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 معرفی بولتن آب

 
 آب را گل نکنیم

 در فرودست انگار،

 .خورد آبکفتری می 

 یا که در بیشه دور،                                      

 .شویدیی پر میسیره                                                 

 یا در آبادی،                                                                                      

 .گرددیی پر میکوزه                                                 

 :آب را گل نکنیم                                       

 شاید این آب روان،          
 رود پای سپیداری،می                      

 .تا فرو شوید اندوه دلی                                 

 دست درویشی شاید،                                                                    

 .نان خشکیده فرو برده در آب                              

 !چه گوارا این آب

 !چه زالل این رود
مین به آست ان و از بنندی کوهاا و در پانه دشتتتاا تا اق ام زمین در ترکت  آب ماده ای استت که از آستت ان به زمین و از ز 

ستتتازدر در  ول زمان تدریرا رشتتتد و ت رکت ج تیت و توستتتته جوامه، نیاز به آورد و زندگی را میبوده، تیات را بوجود می

ر ستتراستتر جاان و ب رتتو  در منابه آب را افتایش داده تا آنرا که در چند دهه اخیر رشتد فتاینده ج تیت و مرتترب آب د 
 کشورهای توسته نیافته و در تال توسته، موجب بحران های منابه زیستی انسان و تشدید روز افتون آن شده استر

و خشتتا استتت که مردمان نواتی وستتیتی از آن ه واره از کم آبی و در  متنوعسترزمین ما ایران، کشتتوری پاناور با امنی ی  
 ر مواردی بی آبی رنج برده اند

با توجه به اه یت روز افتون آب و وضتتتیت بحران آب در ایران ، مرکت منی ملالتات راهدردی آب و کشتتاورزی اتام ایران بر  

آن شتد تا جات ا عع رستانی ق وم مردم و خرتوذا فینفتان امدام به تایه بولتن ماهانه آب با محوریت اهم  اخدار داخنی،    
 تاناا ن ایدر باشد که گامی هر چند کوچا در تفظ این مایه تیات برداردر  تازه های ب ش آب در جاان و وضتیت اس

 محسن جعل پور                                                                        

 رئیس اتام ایران                                                                       
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 باران بیاید یا نیاید وضتیت آب های زیرزمینی ه ین است
 

ری اقل از خدرگت، به نپایگاه خدری تحنینی آب ایرانبه گتارش 

های مدیریتی موج، رتیم میدانی با اشاره به این که اذعح روش

در ب ش آب تناا راه نرات کشور است، افتود: اگر روش مدیریت 

سال شرایط  76در کشور اذعح نشود تتی اگر به  ور مرتب 

های رهکننده سفنرمال بارندگی را ترربه کنیم، باز هم وضه نگران

متاون وزیر نیرو با اشاره به این  .شودآب زیرزمینی درست ن ی

ها اذعح های آب زیرزمینی با این بارندگیکه وضه سفره

های آب زیرزمینی شود، اظاار داشت: کاهش مررب سفرهن ی

مینیارد مترمکتب سدب جنوگیری از افت فتنی این فخایر  77تا 
 .است

رویه از اده برای کشاورزی نیست از دیگر پیامدهای استفاده بیهای آب به نحوی که دیگر مابل استفوی ترریح کرد: شور شدن چاه

متاون وزیر نیرو ادامه داد: ر یت ناکارآمد آب دانستهای زیرزمینی را نتیره مدیرمیدانی متضعت منابه آب .این منابه آبی است

های آبریت راهکارهای داشت از توضههای مراز، ساماندهی برهای غیرمراز، جنوگیری از اضافه برداشت چاهجنوگیری از تفر چاه

های آبریت اجداری است، ترریح کرد: تتیین ترم برداشت و با اشاره به این که اق ال مدیریت در کل توضه .نرات منابه آبی است

 .خواهد را برداشت کندها ضروری است و نداید هرکسی هر میتان آبی که میو وضه مروزهای چاه

 در ادامه خ 26028کد خدر:   لينك خبر
 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 تاريخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 آیا به راستی جنگ جهانی آب در راه است؟

