حوزه زراعت هم كشاورزان برا نيكرد: همچن حيندارند، تصر

است و نسبت به  تهداش يبارندگ متر يليم5/10حدود  يجار يشهرستان طبس در سال زراع كه نيتوجه به ا

تر  آگاه ديبا يو شهرستان يدرصد بوده، مسئوالن استان70 يآن منف يبارندگ زانيگذشته م يسال زراع

حجم انبوه از مشكالت را  نيدر برابر ا يستادگيعمل كنند و بدانند كه كشاورزان و دامداران توان ا

 ندارند.

 ليدل چند سال به نيكه ا ييها شهرستان طبس با اشاره به رنج يكشاورز يفنظام صن يياجرا ريدب

 ريكاهش چشمگ ،ينيرزميآب ز يها سفره ديدر شهرستان حاكم شده است، گفت: افت شد يسال خشك

شدن آفات باعث كاهش  يانيو طغ ركشتيسطح ز ريها، كاهش چشمگ ها و چاه ، چشمه قنات يآبده

 شده است. يو باغ يدر محصوالت زراع ديعملكرد و افت تول

است، ادامه داد: از مسئوالن شهرستان، استان و  ديبا توجه به موارد باال كه خسارت آن كامالً هو يو

كنند  دياز مزارع و مراتع شهرستان را بازد كيبه طبس داشته باشند و از نزد يكشور تقاضا دارم كه سفر

 گرفته شود. يعاجل ميطبس تصم يو دامپرور يزجامعه كشاور دكنندهيقشر تول يتا برا

 

 اند نشسته نيدر كم دالالن

شهرستان كه با  نيشهرستان طبس با اشاره به خسارت بخش دام در ا يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب

شده است، عنوان كرد: كشاورزان  يعفون يمانند زخم ريو... در مدت اخ ايجو، سو نيتوجه به موضوع تأم

اگر  نيبه ا جهنكرده است و با تو يمحصول جو و گندم كشاورزان رشد رايندارند؛ ز ندهيبه آ يديام

 يزود خصوص اتخاذ نكنند، به نيدرست در ا يميكمك نكنند و تصم ياسالم يدولت و مجلس شورا

 بود. ميمختلف را شاهد خواه يدنبال آن ناهنجارها شهرستان باال خواهد رفت و به نيآمار مهاجرت از ا
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قشر  نيطلبان همچون گذشته سراغ دامداران رفته و ا معتقد است قطعاً دالالن و فرصت يرضابندگ

 .فروشند يرا م شانيها كم دام اريبس متيكه دامشان تلف نشود، به ق نيا يبرا دكنندهيتول

 

 يعمل يراهكارها

 يبردار بخش كشاورز هزار بهره هفت ندهيعنوان نما شهرستان طبس به يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب

 يجو ديرا ارائه كرد، ازجمله خر ييشنهادهايبحران بزرگ پ نيرفت از ا برون يشهرستان برا نيا يو دام

كه  امور دام، قبل از آن يبانيدار دام مازاد توسط سازمان پشت و مدت يفور ديدامداران، خر يدار برا مدت

به محالت  يرسان بخرند، اختصاص اعتبار الزم جهت آب يزيناچ متيها را به ق دالالن نتوانند دام

 آب را نداشته باشند. هيتا دامداران دغدغه ته يدامدار

بعد از  رايداشت، ز زيكشاورزان و دامداران شهرستان را ن يها امهال وام بيدرخواست تصو يرضابندگ

 ينظام صنف يياجرا رياقساط خود نخواهند گذشت. دب افتيها از در قطعاً بانك زيآم بحران فاجعه نيا

 درخواست ياسالم يشهرستان در مجلس شورا ندهيشهرستان طبس مجدد از مسئوالن و نما يكشاورز

 .ابنديكشاورزان و دامداران طبس را در تيفور ديكرد تا به ق

خشك است، گفت: با  اريتان بسگران شده و مراتع شهرس تينها يعلوفه و كنسانتره ب كه نيبا اشاره به ا يو

 رسد ياساس به نظر م نياز نقاط شهرستان گزارش شده است. بر ا يدر برخ زين يدردها سرمازدگ نيتمام ا

شهرستان  نيرا كه در ا يا به شهرستان نداشته باشند، نخواهند توانست عمق فاجعه يتا مسئوالن سفر

 .ننديدرحال وقوع است، بب

هستند تا  يادرسيدنبال فر ها به ندارند. آن شانيگفتن دردها يبرا يينا گريد يو دامداران طبس كشاورزان

 كنند. ادهيشهرستان كشور پ نيكارشناسان را در پهناورتر يراهكارها
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در  يتاالب انزال عمق؛ رسوبات يورود حجم باال ليدل به يعمق تاالب انزل ديكاهش شد

 19/12/1399سبزينه مورخ روزنامه  – است دهيمتر رس2نقاط  يبرخ

 

خزر و بهشت  انيماه شگاهيزا ،يآب لوفرانين ها و الله شگاهيپناهگاه پرندگان مهاجر، رو يانزل تاالب

دهنده  نشان ها قرانيقا تيو روا ييهوا يها . عكسرود يچشمان ما آب م يروز جلو گردشگران روزبه

 كوچك يايهمان در اي ايدر يكوچ يمحل شيبه گو ياست كه زمان يخشك شدن تاالب عيروند سر

مهاجم  اهانيگ هيرو ياز رسوبات و رشد ب ياديورود حجم ز ليدل دهه گذشته به سه ي. طشد يم دهينام

كرده است.  دايتر كاهش پ كم يحت يتر از دومتر و در مناطق متر به كم11تاالب از  نيعمق آب ا نيانگيم

فاضالب به تاالب  عبهزار مترمك400از  شيروزانه ب ،ييايميسم و كود ش ياديز ريبر مقاد افزون

 يعيطب انينشده و قطع جر يو كارشناس يرضروريغ يها سازه نيبر ا . عالوهشود يوارد م يانزل يالملل نيب

 اتيبه دم بر رگ ح  خزر دم يايتاالب و كاهش آب در ميتجاوز به حر ،يمهاجم واردات اهانيآب، گ

در  النيگ يا نام آب منطقه به يانزل بشاهد صدور سند تاال زين ي. به تازگزند يزخم م يتاالب انزل

براساس  شود يسند كه گفته م نيكه به اعتقاد كارشناسان ا مياستان بود يرسم يها رسانه يسكوت خبر

 .ستيصادر خواهد شد، چندان شفاف ن يا منطقه نام آب  آب، به ديقانون جد

 

 بر سر تاالب آمد چه 

كارشناس  كيذشته گ  هفته يط يعمق تاالب انزل دياز كاهش شد ييها لميو ف ريانتشار تصاو يپ در

است كه اتفاق افتاده و الزم  دهه كياز  شيو ب ستين يديموضوع جد يگفت: كاهش عمق تاالب انزل

 .رديصورت گ يتاالب مهم اقدامات جد نيا دكنندهياست درجهت مقابله با عوامل تهد

از  شيو ب ستين يا موضوع تازه يمسأله كاهش سطح آب تاالب انزل كه نيا انيزاده ضمن ب طواف مينس



   

 

 

126 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

مطرح  يكاهش سطح آب تاالب انزل نهيگفت: چند عامل عمده در زم سناياست كه اتفاق افتاده، به ا دهه كي

آب تاالب به بستر  كننده نيتأم يها به ورود رسوبات از باالدست رودخانه توان يها م است كه ازجمله آن

 هستند. ريسراز يسمت تاالب انزل لش بهتا زيكه از حوضه آبر ييها خصوص رودخانه تاالب اشاره كرد، به

 شيها صورت گرفته، سبب افزا رودخانه نيكه در ارتفاعات باالدست ا ييها يتراش ادامه داد: جنگل يو

شود و  ليبه س ليتبد يديكه هر باران شد شود يموضوع باعث م نيخاك در دسترس شده است و ا

روان در دل تاالب رسوب  يها و در زمان كاهش فشار آب ديآ نييپا كوهستان  ريخاك در دسترس از مس

 بماند. يكند و باق

 

 ياز فاضالب به تاالب انزل يانبوه ورود

 يورود فاضالب شهرها كه نيكشور با اشاره به ا يتاالب يردولتيغ يها سازمان يشياند گروه هم ريدب

 يتاالب انزل نيعوامل كاهش عمق ا گرياز د زياطراف به تاالب ن يسرا و روستاها صومعه ،يرشت، انزل

كه باعث  كنند يم ينزلو فسفر را وارد آب تاالب ا تروژنين ياديز زانيها م فاضالب نياست، اظهار كرد: ا

بر اثر  اهانيگ ني. طول عمر اشود يم ديشد ييحالت خودشكوفا جاديدر دل تاالب و ا اهيرشد گ شيافزا

 روند يبه كف تاالب م روند، يم نياز ب اهانيگ نيا كه يزمان جهيو درنت كند يم دايپ كاهش  ييخودشكوفا

 .ديآ يو كف تاالب باال م

باعث كاهش عمق  گريكديعوامل در كنار  يسر كي كه نيا انيمؤسسه سبزكاران باالن با ب رعامليمد

 يها روشبا استفاده از  توان يمعضل گفت: نم نيمقابله با ا ياند، درباره راهكارها شده يتاالب انزل

 يروبيچراكه ال رد؛ك يتاالب انزل طياقدام به بهبود شرا يروبيال ايمانند برداشت از كف تاالب  يعموم

 انياز ماه ياريبس يزير و باعث برهم خوردن بستر تاالب و محل تخم ستيتاالب ن يبرا يديعمل مف

 است. ازين نهيزم نيبرنامه جامع در ا كيبه  رو نياز ا شود؛ يم
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 نيدر باالدست حوضه ا ياست اقدامات ازين يتاالب انزل تيبهبود وضع يكرد: برا حيدر ادامه تصر يو

به تاالب  يو كاهش ورود مواد آل يكوهستان يدر باالدست اراض ريگ رسوب يها تاالب ازجمله نصب تله

 رسوبات وارد شده به تاالب كاسته شود. زانيانجام شود تا از م

 

 كرده است دايپ شدت كاهش  هآب تاالب ب يورود

شدت  به زيتاالب ن نيآب ا يكشور اضافه كرد: ورود يتاالب يردولتيغ يها سازمان يشياند گروه هم ريدب

 يعنيتاالب،  نيا كننده هيتغذ يها مختلف اكنون آب رودخانه ليكرده است و بنابر دال دايپ كاهش 

را  ربازاريپ  ودو ر وندنديپ يم گريكديگوهررود و زرجوب كه در خارج از شهر رشت به  يها رودخانه

كه از آب  كند يادعا م النياستان گ يا است. اگرچه شركت آب منطقه افتهي كاهش  دهند، يم ليتشك

 رودها كم نيآب از ا ياست كه ورود نيا تياما واقع كند؛ يبرداشت نم رود اهيگوهررود و رودخانه س

 .رود يسمت تاالب م شده و تنها فاضالب است كه به

اطراف  يها رودخانه يرا برا يمشكالت متعدد زيتالش ن يكيزاده، سد شفارود در نزد گفته طواف به

اطراف  يجار يها شده كه آب يطراح يسد طور نيا اچهيدر هيوجود آورده است؛ چراكه حاش به

 يمنطقه با بحران نيا يها از رودخانه ياريمسأله باعث شده كه بس نيو ا كند يم دايپ  انيسمت آن جر به

از آن  يو مرغك كه بخش ييخالكا يها رودخانه يكاهش آب ورود نيرو شوند؛ همچن روبه يجد

غلط منابع آب در مناطق مختلف استان رخ داده  تيريعلت مد به گريو بخش د يمياقل راتييتغ ليدل به

 .كند يم ديرا تشد يب انزلكم شدن سطح آب تاال زياست ن

 

 به حوضه تاالب ينگاه جمع رييتغ ضرورت

در بهبود  توانند يمسئوالن م كه نيكشور با اشاره به ا يتاالب يدولت ريغ يها سازمان يشياند گروه هم ريدب
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 يتاالب انزل طيبهبود شرا نهينكته در زم نيتر كرد: مهم حينقش داشته باشند، تصر يتاالب انزل تيوضع