کارشناسان  ا،به نقل از ایسن ,پایگاه خدری تحنینی آب ایرانبه گتارش 

و سیاست داران منامشات جدی بر سر آب را تت ی می دانند و تتی 

پیش بینی می کنند که جنگ جاانی سوم بر سر آب باشد که به 

 ک دود آب»زودی به مندتی با ارزش تر از نفت تددیل خواهد شد؛ اما 

می تواند بشر را به ه کاری و مشارکت برای کاهش فشارهای ناشی از 

این پیغام اذنی س نرانی جوان ایرانی در « د تشویق کندراین ک دو

ه ایش تدکس فروردین ماه در جتیره کیش بود که کاربران اینترنتی 

 .را به تامل واداشته است

دکتر کاوه مدنی، استاد ایرانی مرکت سیاست های محیط زیست 

امپریال کالج لندن، متتقد است که ک دود آب فرذتی است برای تغییر 

ال ننی برای به آب به قنوان سرمایه ای جاانی و ه کاری بین نگرش

ویدیوی س نرانی این استاد ایرانی که یکی از جوانترین مت ران مدیریت منابه آب و تل منامشات آبی در  .کاهش رد پای آبی بشر

 766 ر روی پایگاه یوتیوب بیشتر ازدنیا محسوب می شود مورد استقدال جاانی مرار گرفته است و درمدتی کوتاه پس از مرارگرفتن ب

او به تضار یادآوری کرد که در تین سفرهایش توانسته به این نکته پی بدرد که بر خعب پیش بینی های  .هتار بار دیده شده است

 دود ک تئوری های قن ی که افتایش تتارضات در نتیره کاهش دسترسی به منابه آب را ملتی می دانند در نقاط بسیار محروم جاان

آب توانسته است به نتدیکی و مشارکت جوامه منرر شود به  وری که آناا تتی تروری از منامشه و جنگ در اثر ک دود آب نداشته 

 رباشند

از سوی انر ن ماندسی ق ران آمریکا به قنوان یکی از چاره های جدید ماندسی ق ران جاان مترفی  2672دکترمدنی که در سال 

دلیل رابله تنگاتنگ آب با غذا، انرژی، امتراد، تیثیت، غرور و تتی اقتقادات جوامه م تنف مرادالت آبی بسیار به متتقد است شده 

در شرایط موجود دو گتینه برای جاانیان وجود داردر گتینه اول وی به گفته  .پیچیده تر از آنند که در وهنه اول به نظر می رسند

یی دنیای توسته یافته و غرب است که در ناایت به افتایش کش کش ها و تتارضات آبی الگو برداری از روش رمابتی و مررب گرا

منرر می شود و گتینه دوم یاد گیری از رفتار در جوامه بسیار محروم و فقیرآفریقایی است که ارزش و اه یت آب را درک کرده و 

ط پی انی برای پشتیدانی بی مید و شرط از یکدیگر در شرای تحت فشار محرومیت و فقر یاد گرفته اند که تناا شرط بقا، مشارکت و هم

 ..س تی، محلی ها و تتی در زمان جنگ های محنی و نسل کشی است

 ادامه خدر  26331کد خدر:   لينك خبر

 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 تاريخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://waternews.ir/
http://waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1394/10/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://media.isna.ir/content/1439884590136_Untitled.png/4
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زند؟رت نیرو؛ آیا شوری آب به سد گتوند لطمه مینگرانی جالب وزا  

به نقل از روزنامه شاروند، ، پایگاه خدری تحنینی آب ایرانبه گتارش 

زیست ایران مانده استر تناا چند ماه ای شده و روی دست محیطفاجته

توند، این پروژه شدن تپه ن کی در دریاچه سد گپس از آبگیری و تل

محیلی تددیل شد که هنوز هم برای آن راه ای زیستپرتاشیه به فاجته

یابی آن به قعجی پیدا نشده استر این درتالیست که ملالتات قعج

دانشگاه تاران واگذار شد تا راهی برای ک ا به داستان تنخ گتوند و شوری 

بی یااز راهکارهای قعجکدام شود که هیچآب کارون پیدا کنند، اما گفته می

محیلی کامل ندارندر شوری آب کارون درتال افتایش گتوند، ارزیابی زیست

های کشاورزی منلقه درتال از بین رفتنر مرری پروژه است و زمین

 محیلی در خوزستان تددیل شده است،شود و به نگرانی جدی زیستهاست شنیده میدهد که مدتیابی سد گتوند خدری میقعج