 كيتاالب تنها توسط  نيا تيعبه آن است. بهبود وض وستهيپ به حوضه تاالب و توجه  ينگاه جمع رييتغ

با  نهيزم نيدر ا ربط يذ يتمام نهادها ديرقم بخورد و با تواند ينم ستيز طينهاد مانند سازمان حفاظت مح

تاالب از ورود كود و  هيدر حاش يكشاورز يالگوها رييتغ رينظ يكنند تا با اقدامات يهمكار گريكدي

 شود. يريتاالب جلوگ نيفاضالب به ا اي يسموم كشاورز

 يو تمام نهادها شود يم لياستاندار تشك استيكه به ر يتاالب انزل تيريمد تهيمتذكر شد: كم زاده طواف

؛ اما متأسفانه نه شد ليتشك هياروم اچهيدر ياياح تهياز كم شيپ در آن حضور دارند، دو سال  ربط يذ

در دسترس قرار  تهيكم نيااز  يدارد و نه اطالعات كامل و كاف يكرس تهيكم نيدر ا يجامعه محل ندهينما

 .ميآگاه شو افتد يكه م يو اتفاقات ماتيتا نسبت به تصم رديگ يم

 صيتخص يبه تاالب انزل يدگيرس نهيدر زم تهيكم نيا يبرا ييها در ادامه گفت: بارها و بارها بودجه يو

نبود  ليدل ها به بودجه نيكه ا ميا افتهيدر يزير و برنامه تيريسازمان مد يها گزارش قيداده شده كه از طر

 اند. برگشت خورده يزير برنامه

 

 ميريرا بپذ يتاالب انزل تياهم 

نقطه صفر  يكه تاالب انزل رنديبپذ ديبا ياستان رانيدر گام نخست مد كه نيبر ا ديضمن تأك زاده طواف

در  افتد، ياز استان اتفاق م يعيدر بخش وس ياست، اظهار كرد: هر آنچه به نوع النياستان گ كياكولوژ

گفت كه  توان يم يكل طور خوب باشد؛ به ي. اگر حال تاالب انزلكند يم انيخود را نما يدل تاالب انزل

را  يتاالب انزل تيخوب است. اگر اهم زيو تالش ن يو حوضه تاالب انزل النياستان گ يحال بخش مركز

و  يرشت، انزل يشهرها  از آن و فاضالب يناش رابهيدفع زباله سراوان و ش گاهيچون جا يمسائل ميريبپذ

 حل خواهد شد. زين كنند يم يوارد تاالب انزل را يكه در آلودگ ييشهرها نيتر عنوان بزرگ سرا به صومعه
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 ها بازخواهد گشت به سازمان جنگل يزود به يتاالب انزل سند

آن به  يرو است، موضوع واگذار روبه اتيادامه ح يبرا يفراوان يها ديبا تهد يكه تاالب انزل يطيشرا در

تاالب  نيا ندهيرا درخصوص آ ديجد يها ياز نگران يموج النيگ يا و شركت آب منطقه رويوزارت ن

 يقابل واگذار وجه چيه ها به ها گفت: تاالب سازمان جنگل سيرئ باره نيكرده است. در ا جاديا يالملل نيب

ها بازخواهد  به سازمان جنگل يزود تاالب به نياشتباه شده است و سند ا زين ي. درمورد تاالب انزلستندين

 گشت.

ها  و سازمان جنگل ستيز طيسازمان حفاظت مح رو،يمنصور اظهار كرد: براساس قانون وزارت ن مسعود

متعدد،  فيها را برعهده دارند. با وجود وظا حد بستر و... تاالب نييازجمله حفاظت، تع يمشخص فياوظ

 حفظ شود. يعيطب منابع يعنوان انفال برا به ديها با تاالب تيسند مالك

 م،يندار رويها به اسم وزارت ن انتقال سند تاالب بر يمبن ياستناد قانون چيه كه نيدر ادامه با اشاره به ا يو

 شد. رويبه اسم وزارت ن النياشتباه اداره ثبت استان گ ليدل به يكرد: سند تاالب انزل حيتصر

سازمان ثبت نامه زدم، مستندات  سياتفاق من به رئ نيها ادامه داد: بالفاصله پس از ا سازمان جنگل سيرئ

ن اعالم كرد كه انتقال سند سازما نيا سيها را اعالم كردم. رئ را ارسال و اعتراض سازمان جنگل يقانون

 .شود ياشتباه است و اصالح م رويبه وزارت ن يتاالب انزل

ها صادر نخواهد شد،  در حوضه تاالب رويوزارت ن يبرا يسند چيه نيپس از ا كه نيا انيبا ب منصور

 ها بازخواهد گشت به سازمان جنگل زين يتاالب انزل تيگفت: مالك
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زاري خبرگ – درصد كاهش داشته است 40 ياول سال آب مهيها در ن : بارشانياردكان

 20/12/1399خبر فوري مورخ 

 

 30درصد و نسبت به بلندمدت  40امسال نسبت به سال قبل  ياول سال آب مهيها در ن گفت: بارش روين ريوز

 د.درصد كاهش دار

ب -هر هفته الف شيدولت در جمع خبرنگاران گفت: ما در پو ئتيجلسه امروز ه انيدر پا انياردكان رضا

 روزيكه خوشبختانه با افتتاح د ميبرس داريپا ياريروستا آب 1650بود كه به  نيا مانيها از جمله وعده رانيا

 .ديرس يبه مدار بهره بردار شانيروستا طرح ها 1650هر 

خواهد بود و ما چند طرح مهم را در  99در سال  شيپو نيا يانيهفته پا ندهيهفته آ نكهيا انيبا ب يو

 الن،يگ يها كرد، عنوان كرد:چند طرح بزرگ را در استان ميو مازندران افتتاح خواه النيگ يها استان

 تومان ارديليهزار م 14از  شيب يگذار هيبا سرما نيمازندران، تهران و قزو

 داشت. ميرا خواه نيهزار مگاوات در مازندران و سد نهب در استان قزو 150 تيبه ظرف نيبخار كاسپ واحد

شبكه فاضالب غرب تهران  خانه هيبزرگ تصف اريما طرح بس يها از طرح يكيخاطر نشان كرد:  روين ريوز

پوشش نفر را تحت  ونيليم 3 تيجمع كينزد ندهيهزار نفر و در آ 100و  ونيليم 2 تياست كه فعال جمع

شده است.  ليتكم يرگبز خانه هيهزار متر تونل فاضالب رو ساخته شده و تصف ازدهياز  شي. بدهد يقرار م

مناسب را به  تيفياز جمله كه پسآب با ك ميكن يمصارف مختلف استفاده م يشده برا هيما از پسآب تصف

را  هيمحمد دانيآب در مبرداشت  يها در عوض چاه زانيو به همان م ميده يكشاورزان جنوب تهران م

 است. نياز فرونشست زم يريجلوگ و ينيزم ريز يها حفظ آب يبرا يخوب اريكه قدم بس ميكن يممنوع م

 40بارش نسبت به سال قبل  زانياول م مهياست و در ن مهيبه ن دنيدر حال رس يگفت: سال آب انياردكان

ها  كاهش بارش رغمياهش حجم مخازن علدرصد كاهش دارد و البته ك 30درصد و به نسبت در بلندمدت 

 .ستين شتريدرصد ب 10
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در  زيپارك آبخ 19 وجود ها: سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

خبرگزاري خبر  – كند يبه شهرها را كنترل م يورود ليس زيآبخ يها كشور/ پارك

 20/12/1399فوري مورخ 

 

ضمن اشاره به وجود  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

به شهرها  يورود ليكنترل س زيآبخ يها پارك ياز اهداف اصل يكيدر كشور گفت:  زيپارك آبخ 19

 است.

هزار هكتار  46حدود  يكه سطح ميدار زيپارك آبخ 19ما در كشور  نكهيبا اشاره به ا پور نيحس ابوالقاسم

 ييها يزير برنامه زين گريد زيپارك آبخ 25احداث  يبرا گريد يياظهار كرد: از سو شود، يرا شامل م

 هستند. يو احداث در دست مطالعه و بررس يطراح يصورت گرفته است و برا

 نيا لياز دال يكيكرد:  حيتصر م،يا نداشته زيمتاسفانه تاكنون در تهران پارك آبخ نكهيا انيبا ب يو

كرده است. گسترش  جاديدر باالدست ارتفاعات تهران ا ياست كه توسعه شهر ييها تيموضوع محدود

 جاديا ييها تيها محدود عرصه نيسبب شده است كه در ا يو ارتفاعات شمال بياز حد شهر در ش شيب

وجود ندارد  زياحداث پارك آبخ يبرا يتيظرف چگونهيگفت كه در شهر تهران ه توان يشود. اگرچه نم

 شود. يبررس ديموضوع با نيهرحال ا اما به

در ادامه با اشاره به  يزداريها، مراتع و آبخ نگلسازمان ج يدار و آبخوان البيدفتر كنترل س ركليمد

و سبب توسعه  كند يبه شهرها را كنترل م يورود لياست كه س يعيپارك طب ينوع زيپارك آبخ نكهيا

 يركاربرييتغ زا يريجلوگ زيآبخ يها احداث پارك يايمزا گريگفت: از د شود، يم يعيطب يها تفرجگاه

به  توانند يچند منظوره هستند كه م ييها طرح زيآبخ يها پارك ها نياست. عالوه بر ا ياراض رمجازيغ

 كمك كنند. زياشتغال ساكنان منطقه ن
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در كشور در دستور  زياحداث پارك آبخ يضوابط و استانداردها نيحاضر تدو  افزود: درحال پور نيحس

امه و بودجه قرار دارد. از سازمان برن يياجرا ينظام فن تيبا حما يزداريها، مراتع و آبخ كار سازمان جنگل

و  يدست عيصنا ،يگفرهن راثيوزا كشور، وزارت م نيمشترك ب يها يسطح همكار يارتقا گريد ييسو

 بيو تصو ينيب شيها با پ با سازمان جنگل ها يو مشاركت شهردار يوزارت جهادكشاورز ،يگردشگر

 يو توسعه اصول كند يرا فعال مموجود  يها تيهر دو ارگان، ظرف يسنوات يها منابع الزم در بودجه

 دنبال دارد.  را به يشهر زيآبخ يها پارك

 بيآن آس هياست كه اصل اول يا گونه به عتيدر طب يزدارياقدامات آبخ نكهيبر ا ديبا تاك انيدر پا يو

بوم و  ستيز يداريازجمله پا ياهداف زيآبخ يها و پارك يزدارياست، اظهاركرد: آبخ عتيبه طب دنينرس

ها  طرح نيدر ا يطيمح ستيمالحظات ز رو ني. از اكند يرا دنبال م يعيطب يها و تعادل عرصه ستمياكوس

 يها در شرح خدمات مطالعات طرح ،يستيز يها و چه از بعد تعادل زيحوضه آبخ ينگر چه از بعد جامع

 لحاظ شده است. يدار و آبخوان يزداريآبخ

 سناي: امنبع
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حرا در محاصره  يها جنگل آورد؟ يچه بر سر تاالب بردستان م گويپروژه پرورش م

 20/12/1399سبزينه مورخ روزنامه  – و سنگ مانيس

 

استان  يطيمح ستيز ينخست خبرها تريهاست كه ت آن ماه ديو داستان تجاوز و تهد ريبندر د يحرا جنگل

مطرح  يبردستان از ابتدا رـيد يدر مجاورت تاالب مل گويبوشهر و كشور است. پروژه پرورش الرو م

ها نسبت  گروه نياستان بوشهر مواجه شد. ا ستيز طيمجوزها با اعتراض فعاالن و مدافعان محشدن و اخذ 

 توان يآثار مخرب م نيازجمله ا دهند، يهشدار م ريبندر د ستيز طيپروژه بر مح نيا يبه آثار سوء اجرا

 اند. منطقه واقع شده نيحرا اشاره كرد كه در ا يها رفتن جنگل نيبه از ب

 ريو تكث يزير مناسب جهت تخم يو مكان ييايدر انيآبز ستيمحل ز نيتر حرا مهم يشورز يها جنگل

 نيا يآبز يها گونه اتيح تواند يم طيحرا و آلوده كردن آن مح يها جنگل ميهاست، لذا ورود به حر آن

ده در واقع ش يجانور يها حفظ سالمت گونه يجنگل حرا برا تي. گذشته از اهمندازديمنطقه را به خطر ب

دارند.  زين يفراوان يگردشگر تيهستند و اهم يمثابه عضو تنفس هم به ريبندر د يدرختان برا نيآن، ا

 نيتوسعه ا يبرا يقطعاً بهانه خوب شود، يم ديكشور در استان بوشهر تول يپرورش يگويدرصد م70 كه نيا

 يها مردم و نسل يبلندمدت از سو آن در يمنطقه و تحمل آثار منف ستيز طيمح بيتخر يبها صنعت به

 نخواهد بود. يبعد

 

 خور كي ستيز طيمح بيتخر متيبه ق گويم پرورش 

استان بوشهر درباره  يعيطب و منابع ستيز طينهاد مح مردم يها شبكه سازمان ريو دب ستيز طيمح فعال

 ياز اهال يكيپروژه توسط  نيا ي: متولديگو يم 24 داديمنطقه به رو نيدر ا گويالرو م ريتكث تياحداث سا

تاالب  ايخور  منطقهدر  گويپرورش الرو م يبرا ياست، او شركت يمختار يبه نام آقا ريشهرستان د
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بوشهر ارائه  التيو ش ستيز طيو به سازمان مح يريگيپ95 نيفرورد23پروژه در  نيدارد. ا ريبردستان د

 شد.

 نيا ياستان درخصوص اجرا يعيطب از سازمان منابع ستيز طي: سازمان محدهد يادامه م يسنگ يپرتو رضا

پروژه را به اداره  نيا يهم بالمانع بودن اجرا يعيطب استعالم كرد، منابع ريتاالب بردستان د ميپروژه در حر

پروژه مجوز  يبه متول 95در سال ستيز طياساس هم سازمان مح نيبوشهر را اعالم كرد. بر ا ستيز طيمح

سازمان مسكن  يبه مساحت چهار هكتار انجام شود كه بنا بود از سو ينيپروژه قرار بود در زم يداد. اجرا

 ستيز طيو سازمان مح يپروژه واگذار شود. با توجه به مخالفت جوامع محل نيا يبه متول يو شهرساز

 .ابديكاهش  ارطرح از چهار هكتار به دو هكت نيا يقرار شد اجرا

پروژه  ني: پرونده اكند ياستان بوشهر عنوان م يعيطب و منابع ستيز طينهاد مح مردم يها شبكه سازمان ريدب

 يراه و مسكن و حت ،يعيطب منابع ست،يز طيكه از ادارت مختلف مح ييها با توجه به مصوبات و مجوز

ارجاع شد.  ياستاندار درپاك  يقانون هوا 11ماده ونيسيگرفته بود به كم ريد التيمحل و ش يفرماندار

 يپروژه با مخالفت جوامع محل يو مجوز آن صادر شد. همان زمان هم اجرا دييطرح تأ ونيسيكم نيدر ا

 نيدر ا شد، يم ريخور بردستان د بيو تخر يپروژه باعث آلودگ نيا يكه اجرا ليدل نيمواجه شد، به ا

كاشت و  صورت دست نهاد به مردم يها انمحل و سازم يهزار نهال درخت حرا توسط اهال نيتاالب چند

 در مراسم مختلف كاشته شده است.

 

 يكش آب با جاده انيجر كاهش

پروژه  نيها ا تا مدت كه نيا انياستان بوشهر با ب يعيطب و منابع ستيز طينهاد مح مردم يها شبكه سازمان ريدب

، نسبت به 98: اما در سالكند ينشد، اظهار م يياجرا ستيز طيمح انيمردم و حام يها مخالفت ليدل به

و  يزير بتون ،يزير راستا خاك نيدر خور بردستان اقدام كردند. در ا گويپرورش م يلوياحداث س
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مشخص  زيمساحت انجام شد. امسال ن نياز ا تر شيب يكم يمذكور و حت نيدر دوهكتار زم نيزم حيتسط

جاده باعث  نياند. ا كرده يدسترس استان درخواست مجوز راه و جاده يشد كه از اداره راه و شهرساز

 جاديجاده ا كه يحرا قطع شود. زمان يها كه محل جزر آب به قسمت باالدست خور و جنگل شود يم

 .روند يم نيحرا از ب يها درخت جهيو درنت افتهيآب در آن منطقه كاهش  انيجر شود، يم

حال  ني: با اكند ياعتراض كردند، اضافه م زيجاده ن نيمردم نسبت به ساخت ا كه نيبر ا ديبا تأك يپرتو

مطرح شد  زين 11ونيسيپروژه صادر كرد. موضوع در كم يمتول يرا برا هيمجوز اول ياداره راه و شهرساز

پروژه با حجم  نيا يبرا يازس حاضر جاده خود را به معترضان ارائه داد. درحال يها پروژه مجوز يو متول

جاده درحال  نياز ا يدر قسمت ياست و حت دهيبه اتمام رس يازس رساختيو ز يزياز خاكر ييباال

 ايخور  يدرصد100 بيموضوع توجه شود كه جاده باعث تخر نيكه به ا هستند، بدون آن يواركشيد

 .شود يم ريتاالب بردستان د

 يمل يكه پارك لوينخ ريچند منطقه حفاظت شده بزرگ دارد به اسم د ري: شهرستان ددهد يم حيتوض يو

 يها و پرنده ينگر پرنده تيسا نيتر خان و موركور كه محل بزرگ رهيجز يها به نام ييها رهياست و جز

 پرندگان است. يمهاجر در فصول زادآور

درختان حرا به آب شده  يدسترس جاده باعث عدم نياحداث ا كه نيبر ا ديبا تأك ستيز طيفعال مح نيا

اند.  كرده تيشكا يكش جاده نياستان از ا ستيز طيو سازمان محنهاد  مردم يها : سازمانديافزا ياست، م

 يكرده كه مجر المپروژه صادر و اع يخود را به نفع مجر يرأ نيمتأسفانه اول ريدادگاه شهرستان د

 يها انجمن گريصادر كرده و اجازه ادامه كار داده است. بار د بيالزم را دارد؛ لذا قرار منع تعق يها مجوز

پروژه  ياستان رسماً از متول يطيمح ستينهاد ز مردم يها و شبكه سازمان ريشهرستان د يطيمح ستيز

 نيا يينها يمفتوح است و منتظر رأ دنظريدحاضر پرونده او در دادگاه تج اند كه درحال كرده تيشكا

 .ميدادگاه هست
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سازمان  م،يه بودكرد جاديرا ا ريشهرستان د يحرا يها جنگل شيما پو كه ي: زمانكند يعنوان م يو

 نيا ست؛يخور بردستان درست ن ميپروژه در حر نيا يكشور عنوان كرده بود كه اجرا ستيز طيمح

 استان داده بود. يعيطب پروژه را سازمان منابع نيبود كه مجوز ا يدرحال

 

 يجانور يها گونه ينابود 

پروژه  نيجاده ا كه نيا انياستان بوشهر با ب يعيطب و منابع ستيز طينهاد مح مردم يها شبكه سازمان ريدب

جزر و مد آب هم  يماه است كه جلو5/1: حدود كند يشده، اظهار م دهيحدود دو ماه است كه كش

به دنبال دارد؛  ياريبس يها آثار منف جنگل نيرفتن ا ني. از برسد يحرا نم يها گرفته شده و آب به جنگل

اند  ها در خور واقع شده جنگل نيا كنند، يم ليتبد نيريرا به آب شآب شور  يها جنگل نيعنوان مثال ا به

خور  نياست، با مسدود شدن ا يو كنار آبز يآبز يجانور يها كه محل حضور پرندگان مهاجر و گونه

قطعاً  گويپرورش م تيسا نيا ني. همچنرنديگ يقرار م ريتأث و تحت دهيد بيآس زين يجانور يها گونه نيا

 انيآبز يبرا زين عاتيضا نيكه ا شود يخواهد داشت كه وارد خور م يو پسماند عاتيضا ندهيدر آ

 خطرناك است.

مهاجر قادر به  يها در خور بردستان پرنده م،ياكنون كه ما درحال صحبت هست : همكند يم ديتأك يپرتو

 نيها در ا خودرو هستند، تردد يو درختان حرا درحال نابود يجانور يها از گونه ياريبس ستند،ين يزندگ

 دارند. انهيكه در آن منطقه آش شود يم يجاده باعث وحشت پرندگان

شد، خاطرنشان  يمعرف ستيز طيبه سازمان مح يعنوان شهر تاالب به 98در سال ريشهر د كه نيا انيبا ب يو

نهاد فعال  مردم يها در كنار ما سازمان يكش در حوزه جاده يا منطقه يو آبفا ستيز طي: سازمان محكند يم

 هستند. ضطرح معتر نيا يقرار گرفته و نسبت به اجرا ريبندر د ستيز طيدر حوزه مح
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 نجات جنگل حرا اتيبه عمل هيمجلس و قوه قضائ ورود

 ستيز طيكشور و كنشگر مح يو علوم جو يشناس انوسياق يپژوهشگاه مل يعلم ئتيعضو ه كي نيهمچن

 رـيد يو تاالب مل ريبندر د ينجات جنگل حرا شيپو ياسالم ي: مجلس شوراكند ياظهار م ،ييايدر

و تجاوز  بيتخر يكل كشور خواستار توقف فور يو سازمان بازرس هيقضائ بردستان را پاس داشت و از قوه

 متوقف است. گويالرو م رياكنون پروژه ساخت مركز تكث به جنگل حرا شد و هم

كشور نسبت به هرگونه  يزداريها، مراتع و آبخ سازمان جنگل يبا اشاره به هشدار قبل يعابد احسان

كشور هرگونه  ستيز طيسازمان حفاظت مح زين تر شي: پديافزا يم يجنگل يها و تصرف عرصه بيتخر

دانسته  ركشو يها تاالب تيريو مد اءيقانون حفاظت، اح ريرا مغا يتاالب مل نيا ميوساز در حر ساخت

 د.بو

 

 است داريتوسعه پا يبا مبان ريحرا مغا يها و تجاوز به جنگل بيتخر 

: پر كردن ساحل، خشك ديگو يم ريدر ساحل بندر د يبيتخر يها تيدرباره فعال ستيز طيفعال مح نيا

 ،يستيز طيرمحيتفكر كامالً غ كيدست، از  نياز ا يساحل و عبارات بيتخر ،يسوز كردن ساحل، ساحل

 .رديگ ينشأت م داريتوسعه پا يبا مبان ريو كامالً مغا يرمنطقيغ ،يرعلميغ دار،يرپايغ

را با قلوه سنگ پوشاندن، ماسه را از مردم گرفتن و  ريبندر د يا ساحل ماسه يباي: تن زكند يم حيتصر يو

 يندگيجنگل حرا و تاالب ساختن، حق آال ميبه مردم دادن، جاده را در حر مانيو س كيآن سرام يبه جا

 يفكر ياعالم ورشكستگ ينهاد، برا مردم يها با سازمان زيكردن و مبارزه و ست يآلودگ جاديرا صرف ا

 كينجات جنگل حرا را در  شيكه پو ياست. چگونه ممكن است با مردم يسوز كاف جماعت ساحل نيا

حمتكش است و ز بيمردم نج نيخدمت به ا نيگونه برخورد شود؟ ا نيبه اوج بلوغ رساندند، ا يسطح مل

 مقابله؟ اي
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 ديپرتول يها ستمياكوس بيتخر يعنيجنگل حرا  بياضافه كرد: خشك كردن ساحل و تخر يعابد

 ديكاهش ص د،يكاهش ص يعني انيآبز ريكاهش ذخا ان،يآبز ريكاهش ذخا يعني ديكاهش تول ،يساحل

 كي ييغذا تيكاهش امن يعني ديكاهش ص اد،يفشار بر قشر ص شيو افزا ياديتالش ص شيافزا يعني

 جهان. كيو  رانيا كيبندر، 

فرصت  نيكرد، ا ليرا به فرصت تبد ديتهد ريبندر د ينجات جنگل حرا شيكرد: پو انيكارشناس ب نيا