 «تردرذد اس21سام سد گتوند در شوری کارون، »به گفته وی 

خوشد تانه »گوید: هتار تن در روز بود، می81روز از آبگیری سد گتوند، آورد جرمی سازند گچساران 366که پس از او با اشاره به این
نگران شوری آب م تن سد هستند که  محیلیدرتالی که بسیاری از فتاالن و کارشناسان زیست ر«دهم رسیددر این اواخر به یا

های ا راب وارد کند، وزارت نیرو نگرانی جالدی دارد، آیا شوری ویژه کارون و زمینزیست خوزستان بهتواند به محیطاین آب شور می

 توده قندل و شوری رودخانه با سد و بدون سد و مدل از بررسی: گویدهاش ی میکند یا نه؟ آب م تن سد به گتوند لل ه وارد می

تاثیرات شوری کارون بر « شدرسالی و خلوط مرمت در راهکارها و استانداردها در ملالتات مرتنه شناخت باید انرام میاثرات خشا

درخرو  میتان » گوید: میباره هاش ی دراینبسیار جدی استر کند متاش منلقه را تادید می کههای کشاورزی منلقه زمین

نظر میان ما و وزارت جااد کشاورزی وجود داردر به نظر ما خسارات کشاورزی ناشی ی از شوری کارون اختعبخسارت کشاورزی ناش

 یابی سد گتوندراهکارهای قعجرئیس موسسه آب دانشگاه تاران به گفته  « مینیارد تومان استر06از شوری رودخانه کارون سالیانه 

از میان راهکارهای ارائه شده انت اب شد که  فارس و مدیریت م تن انتقال به خنیج انحراب مسیر رودخانه، انتقال به خارج سد و

 هتینه داردر مینیارد تومان 866 می باشد که تدود امترادی ترین  رح انتقال به خارج سد

 ادامه خدر  26331کد خدر:   لينك خبر

 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 تاريخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیا ن واهد رسید

به نقل از مار، مرضیه لا،  پایگاه خدری تحنینی آب ایرانه گتارش ب

تامیان » قضو هیات قن ی پژوهشکده قنوم زمین در ه ایش 

رومیه به دریاچه ا ،«زیستییت محیطزیست با رویکرد توسته کیفمحیط

اشاره کرد و با بیان اینکه دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیا ن واهد رسید، 

گفت: کف دریاچه از ن ا انداشته شده است بنابراین هرچه آب وارد آن 

گاه به تراز اکولوژیا خود شود تد یر خواهد شدر به ه ین دلیل هیچ

شوری بسیار باالی آب دریاچه ارومیه وی با اشاره به  .ن واهد رسید

گرم بر لیتر است، در  866گفت: در تال تاضر شوری آب این دریاچه 

تالی که دریاچه ب ش اذنی ترم آب خود را از دست داده و با این 

 .میتان شوری برگشتن به تراز اکولوژیا غیرم کن است

ارد تن ن ا کف دریاچه وجود دارد که با این میتان ترم باید شوری را این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این ملنب که پنج مینی

گرم بر لیتر برسانیم، توضیح داد: بنابراین رسیدن به این هدب به ترم بسیار زیادی آب نیاز دارد که اگر این کار نیت ذورت  216به 

ه به این موضوع که هرچه آب وارد دریاچه شود، لا با اشار .گیرد ن ا ها شروع به تل شدن می کنند و شوری را افتایش می دهند

 .شدت تد یر و میتان شوری آن را از بین می برد، گفت: ادامه این روند موجب می شود منابه آب شیرین خود را نیت از دست بدهیم

 .ذشته خود برن ی گرددمینیارد مترمکتب آب مورد نیاز را نیت وارد دریاچه کنیم دیگر به زمان گ 36این استاد دانشگاه گفت: اگر 

رویه از منابه آبی مولفه هایی بودند که در سازمان قضو هیات قن ی پژوهشکده قنوم زمین ادامه داد: تغییر امنیم و باره برداری بی

دهد نقش تغییر امنیم در خشا میر و نتایج نشان زمین شناسی درخرو  خشا شدن دریاچه ارومیه مورد بررسی مرار گرفتند

 .اچه ارومیه بسیار ک رنگ بوده استشدن دری

ها در منلقه، کاهش یافت اما بتد از آن به رغم بادود بارش 2666لا توضیح داد: بتد از سه سال خشکسالی، تراز دریاچه در سال 

ریاچه هتار تنقه چاه مراز و غیرمراز در ا راب د 766بیش از ه چنینی  .تراز آب ه چنان روند کاهشی خود را ادامه داده است

با اشاره به توجیه متولیان سد مدنی بر اینکه فقط  وی .ارومیه تفر شده که باقث پایین رفتن سلح آب های زیرزمینی شده است

مینیارد مترمکتب ک دود آب دریاچه ارومیه قددی نیست،  36سه مینیارد مترمکتب آب پشت سدها فخیره شده است که در برابر 

د اما اتفامی که در این میان افتاد این بود که ت ام آب های شیرین پشت این سدها فخیره شده از گفت: این گفته شاید درست باش

 .این رو تتادل ورود آب شیرین و شور به دریاچه به هم خورد که این مساله باقث افتایش شوری آب دریاچه شده است

 ادامه خدر  26331کد خدر:   لينك خبر
 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 يخ خبر تار

 بازگشت به فهرست
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  رح تذب آب باای محروالت استراتژیا، سرابی برای کشاورزان
های کشاورزی، نظارت بر با تذب تق النظاره چاه 43مرنسی که در سال 

های زیرزمینی را از چرخه مدیریت منابه آب کشور تذب برداشت از آب

باا برای تولید محروالت استراتژیا کشاورزی وز درباره تذب آبکرد، امر

پایگاه به گتارش . گیری خواهد کرددر ک یسیون برنامه و بودجه خود تر یم

 این با منت خانه ن اینده  به نقل از زیست بوم, ،خدری تحنینی آب ایران

راستای ک ا به مردم کاهش یابد،  رتی را  در غذا می ت باید کهتوجیه 

آبان ماه سال جاری تایه و به هیات رییس مرنس تقدیم کردندر بر  20در 

اساس این  رح آب باای اراضی کشاورزی که امدام به کشت محروالت 

کنند، تذب خواهد شدر اما آیا در شرایلی که بسیاری از استراتژیا می

مینیارد متر مکتب اضافه برداشت از این منابه تا کنون به ثدت رسیده، چنین  776ر دارند و های ایران در مرز بحران مرادشت

 منافه منی ایران ه راهی دارد؟تر ی ی با 

کندر در ب ش کشاورزی آب زیرزمینی را به  ور رایگان دریافت می ،ریتی و امتراد وزارت نیروبه گفته قنیرضا دائ ی متاون برنامه

رسد هم آب باایی متادل یا تا سه درذد می ت محرول از کانال و خلوط انتقال آب به دست کشاورزان میآب سلحی که با 

شودر تال ن ایندگان مرنس تر یم دارند ه ین رمم ناچیت را هم از چرخه امتراد آب تذب کنند تا اندک کشاورزان دریافت می

هایی که متکی به این منابه درآمدی است، ها و برنامهتی از پروژهدچار مشکل شده و اجرای مس که منابه درآمدی ب ش آب کشور 

شودر اراضی که به دلیل قدم درذد محروالت ب ش کشاورزی در اراضی آبی تولید می 06در تال تاضر  .روی زمین بامی ب اند

زی استر ب ش کشاورل شدهگذاری مناسب و رقایت نکردن اذول تسلیح و نوسازی به محنی برای بنتیدن آب کشور تددیسرمایه

متری  726ها نظیر کرمان از ق ق ها را کف شکنی کرده و در برخی استانکه برای تامین آب مورد نیاز خود هر روز مردور است چاه

کندر به این ترتیب کشاورزان با استفاده از انرژی گران می ت و درذد برم کشور را هم مررب می 70زمین آب را به بیرون بکشد، 

زمینی یا پیازی که به دلیل ندود مشتری، ب ش ق ده آن هر سال کنند تا برای کشت سیبهای موی را فتال میای با پ پیارانه

 .ای امحا شود، آب تامین کنندآوری و در گوشهفاسد شده یا توسط دولت در مالب خرید تض ینی از بازار ج ه