شاهد  ريمردم بندر د يرا در ساختار فكر يستيز طيمغتنم شمرد و اكنون كه اوج بلوغ تفكر مح يستيرا با

و  يدشگرگر ،يبردار شهرستان كلمات توسعه، بهره نيآرزو كرد كه در ذهن مسئوالن ا م،يهست

 نيدهند تا ا ياري و ساحل يگرد بوم ،يور بهره دار،يتوسعه پا يها خود را به واژه يجا يساز ساحل

 ند.نوع تفكر در كنار مردم به خدمت بپردازند و فاصله خود را با مردم كم كن نيمسئوالن بتوانند با ا

 ديكشور در معرض تهد يعيو آثار طب ستيز طيمح گويپرورش پرسود م يكه به بها ستيبار ن نياول نيا

 يجهان در قشم تا در معرض نابود يغار نمك نيتر يدر محدوده طوالن ي. از فروش اراضرنديگ يقرار م

مزرعه  تساخ ياستان خوزستان برا جانيدر منطقه هند يكشاورز نيهكتار زم هزار كيقرار گرفتن 

سواحل بكر بندر مقام در استان هرمزگان كه  بياز تخر يريانتشار اخبار و تصاو نيو همچن گويپرورش م

بر  داران هياز سرما يا دهنده آن است كه سود و منفعت عده نشان يمنظور انجام شد، همگ نيهم باز هم به

 يو هنوز برا شود يمداده  تيمختلف ارجح يها كشورمان توسط سازمان ستيز طيحفاظت از مح

و  ضي. وجود سازمان عرستيمشخص ن ندهيآ يها نسل يبرا ستيز طيحفظ مح تيمسئوالن كشور اهم

محكم در برابر تاخت و تاز و قلع و قمع  يهم نتوانسته است، سد ستيز طيبه نام حفاظت مح يليطو

 كند. جاديكشورمان ا ستيز طيو مح يعيطب منابع
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 نيدر كم زگردهاير خطر؛ كند يم ليتبد زگرديگرگان را به كانون ر جيخل يتوجه يب

 20/12/1399سبزينه مورخ روزنامه  – كشور يشرق شمال و شمال

 

 يها دغدغه نيتر از مهم يكياست كه به  يگرگان چند سال جيخل يو كاهش مساحت پهنه آب يرو پس

فرد  منحصربه يآب ستمياكوس نيمساحت ا سوم كياز  شيشده است؛ خشك شدن ب  ليمردم گلستان تبد

 بيرو تخ يانداز ارزشمند است. دست ستگاهيز نيا انيو متول رانيمد يبرا يب گلستان هشدار جددر غر

 يگرگان، احداث سدها جيبه خل يو صنعت يشهر يها آب، ورود فاضالب يرو حاصل از پس ياراض

 يفرارو يها ازجمله چالش رهيو غ رمجازيو شكار غ ديص ا،يبه در يمنته يها رودخانه يبزرگ بر رو

 نندما وحش اتيح ريوم و مرگ ها يماريآب و بروز انواع ب يفيو ك يكم راتييگرگان است. تغ جيخل

 يها تمام وعده رغم يدارد. عل يپهنه آب نينشان از حال ناخوش ا يهمگ ريتلفات پرندگان در دوسال اخ

 جيخل يايدر جهت اح يتاكنون اقدام مؤثر رانيا يها تاالب ياياح يو مصوبه كارگروه مل رانيمد

 صورت نگرفته است.

طور  آب به يرو از پس يناش راتيشده و تأث گرگان در گلستان واقع  جياز سواحل خل لومتريك50از  شيب

عنوان نمونه  كه به گذارد يگلستان اثر م نانيهزار نفر از شهروندان و روستانش200حدود  يبر زندگ ميمستق

سالمت مردم در حوزه  بر د كه درصورت بروز آن عالوهاشاره كر زگردير يها كانون جاديبه ا توان يم

 خواهد گذاشت. يرا برجا يمخرب راتيهم تأث شتيمع

در هفته گذشته به استان  رانيا يها تاالب يمل تهيكم ريعنوان دب به جمهور سيمعاون اول رئ رياخ سفر

گرگان و  جيباشد؛ اما موضوع نجات خل ستگاهيز نينجات ا يخوش برا يخبر دبخشينو توانست يم

 گم شد. يريجهانگ يها آن در ازدحام برنامه ياياح يياجرا يراهكارها
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 دارد، نه شعار ازين يگرگان به اقدامات عمل جيخل

 ييسفر فقط اجرا نيباور هستند كه اگر در ا نياست كه كارشناسان بر ا يا گونه به جينجات خل تياهم

امر هم محقق  نيبود كه متأسفانه ا يبخش تيدستاورد رضا شد، يم فيتكل نييگرگان تع جيخل اءيشدن اح

 كه يشد؛ درصورت ااكتف »شود يم«و  »ديبا«همچون  ينيدر قالب عناو يمباحث كل انينشد و صرفاً به ب

 به عمل دارد و نه شعار. ازيحاضر ن گرگان درحال جيخل

 شنهاديگرگان با پ جيساله نجات خل در بدو ورود به گلستان گفت: طرح هفت جمهور سياول رئ معاون

 نيا ياجرا يافزود: برا يري. اسحاق جهانگديدولت رس ئتيه بيبه تصو ستيز طيسازمان حفاظت مح

 ميها را برطرف كن آن ميكن يكه تالش م ميرو هست روبه يطرح با موانع

 جيخل يايكمك به اح ياهتمام وزارتخانه متبوعش برا هم به ،يراه و شهرساز ريوز ،ياسالم محمد

 ميگرگان منوط به تصم جيو خل انكالهيدر م يميهر تصم ياشاره كرد و گفت: اجرا انكالهيگرگان و م

 ستيز طيحفاظت مح يعال يدر شورا ميهاست و پس از اتخاذ تصم تاالب يو هماهنگ تيريكارگروه مد

 شده، اجرا خواهد شد.  ينيب شيپ يكردهايرو

 

 خزر يايگرگان با در جياتصال خل قطع

 اتيبه عمل يبخش گرگان و ضرورت شتاب جيآب خل يرو گلستان هم با اشاره به استمرار پس استاندار

 جيخل نيا يطيمح ستيز بياز آس يريجلوگ يخزر گفت: برا يايشرق در يپهنه آب نيا ياياح يياجرا

 شود. اءياح ديبا

 ئتيه تيريطرح مد ياست و اجرا يروبيال ازمندين ينيو خوز يشناس افزود: دو كانال چاپاقل حق يهاد

و  النيكرد: قبل از ساخت بنادر در گ انيب يگرگان مؤثر باشد. و جيدر نجات خل تواند يم ييامنا 
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گرگان با  جيخلآب و قطع اتصال  يرو بودند؛ اما پس ييگز و تركمن در اوج شكوفا يمازندران، بندرها

 خزر، بنادر گلستان را از رونق انداخت. يايدر

 هيفق  يول ندهياست كه نما يا گونه گرگان به جيخل يايبه اح يمتول يها و تعلل دولت و دستگاه يتوجه كم

گرگان  جيگفت: خل يدينورمف دكاظميس اهللا تيمسأله هشدار داد. آ نيدر گلستان هم نسبت به ا

است كه در  اندر است يمهم اريمنبع بس جيخل نيشود. ا دهيشيآن اند يبرا يا چاره ديشده و با خشك

 است. دهيهم به ثبت رس ونسكويسازمان 

 

 آب تيو كم تيفيك كاهش 

آغاز شد كه  يگرگان از زمان جيخل يبه مهر گفت: مشكل اصل باره نيدر ا زين ستيز طيكارشناس مح كي

 .افتيبه آن كاهش  يهمنت يآب يها ها و داالن كانال يآورده آب

 يها و كاهش برف و باران در مناطق باالدست، احداث سازه يميبر مسائل اقل افزود: عالوه انيرو مسعود

 يبه حداقل ممكن برسد. و ستمياكوس نيآب به ا يها هم سبب شده ورود بندان مانند سدها و آب يآب

 اچهيدر نيتر از ولگا به بزرگ يآب ورود تيريخزر متأثر از نحوه مد يايدر يگفت: كاهش تراز آب

 گذاشته است. ريتأث اياز در جيخل يريجهان هم بر روند آبگ

آب برشمرد  يعوامل كاهش ورود گريرا از د جيبه خل يمنته يها در كانال يگذار رسوب شيافزا انيرو

 رياخ يها آب هم در سال يفيوضع ك ج،يآب خل تيشده درخصوص كم و گفت: فارغ از مباحث گفته 

 شده است. ياساس راتييدچار تغ

 

 واقعه قبل از وقوع عالج 

 يرو سال است كه شاهد پس10گفت: حدود  باره نيبندر تركمن، هم در ا يتوماج، از اهال ميعبدالرح
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آن صورت نگرفته است.  ياياح يبرا يعمل ياما تاكنون اقدام م؛يگرگان هست جيمحسوس آب خل

 آن را احساس كرد. راتييماهانه تغ توان يشده كه م يگرگان به نحو جيآب خل يرو اكنون پس هم

فاضالب است؛ اما  خانه هيتصف كي يهاست كه دارا سال ت،يهزار نفر جمع40گفت: بندرتركمن با  توماج

 نيوارد ا ميطور مستق فاضالب به يو باق شود يم خانه هياز فاضالب وارد تصف يتنها بخش كوچك

 نواعا هيرو يشاهد رشد ب جياز خل ييها در بخش شود يامر سبب م نيشده كه اارزشمند  ستمياكوس

 .ميها باش جلبك

 يروبيال جمهور سيانتظار داشتم كه در سفر معاون اول رئ نينش ساحل كيعنوان  كرد: به انيب يو

 ها يدغدغه گلستان نيتر يسفر به اصل نيشود؛ اما در ا فيتكل نييو آراكانال تع يچاپاقل ،ينيخز يها كانال

 زگرديكانون ر ندرتركمنب ايدچار شود  هياروم اچهيدر تيگرگان به وضع جيخل ديپرداخته نشد، حتماً با

 شود تا به آن توجه كنند.

 

 جيخل ياياح يبرا يريمساعد جهانگ قول 

 نيا ياياح ياهستند تا با منظور شدن اعتبار بر دواريو مردم همچنان ام رانيوجود مسائل موجود، مد با

 ندهيبرطرف شود. نما يپهنه آب نيا يفرارو يها از مشكالت و چالش يبخش نده،يدر بودجه سال آ جيخل

و  جمهور سيرئ اولشاهد سفر معاون  رياخ يگفت: در روزها نهيزم نيمردم غرب گلستان در مجلس در ا

گرگان  جيخل تيوضع يبررس يكه هر دو سفر در راستا ميبه استان بود يران يسازمان بنادر و كشت سيرئ

 آن داده شد. ياياح يبرا يمساعد يها صورت گرفت و قول

 جيخل ياياح يتومان برا ارديليم900ها  تاالب ياياح يستاد مل كه نيافزود: با توجه به ا يريا عبدالجالل

كنند، لذا در سفر معاون اول  نهيهز آن را يمربوطه از منابع داخل يها گرگان مصوب كرده بود تا دستگاه

 داد. باره نيادر  يمساعد يها قول يمطالبه صورت گرفت و و نيبه استان ا جمهور سيرئ
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 ريتأث تحت ينوع اضافه كرد: همه بنادر استان، بندرگز، تركمن و بندر در شُرف احداث خواجه نفس به يو

را  يا ها جلسه تاالب يايسال ستاد اح انيكرد: مقرر شد تا پا انيب يريگرگان هستند. ا جيخل يروبيال

و موانع كار برطرف شود. در سفر  يبررس ستيز طيبرگزار كند و در آن مطالعات سازمان بنادر و مح

تاالب،  يايبه استان هم مقرر شد كه پس از ابالغ مصوبه ستاد اح يران يسازمان بنادر و كشت سيرئ

 آغاز شود. ياقلآشوراده و چاپ يروبيال

خود را  يجلسه ادار انكالهيتاالب م ياياست كه ستاد اح نيمسائل منوط به ا نيمتذكر شد: تمام ا يريا