شودر کاهش دو تا سه درذدی می ت است که به کشاورزان نشان داده ن ی رح تذب آب باای محروالت استراتژیا فقط سرابی 

ر کندکند اما مررب بی محابای آب در کشور را ترویج میمحروالت استراتژیا هیچ دردی را نه از جامته و نه از کشاورزان درمان ن ی

ا و محرول استراتژیا بکاردر به این ترتیب ب شود که کشت خود را تغییر دادهبا ترویب اتت الی چنین مانونی ترغیب می کشاورز

های این چنینی اگرچه به ظاهر به دندال ایراد  رحر کندمیتغییر الگوی کشت، الگوی مررب آب هم در منا ق م تنف تغییر 

 لیلب شند زیرا فرهنگ منا قی که به دمتیشت باتر برای مردم هستند اما در ق ل به تذب فرهنگ و ت دن ایرانی سرقت می

 .شودشوند، برای ه یشه از ذفحه تاریخ ایران تذب میها ناچار به ت نیه میفرونشست دشت

 
 ادامه خدر  26331کد خدر:   لينك خبر

 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 تاريخ خبر 
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ین پروژه صنعت آب غرب کشور پاسخگو باشندترگذشتگان برای انتخاب نادرست طرح بزرگ  
 

, به نقل از مار, ه دان این روزها با پایگاه خدری تحنینی آب ایرانبه گتارش 

ها و مشکل تأمین آب در ب ش ها و بیعن منفی دشتها و مناتخشا شدن چاه

، هاا مواجه شده و کاهش بارندگیکشاورزی و یا تتی آب شرب در برخی روستاه

تد از ازرویه از منابه آب زیرزمینی، افتایش ج تیت و استفاده بیشبرداشت بی

آبی آب در ب ش کشاورزی و الگوی غنط در مررب آب، ه دان را با مشکل بی

 جوار دراز کرده استر های همکه دست یاری به س ت استان وریروبرو کرده به

ترین قنوان بترگبه« رسانی از سد تالوار به ه دانآب»ح بر ه ین اساس  ر

 پروژه ذنتت آب غرب کشور در دستور کار مرار گرفتر 

 آباد،رسانی مرار است ب شی از نیاز آب شرب شارهای ه دان، کدودرآهنگ، باار، اللرین، ذالحسد تالوار زنران بر اساس  رح آب

مینیون مترمکتب را تأمین کندر اجرای  03به میتان  7826های مسیر خط انتقال در افق مااوند، فامنین، جورمان، مریانج و روستا

 13مینیارد تومان برای این  رح هتینه شده و در تال تاضر  271آغازشده و تاکنون  7340از سال « رسانی از سد تالوارآب» رح 

یاز استر اما قعوه بر موضوع ک دود اقتدار برای ادامه  رح مینیارد تومان ن 366درذد پیشرفت فیتیکی دارد و برای ات ام  رح به 

ها موجب شده آبگیری سد آید که در تال تاضر استان زنران نیت خود باکم آبی روبرو است و کاهش بارندگیاین بحث پیش می

 بی استان ه دان خواهد بود؟ پاس گوی نیاز آ« رسانی از سد تالوار به ه دانآب»تالوار به میتان کافی نداشد و آیا اجرای  رح 

رسیده از سد اند و چندین سال منتظر آبذدرانه چشم به مدد و یاری تالوار زنران دوختهکه ه دان و شارهای ا راب آن بیدرتالی

 گویند! تالوار زنران هستند، مسئولین شارستان ه دان از اشتداه بودن این  رح س ن می

هتار نفر هدب این  رح است، گفت: شار  366مینیون و با اشاره به اینکه تأمین آب برای یا ای ه دانمدیرقامل شرکت آب منلقه

هتار مترمکتب از سد  366مینیون و  31، 7826هتار مترمکتب آب نیاز دارد که مرار است در افق  366مینیون و  16ه دان به 

آبی شارهای از سد آبشینه تأمین شودر با این تفاسیر و تکایت بیمینیون مترمکتب از سد اکداتان و پنج مینیون مترمکتب  36تالوار، 

تشنه استان ه دان و با توجه به س نان مسئولین استانی مدنی بر اشتداه بودن انت اب سد تالوار برای تأمین آب ه دان و از  رفی 

چه خواهد « ی از سد تالوار به ه دانرسانآب»آید که قامدت  رح پر نشدن آب کافی در پشت سدها، این دغدغه و سؤال پیش می

 شد و چه کسی باید برای انت اب این  رح پاس گو باشد!؟ 

 

 ادامه خدر  26331کد خدر:   لينك خبر

 منابع آب موضوع 

 پايگاه خبری تحليلی ايران منبع 

 1/11/49 تاريخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 دریا ابداع روشی سریع برای شیرین سازی آب

روشی برای  ارایه موفق به محققان دانشگاه الکساندریا در مرر 

 نسدت به روشاای سنتی تددیل آب دریا به آب شرب شدند که

توجای برخوردار است به  وریکه می توان از   از متایای مابل

آن به قنوان روشی مابل ا  ینان برای تأمین آب در بسیاری 

 از منا ق جاان استفاده کردر

یندهای چندمرتنه ای مدتنی بر ر بسیاری از کارخانرات فرآد

ت متکوس ذورت می گیرد که این خود به تأسیسات اس 

زیاد از برم نیاز داردر  گسترده و پرهتینه و ه چنین استفاده

در ناایت نیت ن ا مابل توجه و سایر آلودگی های برجای مانده 

از فرآیند شیرین سازی، به دریا بازگردانده می شود که بدین 

 ترتیب تیات جانداران دریایی در مترض خلر مرار می گیردر

فاده می شود که تولید آناا ساده و ارزان بوده و جالب اینکه اکنون محققان در مرر از روشی رون ایی کرده اند که در آن از موادی است

 در روشی که از این مواد استفاده می شود نیاز به برم هم ن واهد بودر

استفاده می شود که در وامه یا روش ساده و دو  pervaporationدر این فناوری از روش جداسازی مایتات و جامدات موسوم به 

تراکم م ت شامل فینترسازی مایه از  ریق غشای سرامیکی یا پنی ری است و در مرتنه بتدی نیت مایهمرتنه ای استر مرتنه ن س

ها شامل پودر استات سنولت و دیگر مولفه هایی است که ن ا موجود در آب را هنگامی غشااین  شده ج ه آوری و تد یر می شودر

این فینترها از مواد رایج در مرر و کشورهای ه سایه ساخته شده  که آب از غشا رد می شود به خود جذب می کنندر از آنرایی که

 .است، بنابراین ساخت آناا مقرون به ذرفه است

 به ققیده کارشناسان این روش نه تناا سریتتر و ارزان تر است بنکه به قنوان یا فناوری دوست دار محیط زیست به ش ار می آیدر

دانند و متتقدند که با استفاده از آن ب شاای وسیتی از خاورمیانه و ش ال آفریقا به آب محققان آینده این روش نوین را روشن می 

 سالم و مابل نوشیدن از دریا دست خواهند یافتر

 

 http://finance.yahoo.com/news/egypt-developed-game-changing-low-277177273.html لینك خبر

 آب و فاضالب موضوع 

 Yahoo.com.com منبع 

 14/01/1105 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 غشایی که مشکل کمبود آب شیرین را حل می کند

د شدنمحققان در دانشگاه هیروشی ا موفق به ابداع روشی 

های تذب ن ا از آب دریا که منرر به پیشرفت در روش

شده است، تحولی که پاس گوی نیاز فتاینده کشورهایی 

 است که با مشکل ک دود آب شیرین مواجه هستندر

پورفسور سره و تیم تحقیقاتی اش نوقی از غشای چندالیه 

فوم التاده ریتی  راتی کردند که در روش اس تمتکوس 

برای تذب ن ا از آب دریا را داردر ب شی نقش یا فینتر 

از این غشا از سینیکون تشکیل شده است و در برابر 

ترایتات داخنی سیستم های آب شیرین کن مقاوم می 

ود گرفتگی زمانی ایراد می ش، می باشد رسوبات زیستیتوسط  گرفتگی منافذ غشاهادر روش اس ت متکوس مشکل کاربردی باشدر 

اگرچه  .ترفیه شود دبی آب قدوری برایوسینه امعح یا فرات ریت متنق مسدود شوند که این مسئنه باقث کاهش  که منافذ غشاها به