 ماه كياساس ظرف  نينداشته باشد و بر ا يمخالفت ستيز طيبرگزار كند و در آن با مطالعات سازمان مح

 .ابدي ييرها تيوضع نياز ا جيآغاز خواهد شد تا خل يروبيال ندهيآ

 ستيز طيدر مجلس در مطالعات مح شانيبندر تركمن، بندرگز و گم ،يمردم كردكو ندهيگفته نما طبق

در بودجه  كه نيدرخصوص اعتبار هم گفت: با توجه به ا يشده است. و  مشخص رهيو غ يروبيعمق ال

 23ماده ونيسيكم ديبا فيرد شيافزا ياكنون برا تاالب در نظر گرفته نشده، هم ياياح يبرا يفيرد 1400

امر  نيا يول ست؛ين يچندان ديآن ام دييبه تأ يشده، ول آن داده  شنهاديمجلس آن را مصوب كند كه پ

 گرگان ندارد. جيخل يايطرح اح يبا اجرا يمنافات

خود  يها آن را در منابع داخل دستگاه ديشد و با بيتصو رماهيدر ت انكالهيم يايگفت: مصوبه ستاد اح يريا

 يبودجه آورده شود؛ ول فيعنوان رد به ميكن ياكنون تالش م كار انجام نشد و هم نيكه ا گنجاندند يم

و  يوزارت جهاد كشاورز بنادر،مربوطه مانند سازمان  يها دستگاه ياز منابع داخل فتد،ياتفاق ن نياگر ا

 استفاده خواهد شد. يا آب منطقه

بحث و راهبرد، روش و بازه  يصورت كل گرگان به جيخل يايبه استان درخصوص اح يريسفر جهانگ در

نجات خود است كه  يگرگان همچنان در انتظار گام نخست برا جيطرح مطرح نشد و خل ياجرا يزمان

 گشوده شود. يپهنه آب نيگره از كار ا رهياستاندار و غ ندگان،ينما يها يريگيبا پ ميدواريام



   

 

 

144 
 1399 اسفند) 40هاي خبري ( آب در آئينه مطبوعات و سايت

 21/12/1399خبرگزاري خبر فوري مورخ  – مواجه است يبارش با كم رانيتمام نقاط ا

 

درصد كمتر  30از  شيها در كشور از مهرماه تاكنون، ب بارش زانيكه م دهد ينشان م يهواشناس يها داده

 اند. مواجه يبارش ها با كم تمام استان نيده است همچنبلند مدت بو نيانگياز م

كه از مهر ماه تاكنون  دهد ينشان م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل اطالعات

 34حدود  رانيبلند مدت ا نيانگينسبت به م زانيم نيكه ا ميبارش داشت متريليم 100در كشور حدود 

 درصد كمتر است.

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  يجار يزراع يسال آب يها در كشور ط بارش زانيم گريد ييسو از

 درصد كمتر گزارش شده است. 52

كشور كمتر از حد نرمال است و پنج استان  يها استان يها در تمام بارش زانيگزارش، م نياساس ا بر

 اند. مواجه ديشد يبا كم بارش يو بلوچستان، هرمزگان، كرمان و خراسان رضو ستانيس

 يها از ابتدا بارش زانيگزارش داده است كه م يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمل مركز

بلند مدت است.  نيانگيدرصد كمتر از م 89درصد و در هرمزگان  92بلوچستان  ستانيمهر ماه تاكنون در س

 .شود يزده م نيدرصد تخم 57و  درصد 62 بيترت به يكرمان و خراسان رضو يها استان يرقم برا نيا

 درصد كمتر از حد نرمال گزارش شده است. 19 زيها در استان تهران ن بارش زانيم

گفته بود كه  - يبحران سازمان هواشناس تيريو مد يخشكسال يمركز مل سيير - فهياحد وظ نياز ا شيپ

 يبا خشكسال يسال آب انيتا پا يدر كشور تا آخر امسال جبران نشود و حت ها يكم بارش شود يم ينيب شيپ

 .ميدر كشور مواجه باش ديمتوسط و شد

 سناي: امنبع
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 – و تهران النيو بلوچستان، گ ستانيس يها استان يآب با كم يسازگار يها برنامه بيتصو

 21/12/1399ميزان مورخ خبرگزاري 

 

 يكارگروه مل ريو دب رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

و  النيو بلوچستان، گ ستانيس يها استان يآب با كم يسازگار يها برنامه ياز بررس ،يآب با كم يسازگار

 داد. رخب روين ريبا حضور وز يآب با كم يسازگار يجلسه كارگروه مل نيو چهارم ستيتهران در ب

جلسه كارگروه  نيو چهارم ستيب يبا اشاره به برگزار ييبنا به اعالم پاون، بنفشه زهرا - زانيم يخبرگزار

و با حضور  روين ريوز انيرضا اردكان استيبه ر 1399اسفند ماه  20 خيدر تار يآب با كم يسازگار يمل

استاندار تهران و معاونان  ،يبآ با كم يسازگار يعضو كارگروه مل يها ها و وزارتخانه سازمان ندگانينما

و آب و  يا آب منطقه يها شركت رانيمد الن،يو بلوچستان و گ ستانياستانداران س يامور عمران يهماهنگ

ها،  استان نيو صنعت، معدن و تجارت ا يجهاد كشاورز ،يزير و برنامه تيريمد يها فاضالب، سازمان

 و بلوچستان پرداخته شد. ستانياستان س يآب با كم يزگاربرنامه سا ياظهار كرد: در بخش اول جلسه به بررس

 يكارگروه مل يتخصص تهيسه كمجل نيدر شصت و چهارم نياز ا شياستان پ نياضافه كرد: برنامه ا يو

ها،  دستگاه هيكل يشنهاديمطرح و پس از اعمال اصالحات پ 1399بهمن ماه  28مورخ  يآب با كم يسازگار

 قرار گرفت. يمورد بررس يآب با كم يسازگار يو چهارم كارگروه مل ستيدر جلسه ب

خاطرنشان كرد: مطابق با  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

و  ستانيس يبا كم آب يدر استان، در فاز اول برنامه سازگار مند فهيوظ يها ارائه شده توسط دستگاه يها برنامه

 ونيليم 303مقدار  نيكه از ا دهش ينيب شيپ يمترمكعب ونيليم 480معادل  ييجو صرفه 1405بلوچستان در افق 

 خواهد شد. ييجو صرفه يمترمكعب از منابع آب سطح ونيليم 177و  ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز

مترمكعب از منابع آب  ونيليم 299و بلوچستان  ستانيس يا برنامه شركت آب منطقه نيافزود: طبق ا يو
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سازمان جهاد  يمقدار را با همكار نيمترمكعب از ا ونيليم 67خواهد كرد كه  ييجو صرفه ينيرزميز

 بيرتبه ت يشركت آب و فاضالب و شهردار نيبه صورت مشترك انجام خواهد داد. همچن يكشاورز

 خواهند داشت. ييجو صرفه ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز ونيليم 2,8و  1,15

شركت  ،ياز منابع آب سطح ييجو كرد: به منظور صرفه حيتصر يآب با كم يسازگار يكارگروه مل ريدب

 ر،يكاهش تبخ قيمترمكعب از طر ونيليم 128و  35 بيبه ترت ستيز طيحو سازمان م يا آب منطقه

شده  ماعال يها طبق برنامه زيو شركت آب و فاضالب ن يخواهند كرد. سازمان جهاد كشاورز ييجو صرفه

 انجام خواهند داد. يمترمكعب از منابع آب سطح ونيليم 1,6و  12,3معادل  ييها ييجو صرفه بيبه ترت

ارائه شد، ادامه داد:  النياستان گ يبا كم آب يجلسه، برنامه سازگار نيدر بخش دوم ا نكهيا انيبا ب يو

با  يسازگار يكارگروه مل يتخصص تهيجلسه كم نيدر شصت و سوم نياز ا شيپ زين النيبرنامه استان گ

اس نظرات بر اس برنامه يقرار گرفته بود و پس از بازنگر يمورد بررس 1399بهمن ماه  21مورخ  يآب كم

در  النيخاص و متفاوت استان گ طيو شرا ميبا توجه به اقل نيو همچن يتخصص تهيطرح شده در جلسه كم

 طرح شد. يو چهارم كارگروه مل ستيكشور، در جلسه ب يها استان ريبا سا سهيمقا

برنامه هفتم توسعه،  انيدر پا الن،ياستان گ يآب با كم يبرنامه سازگار يخاطرنشان كرد: با اجرا ييزهرا

 ونيليم 17 زانيم نيخواهد شد كه از ا ييجو مترمكعب در برداشت آب استان صرفه ونيليم 50حدود 

مترمكعب در اثر اقدامات شركت آب و  ونيليم 10 ،يا مترمكعب در اثر اقدامات شركت آب منطقه

استان  يان جهاد كشاورزسازم يها برنامه يمتر مكعب حاصل از اجرا ونيليم 12,6فاضالب استان و 

 خواهد بود.

مصوب شده، سازمان صنعت، معدن، تجارت و  يآب با كم يطبق برنامه سازگار نيافزود: همچن يو

استان شد. در  يمترمكعب از منابع آب ونيليم 10متعهد به كاهش برداشت  يصنعت يها شركت شهرك

 شورمنابع آب و نفوذ آب  ياز آلودگ يريگبه جلو يتوجه خاص الن،ياستان گ يبا كم آب يبرنامه سازگار
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 خزر شده است. ياياز در

با اشاره به بخش سوم و  رويوزارت ن يآب و آبفا يور بهره يمصرف و ارتقا تيريدفتر مد ركليمد

در  نياز ا شياستان پ نيتهران بود، گفت: برنامه ا يآب با كم يسازگار يها جلسه كه مربوط به برنامه يانيپا

 1399 ماه نبهم 28مورخ  يآب با كم يسازگار يكارگروه مل يتخصص تهيجلسه كم نيشصت و ششم

 يو چهارم كارگروه مل ستيها، در جلسه ب دستگاه هيكل يشنهاديمطرح و پس از اعمال اصالحات پ

 قرار گرفت. يمورد بررس يآب با كم يسازگار

در استان، در فاز اول برنامه  مند فهيوظ يها ارائه شده توسط دستگاه يها ادامه داد: مطابق با برنامه يو

شده كه از  ينيب شيپ يمترمكعب ونيليم 420معادل  ييجو ، صرفه1405استان در افق  يآب با كم يسازگار

 ياز منابع آب سطح مترمكعب ونيليم 24,6و  ينيرزميمترمكعب از منابع آب ز ونيليم 395,4مقدار  نيا

 خواهد شد. ييجو صرفه

استان، سهم  ينيرزمياضافه كرد: در كاهش برداشت از منابع آب ز يآب با كم يسازگار يكارگروه مل ريدب

سبز  يمترمكعب، بخش فضا ونيليم 25مترمكعب، بخش صنعت  ونيليم 22,3بخش شرب و بهداشت 

كاهش برداشت از منابع  هيمترمكعب است. كل ونيليم 315 يمترمكعب و بخش كشاورز ونيليم 33,1

 شده است. يزير بخش شرب و بهداشت برنامه يبرا زيمترمكعب ن ونيليم 24,6 زانيم به يسطح

در اثر اقدامات مشترك  يكاهش مصارف مورد انتظار در مصارف بخش كشاورز د،يافزا يگزارش م نيا

 ينيگزيجا قياز طر نياستان حاصل خواهد شد. همچن يا و شركت آب منطقه يسازمان جهاد كشاورز

منابع آب به  يفيسبز با پساب به اصالح مصرف و بهبود ك يصنعت و فضا ،ياز مصارف كشاورز يبخش

 ينيب شيپ البيو كنترل س يمصنوع هيتغذ قيمترمكعب كمك خواهد شد و از طر ونيليم 159,4 زانيم

 مترمكعب از منابع آب استان استحصال شود. ونيليم 126شده كه 
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ميزان مورخ خبرگزاري  – 1405مترمكعب آب تا  ونيليم 420كاهش  يبرا يزيبرنامه ر

23/12/1399 

 

 1405مصرف آب در اسنان تهران تا سال  يمترمكعب ونيليم 420تهران از كاهش  يا آب منطقه رعامليمد

 خبر داد.

 يجار يبارش در سال آب زانيامروز با اشاره به م يرضاپور در نشست خبر وسفي - زانيم يخبرگزار

 سهياست كه در مقا دهيرس متريليم 226بارش، به  ستگاهيا 20بر اساس سنجش   يبارندگ زانياظهار كرد: م

 داشته است. شيزادرصد اف 27درصد كاهش داشته، اما نسبت به بلند مدت  11بارش  زانيبا سال گذشته م

كرد: در شهر  حيبارش از بارش برف به باران تصر رييبا اشاره به تغ حيتهران تصر يا آب منطقه رعامليمد

 طيها به صورت برف بوده و شرا بارش چندان مطلوب نبوده و در غرب تهران عمدا بارش تيتهران وضع

 را به نسبت شرق تهران دارد. يبهتر

و به سال  دهيمترمكعب رس ونيليم 566پنجگانه استان تهران به  يها حجم مخازن سد نكهيا انيبا ب يو

در  يها ينگران 1400 وريشهر انياست، عنوان كرد: تا پا افتهيمترمكعب كاهش  ونيليم 66گذشته 

آب  تشرك رانيكه با حضور مد يآب شرب و بهداشت تهران وجود دارد، اما با جلسات نيخصوص تام

 .ميهست يبند رهيآب بدون ج نيتام يدر تالش برا شود، يوفاضالب برگزار م

اظهار كرد: سرانه  يجهان يها نيانگيبرابر م 2مصرف آب در تهران حدود  زانيم نكهيا انيبا ب رضاپور

با  شرفتهيپ يها رقم در كشور نيدر شبانه روز است كه ا تريل 348مصرف آب در استان تهران حدود 

 در شبانه روز است. تريل 170فراوان حدود  يها بارش

 ينيزم ريو ز يدر كشور از دو بخش  منابع سطح ازيتهران ادامه داد:  آب مورد ن يا آب منطقه رعامليمد

درصد  20 ينيرزميز يها برداشت از آب زانيم يجهان يها سازمان يها و بنا به استاندارد شود يم نيتام
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 م بود.يها خواه آب به تاالب دنيو رس نيسرزم يدارياست و با محقق شدن آن شاهد پا

و قابل تحمل  يتعادل تيدرصد برسد به وضع 40به   ينيرزميبرداشت آب از منابع ز زانيافزود: اگر م يو

حران آب رقم فراتر برود وارد ب نياگر از ا شود يم يموجب تنش آب يدرصد 60و برداشت  رسد يم

 .شود يم

باال  اريبس يكه رقم رسد يدرصد م 86,7به   رانيدر ا ينيزم ريادامه داد: رقم برداشت از منابع ز رضاپور

قرار گرفته  يدرصد 43و پاكستان با برداشت  يدرصد 55كشور مصر با برداشت  ران،ياست و پس از ا

 است.

كه  ميرسد جهينت نيبه ا يبا كم آب يازگاركرد:در كارگروه س حيتهران تصر يا آب منطقه رعامليمد

 يبرا نيبنابرا ميكن ييمصرف را نها رييرا انجام داد و تغ يرساختيبحث ز توان يروزه نم كي ميتوان ينم

 مترمكعب كاهش مصرف در نظر گرفته شده است. ونيليم 288و  ارديليم كي زانيكاهش م  50افق 

مترمكعب  كه  ونيليم 420 زانيبه م ييصرفه جو 1405كوتاه مدت و تا سال  يزيافزود: در برنامه ر يو

 گريمترمكعب در بخش صنعت و بخش د ونيليم 25و  يمترمكعب در بخش كشاورز ونيليم 315شامل 

 .ابديآن در مصرف آب شرب كاهش 

در   شو يم ينيب شينفر است و پ  ونيليم 13,3تهران در حال حاضر حدود   تيادامه داد: جمع رضاپور

 جاديرا ا  ازيآب مورد ن نيدر خصوص تام ييها يموضوع  نگران نينفر برسد و ا ونيليم 20به  1410سال 

 كرده است.

متر  لونيم 160 تيبا ظرف يكسر نياز ا يخانه ششم بخش هيتهران ادامه داد: با تصف يا آب منطقه رعامليمد

 .افتيانتقال خواهد  يلومتريك 28شرق با كانال هاشم از غرب تهران به  يمكعب را با خط قمر بن
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 ونيليم 64 كاهش؛ ها آب روان تيريمد يبرا يشهر تيريبه مد يتذكر شهربانو امان

در  نينشَست زم متر يسانت 25هشدار درباره ساالنه  |تهران  يآب سدها رهيذخ يمترمكعب

 24/12/1399نالين مورخ خبرگزاري همشهري آ – تختيپا

 

 

 يبه شهردار يها، در تذكر آب روان تيريشهر تهران با اشاره به بحران آب و مد يسالما يشورا عضو

معضل  نيراهكار حل ا ،يجذب يها ها و حوضچه و احداث چاه ريتهران گفت: كاهش سطوح نفوذناپذ

 است.

 در يشهر تهران، شهربانو امان ياسالم يبه نقل از معاونت ارتباطات شورا نيآنال يگزارش همشهر به

آب، گفت:  روان تيريدر خصوص مد يشهر تهران در تذكر ياسالم يجلسه شورا نيو هشتادم ستيدو

مشابه  تتا كنون) نسبت به مد 99(از اول مهر ماه  يجار ياستان تهران در سال آب يجو يها زشيحجم ر

 نويليم 64گانه تهران  پنج يسدها رهياست. در حال حاضر ذخ افتهيدرصد كاهش  24سال گذشته 

از  يكيامسال با  رسد يبه نظر م ريدو سال اخ يها . بر خالف بارشدهند يمترمكعب كاهش نشان م

 .ميمواجه هست ها يخشكسال نيتر سابقه كم

مكرر، باز هم مشاهده كردم كه پرسنل  يهفته گذشته با وجود تذكرها يادامه داد: متاسفانه ط يو

كه از خودمان  ي. تا زمانكنند يفشار آب استفاده ماز  يشورا و شهردار اطيح يشستشو يبرا يشهردار

 داشت. ياز مردم انتظار همكار توان ينم ميشروع نكن

شده  رييدچار تغ زيها ن بارش يالگو ،يمياقل راتييتغ ليها به دل اظهار داشت: عالوه بر كاهش بارش يامان

در مدت زمان  كبارهيت، به بلندمد يبازه زمان كيمستمر در  يها بارش يكه به جا يا است. به گونه

روان  تيريمد نينو يها . بر خالف روشميشو ياز بارش مواجه م يآب ناش روان ياديبا حجم ز يكوتاه
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آب در تهران بر  روان تيرياستوار است، مد» جذب آب باران در محل بارش«آب كه بر اصلِ 

 شده است. يزير هيپا» رواناب تيو هدا يآور جمع«

آب را به  روان تيريمد نيسنگ يها نهينه تنها هز يكنون ستميشهر تهران ادامه داد: س ياسالم يشورا عضو

را  ينيرزميز يها آب ريدر شبكه و كاهش ذخا يزدگ آب، پس يبلكه آلودگ كند يم ليتحم يشهردار

 به دنبال دارد.

 يبحران تير، وضعمت يليم 4ساالنه  زانيبه م نياروپا، نشست زم هياتحاد يافزود: طبق استانداردها يو

كه در  ستيدر حال ني)، ادهد يم ليبحران تشك تهينشست كم زانيم نيا ياروپا برا هي(اتحاد شود يم يتلق

 است. بار عهفاج يكه امر افتد ياتفاق م نينشَست زم متريسانت 25تا  17تهران ساالنه 

ها به  آب روان ني. اديشو يرا م وهار ادهيو پ ها ابانياز بارش باران، سطح خ يناش يها آب گفت: روان يامان

. شوند يجنوب تهران رها م يها در دشت تيو در نها تيآب در تهران هدا يسمت سه كانال اصل

از  ييباال اريسطح بس يها دارا آب روان نيجنوب تهران بر اثر هم يها كه دشت دهد ينشان م قاتيتحق

بنزن،  ك،ياست. بخارات روغن، ذرات پالست و خطرناك يسم ييايميو مواد ش نيبه فلزات سنگ يآلودگ

 نيو با اول كنند يهستند كه بر اثر تردد خودروها در سطوح مختلف شهر نشَست م يآزبِست و سرب مواد

 .شوند يجنوب تهران م يها دشت يباران شسته شده و راه

راهكار حل  ،يجذب يها ها و حوضچه و احداث چاه ريخاطرنشان ساخت: كاهش سطوح نفوذناپذ يامان

كاهش مصرف  يبرا يشهر تيريالزم در مد تيكه عزم و جد رسد يبه نظر م نگونهيمعضل است اما ا نيا

 آب وجود ندارد. روان تيريآب و مد

در  يجد يكه ضمن بازنگر شوم يمرتبه به شهردار تهران متذكر م نيچندم يبرا انيافزود: در پا يو

داشته  يا ژهيبه موضوع بحران آب در شهر تهران اهتمام و آب در شهر، نسبت روان تيريمد يفعل ستميس

 باشند.
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خبرگزاري  – است داده رييها را در سراسر جهان تغ آب رودخانه انيجر يمياقل راتييتغ

 24/12/1399خبر فوري مورخ 

 

 يبر رو ييپژوهش تازه نوشت: بحران آب و هوا كي جهيبا اشاره به نت يدر گزارش پندنتينديا روزنامه

مناطق جهان و  يآب آنها در برخ انيبوده و سبب طغ رگذاريها تاث آب رودخانه انيجر شيكاهش و افزا

 است. شده گريد يها در بخش يخشكسال

 ييمناطق شناسا يرودخانه ها در برخ انيو كاهش جر شيبحران آب و هوا را بر افزا يردپا دانشمندان

 كرده اند.

 انيجر ييآب، بحران آب و هوا انيها در حوزه جر يابيارز نينوشت: براساس نخست پندنتينديا

 داده است. رييها را در سراسر جهان تغ رودخانه

مناطق مانند شمال اروپا و  يرودخانه ها در برخ انيجر شيزابحران آب و هوا را در اف يردپا دانشمندان

از جنوب  يو مناطق يجنوب يايهمچون جنوب اروپا، استرال يگريرودخانه ها در مناطق د انيكاهش جر

 كشف كرده اند. ايآس

 ييامدهايكم پ انيمنجر شود، جر ليرودخانه ها و بروز س انيتواند به طغ يآب م شتريب انيكه جر يدرحال

 دارد.   يدر پ يهمچون خشكسال

 يداده ها گاهياز هفت هزار پا شيب يمنتشر شده است، از داده ها »نسيسا«پژوهش كه در مجله  نيا جهينت

تا  1971 يسال ها انيآب رودخانه ها را م انيجر راتييدر سراسر جهان استفاده كرده و تغ ييآب و هوا

 كرده است. ليو تحل هيتجز 2010

از  يكيو  خيشناس دانشگاه زور مي)، اقلDr Lukas Gudmundsson» (ودموندسونلوكاس گ دكتر«

 يما برا ليو تحل هيتجز«گفت:  پندنتينديخصوص به ا نيپژوهش دست داشته در ا نيكه در ا يافراد
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ها  انهرودخ انيدر جر ييآب و هوا راتييدهد كه تغ ينشان م ميبار با استفاده از مشاهدات مستق نينخست

 ».است صيقابل تشخ يجهان اسيدر مق

از  يناش ييآب و هوا راتييدهد تغ يداده ها نشان م ليحاصل از تحل يها افتهيافزود:  گودموندسون

رودخانه ها در سراسر جهان داشته است. ضمن آنكه به  انيجر رييتغ يريرا در شكل گ يانسان نقش اصل

كند  ينم كمك يجهان يالگو ريينسان به تغا يو آب از سو نيزم تيريمد ميمستق راتيرسد تاث ينظر م

 باشند. رگذاريتاث اريبس يتواند از نظر محل يهرچند م

امر  نيگفت ا ديگذارد، در پاسخ با يم ريرودخانه ها تاث انيجر يبحران آب و هوا چگونه بر رو  نكهيا اما

 زانيتواند بر م يو خشك شدن خاك كه م يجهان يبارندگ يدر الگو رييتغ جاديبه طرق مختلف و با ا

 .رديپذ يبگذارد، صورت م ريرودخانه ها تاث ستميبه س يرطوبت ورود

در سرتاسر جهان به شدت در  ييآب و هوا راتييتغ ريدهد كه تاث ينشان م نيپژوهش همچن نيا جهينت

شده كه اساس  يمنابع آب فيمناطق سبب تضع يدر برخ يگلخانه ا ياست و انتشار گازها شيحال افزا

 دهند. يم ليما را تشك ييغذا يها تمسيس

آب رودخانه ها در سراسر  انيجر ديو كاهش شد شيكند كه افزا يمطالعه خاطرنشان م نيا تينها در

رو  نيدارد و از هم يبر جوامع انسان يا ندهيفزا ريتاث يو خشكسال ديشد يها البيجهان به صورت س

شتر خطر يب شياز افزا يريو جلوگ يگلخانه ا يابردن انتشار گازه نياز ب يبرا يلزوم اقدامات فور

 شود.  ياحساس م

 رناي: امنبع
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 طيمردم و مح انيبزرگ و به ز عيبه نفع صنا يبه فالت مركز فارس جيانتقال آب خل

روزنامه سبزينه مورخ  – شود يتر نم فارس جيبا انتقال آب خل رود ندهيزا كام؛ ستيز

25/12/1399 

 

 ندهينسل آ يبرا يادگاريرا  رانيا يبه فالت مركز فارس جيدولتمردان پروژه انتقال آب از خل  يدرحال

 ستيز طيبه مح بيباال و آس نهيطرح با هز نيا كه نيبر ا از كارشناسان معتقدند عالوه ياريكه بس دانند يم

وابسته به مواد  بر، هيبلكه سرما ستند،يزا ن تنها اشتغال كه نه شود يم ييها  پروژه يهمراه است، صرف اجرا 

به نفع صنعت رقم خورد و كام  زين بار نينظران ا كه به باور صاحب يهستند. طرح هيخام و مواد اول

 .كند يرا تر نم رود ندهيزا

صدور « بر يدرخواست استاندار اصفهان مبن يدرپ يجار سال ماه يد25 جمهور سيرئ يروحان حسن

و  روين يخطاب به وزرا يا در نامه» استان نيبه ا فارس جيطرح انتقال آب خل يها رساختيمجوزها و ز

قاره  التبه ف فارس جيقدامات الزم در ارتباط با ادامه خط لوله آب خلصنعت، معدن و تجارت دستور ا

 (اصفهان) را صادر كرد.

و پس از  ديرس يبردار ماه امسال به بهره آبان زديكرمان و  يها به استان فارس جياول انتقال آب از خل خط

آغاز  زيو اصفهان ن يورض خط دوم و سوم انتقال آب به خراسان يمطالعات برا جمهور سيآن با دستور رئ

 ونيليم550سه خط  نيصنعت، معدن و تجارت، در مجموع ا ريوز ،ينيحس رزم رضا يشد كه به گفته عل

 .ابدي يانتقال م رانيا يبه فالت مركز فارس جياز خل نيريش مترمكعب آب

ترمكعب م ونيليم375ساالنه  تواند يصادر كرده است، استان اصفهان م رويكه وزارت ن يمجوز براساس

مترمكعب آب  ونيليم125حجم آب معادل  نيعمان منتقل كند كه ا يايدر اي فارس جيآب از خل

صورت پساب به  به ييزدا از آب برداشت شده پس از نمك ياديشده در سال است و حجم ز ييزدا نمك
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 ونيليم150 تيدر نها توان يم يساز نيريش يبرا ايروز دن يها يتكنولوژ يريكارگ با به گردد، يبرم ايدر

 به اصفهان انتقال داد. لومتريك910را در مسافت حدود  نيريمترمكعب آب ش

 

 گذار هيجذب سرما يبرا رويفراخوان وزارت ن اعالم 

شده و  ينيب شيتومان پ ارديليهزار م35خطه  نيبه ا فارس جيانتقال آب خل يبرا ازيمورد ن يگذار هيسرما حجم

و  گذار هي. كارفرما، سرماديخواهد رس يبردار سال به بهره ح، در مدت پنجطر يياجرا اتيدر صورت آغاز عمل

 خواهند بود. جارتتابعه وزارت صنعت، معدن و ت يها و شركت يطرح بخش خصوص نيا يمجر

انتقال آب از  يبرا گذار هيفراخوان جذب سرما يزود اصفهان به يا و شركت آب منطقه روين وزارت

 يبرا گذار هيسرما نيارائه شده، بهتر يها طرح انيتا از م كند يرا اعالم معمان  يايدر اي فارس جيخل

 پروژه انتخاب شود. ياجرا

: شركت آب ديگو يبه مهر م باره نياصفهان در ا يا شركت آب منطقه يزير توسعه و برنامه معاون

صنعت مصارف آب  يبرا اياز آب در ييزدا برداشت و نمك هيدر چارچوب موافقت اول يا منطقه

 را دارد. گذار هيسرما نيفراخوان و انتخاب بهتر يبرگزار فهياصفهان وظ

كه مشاوران  يبا مستندات مطالعات ديخود را با يشنهاديطرح پ گذارها هي: سرماديافزا يم يميابراه بابك

در  يا و ارائه كنند تا شركت آب منطقه هياند، در مدت زمان اعالم شده در فراخوان ته ها انجام داده آن

تر  و ارزان تر يكه منطق يگذار هياكند، طرح هر سرم يابيها را ارز طرح يا نهيو هز يمدت دو هفته توان فن

 .شود ياجرا انتخاب م يباشد، برا

 

 شود يكه گران تمام م يآب تيروا

 يقتصادبه لحاظ ا ياديز اريبس نهيهز اياز در يا حوضه نينظران طرح انتقال ب كارشناسان و صاحب ديتأك به
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. ستيصرفه ن مقرون به يشرب و كشاورز نيتأم يگران بودن برا ليدل دنبال دارد و به به يطيمح ستيو ز

) است كه با توجه به نوسانات ورويدالر (دو  تا سه 5/1 نيآب ب يساز نيريتمام شده هر مترمكعب ش يبها

 ي. از سوشود يومان برآورد مهزار ت80تا  60 نيكم ب آب دست ييزدا نرخ ارز هر مترمكعب نمك يكنون

انتقال در  يقرار گرفته و آب برا ايمتر از سطح در600و  هزار كيحدود  ياستان اصفهان در ارتفاع گر،يد

 يها روگاهين ديمحاسبه شود تول زين ياگر به نرخ دولت هك يبرق پمپاژ شود، برق يرويبا ن ديارتفاعات با

كه  كنند ياستفاده م يليه از گاز بلكه از سوخت فسمصرف ن كيپ شيبوده و درصورت افزا يحرارت

 دنبال دارد. هوا را به يآلودگ

 ريها و سا مرجان اتياست كه ح يمشكالت گريآب از د يو آلودگ ايپساب به در هيآب، تخل ييزدا نمك

 .كند يم ديرا تهد فارس جيخل مندان ستيز

 

 استيمرسوم در دن يها از روش ايآب در انتقال 

 اي: انتقال آب از درديگو يم باره نيدرا ستيز طيسازمان حفاظت مح يطيمح ستيز يابيتر ارزدف ركليمد

 گريد يآب است، از سو نيتأم يبرا ايمرسوم در دن يها شده آن ازجمله روش تمام متيق شيرغم افزا به

مسائل  است كه ينيداخل سرزم يا حوضه نيتر از انتقال آب ب كم اريبس ايانتقال آب از در راتيتأث

 دارد. يمبدأ و مقصد و اختالفات قوم نيب ياجتماع

با  رتيو مغا تيبه استان اصفهان ممنوع ايطرح انتقال آب از در كه نيا انيبا ب يجاللوند ديحم

 يها مورد به مورد طرح ني: با وجود اكند يندارد، اضافه م ستيز طيسازمان حفاظت مح يها استيس

خط  ريمسپساب و  هيمحل برداشت آب، تخل دياست و با يطيمح ستيز يبايمشمول ارز ايانتقال آب از در

 يابيگزارش ارز ديطرح با يمشاور و مجر رو نيمشخص شود؛ از ا يطيمح ستيانتقال آب به لحاظ ز

 ارائه كنند. ستيز طيبه سازمان مح يبررس يپروژه را برا
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چه تبعات  يبه مناطق مركز فارس جيو انتقال آب از خل يساز نيريش كه نيدر پاسخ به ا يجاللوند

و  كند ينم فيپروژه تعر ستيز طي: سازمان حفاظت محديگو يخواهد داشت، م يطيمح ستيو ز ياقتصاد

 نييرا تع يستيز طيسازمان الزامات مح نيپاسخ دهد، اما ا ديبا رويرا وزارت ن ايانتقال آب از در ييچرا

 را داشته باشد. امدهايو پ راتيتأث نيتر پروژه انتقال آب كم يكه اجرا كند يم

 

 ستيصرفه ن به يشرب و كشاورز يبرا جيآب خل انتقال 

بانك  ي: طبق بررسديگو يم نهيزم نيدر ا زياصفهان ن يآب دانشگاه صنعت يتمام گروه مهندس استاد

ر ب دارد؛ عالوه نهيدالر هز تا سه 5/1 نيب ايمترمكعب آب در كي ييزدا گذشته نمك يها در سال يجهان

 اريبس ايآب در مكعبهر متر رو نيدر نظر گرفته شود، از ا ديبا زين فارس جيانتقال آب از خل نهيهز نيا

 ندارد. يصرفه اقتصاد يشرب و كشاورز يگران است و انتقال آن برا

 عيصنا يبرخ يبه اصفهان ممكن است برا فارس جي: انتقال آب از خلديافزا يم ييكوپا يعابد ريجهانگ

به صنعت  رود ندهيكه قبالً از زا يآب يازا طرح اگر به نيا يداشته باشد و درصورت اجرا يصاداقت هيتوج

 .ميداشته باش را رود ندهيرودخانه زا انيجر ميتوان يداده شود م يبه كشاورز افت،ي ياختصاص م

 يمبدأ آلودگ يدارد و برا يطيمح ستيآب تبعات ز يساز نيريش نديفرآ كه نيا انياستاد دانشگاه با ب نيا

 ايدر ستيز طيو مح كنند يم هيكه آب را تصف يا بر منطقه ييزدا : نمككند يخاطرنشان م كند، يم جاديا

اند كه  و اتخاذ كرده بداعا نديفرآ نيا يرا برا يمختلف داتيتمه ايدن ياما كشورها گذارد، يم ريتأث

 .دهد يكاهش م اريمبدأ را بس يطيمح ستيمشكالت ز

 

 رسد ينم رود ندهيزابه  ايدر آب 

استان  نيبه ا فارس جيكشاورزان اصفهان درباره طرح انتقال آب از خل ينظام صنف يياجرا ريدب نيهمچن
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جبران  يكردند و برا فياست كه تعر يديمصارف جد يبرا شود، يمنتقل م ي: اگر آبديگو يم

 .ستين رود ندهيبر حوضه زا يقبل يها يبارگذار

 ييجا  دارد، اگر اجرا شود و به يطيمح ستيو ز يحقوق ،يمسائل فن زيطرح ن ني: اديافزا يم ينيام ارياسفند

 .فتديكه اتفاق ب ميخسارت وارد نكند، خوشحال

 

 آب منتقل نكند ديمصارف جد يبرا روين وزارت

 يا به گونه توان يباشد م تر شيكشور ب يداخل يها يهماهنگ ي: اگر كمكند يخاطرنشان م ينيام

از  ياريبس يبرا ايآب در يساز نيريطرح انتقال و ش نيكرد كه ا يگذار هيو سرما يزير برنامه

مشكل  يدنيآب آشام يها برا است، اما مردم آن فارس جياستان خوزستان كه مجاور خل يها شهرستان

طرح اصفهان باشد و در  گذار هياگر قرار است سرما يكنند؛ حت يرسان ها آب دارند، اجرا شود و به آن

 كارون آب به اصفهان دهند. يها سرشاخه ريآن از مس يازا

و  رجانيكه از سمت س يبه پمپاژ ندارد؛ اما آب ازين رود، يم زديكه از اصفهان به  ي: آبدهد يادامه م يو

 شش ديمثال با يپمپاژ دارد؛ چراكه برا يبرا يميعظ يبه انرژ ازياست و ن يبه اصفهان منتقل شود، ثقل زدي

متر 600و  هزار كيحدود  ياعو به ارتف يلومتريك هزار كي يريدر مس ديآب را با هينمترمكعب در ثا

 منتقل كند.

كه داده  ييها صيجبران تخص يبرا ديبا روي: وزارت نديگو يكشاورزان اصفهان م ينظام صنف يياجرا ريدب

نتقال آب از با ا جمهور سيرئ كه نيآب منتقل كند؛ ضمن ا ديمصارف جد يبرا كه نيكند، نه ا يفكر

 نداده است. يبه اصفهان تنها موافقت كرده، اما پول و اعتبار فارس جيخل

به اعتقاد من طرح انتقال آب  رو نيكند؛ از ا نيتأم ديبا يطرح را بخش خصوص نيا نهي: هزديافزا يم ينيام

 يكي رود ندهيزا ياياح راياست، ز يا دارد و خوراك رسانه يغاتيجنبه تبل تر شيبه اصفهان ب فارس جياز خل
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 رسد يم انيبه پا يدولت درحال نيامام(ره) اصفهان بود، اما ا دانيدر م جمهور سيرئ يانتخابات يها از وعده

 شد. جمهور سيرئ شانياست كه ا يمراتب بدتر از روز به رود ندهيزا تيكه وضع

 

 ستين رود ندهيزا ياياح يبرا فارس جيآب از خل انتقال 

توسعه و  تياصفهان ظرف كه نيا انيبا ب رود ندهيو از دوستداران زا ستيز طيفعال مح كي نيهمچن

بنابر گفته  رايز م؛يتوسعه هست ي: مخالف هرگونه انتقال آب براديگو يندارد، م ديجد يبارگذار

 تر، شيب يبارگذار ت،يجمع شيباعث افزا يتوسعه صنعت و كشاورز يكارشناسان انتقال آب برا

 .شود يم ندهيشدن بحران آب در آ ردتيهوا و شد يآلودگ

رودخانه و  يها حقابه نيو تأم رود ندهيزا ياياح يبرا ايانتقال آب از در كه نيا انيبا ب يكرباسچ رهيمن

و  180 زانيبه م رميپروژه خرسان از سمت سم قيكه از طر ي: آبديافزا يم ست،ين يتاالب گاوخون

چرا طرح  كنند؛ نيگزياصفهان جا ياست، برا افتهي و كرمان اختصاص زدي يمترمكعب برا ونيليم150

 دهند؟ يرا وعده م فارس جيانتقال آب از خل

 يرا مشكل انيبا كارشناسان و دانشگاه رانيگ ميمسئوالن و تصم نينبود ارتباط ب ستيز طيفعال مح نيا

كه مترمكعب  يا آباست ب المال تيبه ضرر كشور و ب فارس جي: انتقال آب از خلديافزا يو م داند يبزرگ م

 ابد؟يشود و توسعه  ديهزار تومان است قرار است چه تول80آن 

و  زديبه  رميآب منتقل كنند، خط انتقال خرسان از سم خواهند ي: اگر مسئوالن استان مديگو يم يكرباسچ

 ارسف جياستان اصفهان استفاده كرد و آب خل يها يجبران كسر يطرح برا نياز ا توان يم رود، يكرمان م

 كشور منتقل كرد. يجنوب يها را به استان

را  رود ندهيزا داريپا انياست و امسال كارزار مطالبه حفظ جر رود ندهيزا يايمندان اح كه از دغدغه يو

 رود ندهيآب در رودخانه زا انيجر يهزار امضاء برا31 ينترنتيكارزار ا ني: در اديگو يكرد، م يانداز راه
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 اتيحفظ ح يآب برا يحداقل انيجر ميدرخواست كرد روياز وزارت ن يا شد و در نامه يآور جمع

 يداريپا زيمترمكعب در سال ن ونيليم200 يشود؛ حت يفرونشست رهاساز دياز تشد يريرودخانه و جلوگ

 .كند يرودخانه را حفظ م

 

 گرفت يجد ديكه با يضرورت رانيا يآب در فالت مركز يبازچرخان 

 ييها طرح نيتر انتقال آب در شمار گران يها : طرحديگو يم ونسكويدر  ستيز طيمح تهيكم سيرئ اما

دست  به ايآب در كردن نيريش قيكه از طر يهر مترمكعب آب نهياند. هز شده فيتعر ايهستند كه در دن

انتشار  زانيو م دهد يمانتقال رخ  ريكه در مس ييها بيها و تخر در سازه رييدالر است. تغ حدود سه د،يآ يم

طبق  كه يدرحال شود، يمنتشر م رانيسپهر ا يدر فضا يساز نيريش نديكه در فرآ يا گلخانه يزهاگا

است كه بر  ييها نهيهز ها نيهمه ا م،يكاهش ده ديبا 2030را تا  يا گلخانه يانتشار گازها سيمعاهده پار

 .شود يم ليتحمبر ملت و دولت بر  ايانتقال آب در يها طرح ياثر اجرا

از مهاجرت  يريجلوگ يبرا يراه چيمنطق دارد كه ه يها زمان طرح نيا ي: اجراديافزا يم شيدرو محمد

 يجز جراح يا چاره گريو د ميها را رفته باش همه راه كه نيا ايمنطقه وجود نداشته باشد  كيمردم در 

 ارديليم حدود پنج هاستان اصفهان ساالن ينباشد؛ بنابر آمار سازمان جهاد كشاورز زير دردآور و خون

 عاتيضا كه يدرحال كنند؛ يها برداشت م طور عمده از چاه كه به شود يمترمكعب آب در بخش مصرف م

است و  يجهان يتر از استانداردها كم اريما بس يدر بخش كشاورز ياريباال است، راندمان آب يكشاورز

و شرب در  يداشتآب به نيدرصد است و هنوز ب20حدود  يپرت (هدر رفت) در شبكه آب شهر زانيم

  اعمال نشده است. يما تفاوت يشهر يها شبكه

نسبت به انتقال  يتر نهيهز و كم تر يمراتب اقتصاد به ييها روش كه نيا انيبا ب ستيز طيكارشناس مح نيا

با كمبود و هدر رفت آب  يدرحال رانيا يفالت مركز يها : استانديافزا يآب در كشور وجود دارد، م
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 يتالش چيندارد و ه راباز اع يمناطق، محل نيآب در ا يبه نام بازچرخان يا دهيكه پدبرو هستند  روبه

 .افتد يپسماند و فاضالب اتفاق نم هيتصف يبرا

 

 بار است فاجعه يتاالب گاوخون تيوضع 

آب  تيريدر مد تي: اولوديگو يو م كند يم فيبار توص را فاجعه يتاالب گاوخون تيوضع شيدرو

اكنون اگر پس از مصارف  كه يباشد؛ درحال ستيز طيحقابه مح ديشرب با نيتأم پس از رود ندهيزا

 زرگب يا تاالب به فاجعه نيو ا دهند يم يو تاالب گاوخون ستيز طيبماند به مح يآب يصنعت و كشاورز

 چيباشد و مردم اصفهان از مسئوالن خود بخواهند كه به ه يمطالبه مل ديبا يشده است. گاوخون ليتبد

 و صنعت ذبح نكنند. يكشاورز يرا به پا يحق گاوخون يتمصلح

آباد پس از  كه دو پروژه بهشت رسد يبه گوش م يبه اصفهان درحال فارس جيانتقال آب از خل يها زمزمه

 ديگو يم زينظران ن صاحب يهمچنان متوقف مانده است. برخ يمشكالت اجتماع ليدل حدود دو دهه به

به فالت  ايدر طرح انتقال آب از در زد،ير يم فارس جيكارون به خل يها كه از سرچشمه ينيريآب ش

امر  نيو پمپاژ از مناطق مرتفع به اصفهان برگردد كه ا ييزدا يشور يفراوان برا يها نهيپس از هز يمركز

نداشته  يو قوم يمسائل اجتماع رسد ياگرچه به نظر م ست،يصرفه ن و شرب مقرون به يكشاورز يبرا

 رود ندهيدر باالدست زا اكنون بد، هم ايانتقال آب خوب است  يها پروژه كه نير از اباشد. صرف نظ

آب و در  رودخانه كم نيموجود، ا يآبخواندار يها از توان حوضه و طرح شيب يها يسبب بارگذار به

 يبرا رهايهمه مس يكه اگر جلو شود يپرسش به ذهن متبادر م نيدست خشك شده است و ا نييپا

 به اصفهان گرفته شود، چه خواهد شد؟ يرسان آب

 رسد ينظر م صنعت بوده كه به ازين نيبه اصفهان صرفاً با هدف تأم فارس جيانتقال آب خل گريد يسو از

نه چندان دور در حال  يها در سال عيتوسعه گسترده صنا نهياصفهان، زم يكياكولوژ تيبدون توجه به ظرف
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بارش  خشك و كم م،گر مياقل ياز استان اصفهان دارا يعيسبخش و كه نيفراهم شدن است. با وجود ا

مراتب  به يخشك از نظر بارندگ يها در سال ياستان حت نيغرب و جنوب ا يكوهستان ياست؛ اما نواح

ترسال تا  يها مكعب و در سال ارديليم5/1طور متوسط حدود  آمارها ساالنه به هيدارد. برپا يمناسب طيشرا

. شود يمناطق استان خارج م نياز ا يا ادهاستف چيها بدون ه واناب حاصل از بارشمترمكعب ر ارديليم سه

 ياريبس تواند يحجم رواناب م نيا رهيذخ يبرا يزير كه برنامه برد ياز كمبود آب رنج م ياصفهان درحال

 مرتفع كند. يا حوضه نيتر از انتقال آب ب كم اريبس يها نهياز مشكالت را با هز
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 29/12/1399ميزان مورخ خبرگزاري  – خزر زيبارش در حوضه آبر يدرصد 16كاهش 

 

كه نسبت به  دهيرس متريليم 229ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 6و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها بارش

 27تا  يسال آب يكه از ابتدا دده ينشان م ديجد يها در سال آب بارش تيوضع نيآخر - زانيم يخبرگزار

 است. دهيرس متريليم 121ها در كل كشور به  ارتفاع بارش 99اسفند 

به  ياصل زيآبر يها بارش در حوضه متريليم 189است كه در مدت مشابه سال قبل بالغ بر  يدر حال نيا

 يدرصد 27ساله با كاهش  51و نسبت به درازمدت  دهد يرا نشان م يدرصد 36كه كاهش  دهيثبت رس

 روبرو بوده است.

كه نسبت به  دهيرس متريليم 229ها به  خزر ارتفاع بارش زيكه در حوضه آبر دهد ينشان م ها يبررس

 داشته است. يدرصد 6و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 16سال گذشته با كاهش  يها بارش

بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 193عمان با  يايفارس و در جيخل زيحوضه آبر نيب نيا در

 داشته است. يدرصد 30و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 40

 9 شيبارش نسبت به سال گذشته افزا متريليم 171با  يسال آب ياز ابتدا هياروم اچهيدر زيآبر حوضه

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 12 شيمدت افزا و نسبت به دراز يدرصد

 

 يبارش در حوضه فالت مركز يدرصد 30 كاهش

 39بارش نسبت به سال گذشته با كاهش  متريليم 74با  يدر مدت مورد بررس يفالت مركز حوضه

 روبرو بوده است. يدرصد 30ساله با كاهش   51و نسبت به دراز مدت يدرصد

و نسبت به دراز مدت  يدرصد 78بارش نسبت به سال گذشته كاهش  متريليم 19با  زيشرق ن يمرز حوضه
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 را به ثبت رسانده است. يدرصد 73كاهش 

ت به سال گذشته با بارش نسب متريليم 77با  يجار يسال آب ياز ابتدا زيقره قوم ن زياست حوضه آبر يگفتن

 را به ثبت رسانده است. يدرصد 35و نسبت به دراز مدت كاهش  يدرصد 35كاهش 
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