 ی شودها استفاده مهیپوکنریت سدیم برای شست و شوی و تذب گرفتگی آنکنر باقث آسیب رسانی به غشا می شود ولی مت وال از 

 ا، میگوید: غشاهای جدید نه تناا در مقابل کنر مقاوم هستند بنکه مقاوم در پورفسور سره، قضو مرکت تحقیقاتی دانشگاه هیروشی

درجه سانتی گراد در فرایند ن ا زدایی استفاده کردر به گفته وی در  46ها در دمای توان از آنبرابر ترارت نیت می باشند و می

ب ار استفاده شده است، که تاکنون ب ش سینیکونی  ساخت غشای مقاوم مذکور، از سه ماده با پایه سینیکون، هیدروکربن و رسوب

 های غشایی و مکانیتم های ترفیه غشایی باشدآن توسته یافته و انتظار می رود ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تکنولوژی

 

 http://www.sciencedaily.com/releases/26713773717736736637.htm لینك خبر

 آب و فاضالب موضوع 

 Sciencedaily.com منبع 

 11/01/1105 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 نقشه آب های زیرزمینی مخفی شده در جهان

نقشه ای که پراکندگی آب های زیرزمینی جوان 

سر دنیا را نشان می دهد و اگر آن ها را روی سرا

سلح زمین در توضچه ای فخیره کنیم، بسیار 

 ق یق خواهد بودر

 Natureورنال در مقاله ای که اخیرا در ژ

Geoscience   به چاپ رسیده است از آب

زیرزمینی به قنوان منده مام برای تامین امنیت 

اد یغذایی و انرژی، سعمت بشر و اکوسیستم سالم 

شده است که درمترض خلر الودگی های انسانی و 

استفاده بی رویه مرار گرفته استر بر  دق انر ن منی آب های زیرزمینی، دومین منده تامین آب شیرین جاان آب های زیرزمینی 

اولین نس ه تایه  می باشدر نقشه ارائه شده نشان می دهد منابه آب زیرزمینی در چه نقا ی از اق ام زمین م فی شده استر در 

مینیون کینومتر  23مینیون مایل مکتب ) 1,1شده از آن، که تاوی منابه آب زیرزمینی کره زمین است، ترم کل منابه تدود 

کینومتری پوسته ماره ایاست که این نوع آب زیرزمینی جوان  2ترم آب ت  ین زده شده تا ق ق  مکتب( ت  ین زده شده استر

 سال می باشدر  766تر از است و ق ر تشکیل آن ک 

به نقل از تام گنیسون نویسنده مسئول مقاله و استاد دانشگاه ویکتوریا در کانادا قنت اه یت ق ر آب زیرزمینی در کیفیت آن است 

ز سال دارند مت وال تاوی آرسنیا و اورانیوم هستند، این آب ها تتی ا 766چرا که آب های زیرزمینی مدی ی تر که ق ر بیشتر از 

آب امیانوس هم شورتر می باشد و غنظت امعح در آن ها بسیار باال ستر ب ش اقظم این آب ها به مدری مدی ی است که در چرخه 

 آب فتال نیست به این متنی که مابل استفاده برای انسان ها ن ی باشدر 

 http://www.livescience.com/12001-groundwater-resources-map.html لینك خبر

 آب زیرزمینی موضوع 

 Livescience.com منبع 

 11/00/1105 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.livescience.com/52965-groundwater-resources-map.html
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 دکل بلندتر از ایفل برای بررسی تغییرات آب و هوایی

 

متر که از برج ایفل نیت بنندتر  321اع دکنی به ارتف

و در میان پننگاا و  جنگل آمازون است، در منب

مارها و درختان تنومند آن  ساخته شده استر این 

دکل برای مشاهده تغییرات شی یایی در راستای 

ملالته تغییرات امنی ی در سلح جاان اتداث 

شده استر جنگل آمازون با تولید نی ی از اکسیژن 

 .مین، تاثیری فوم التاده بر روی آن می گذاردجو ز

برج بنند دیده بان آمازون پروژه مشترک انستیتو 

در امور تحقیقات آمازونی و انستیتو برزیل  منی

  .آل انی ماکس پعنا است

بن، دی اکسید کر ین برج ق دتا به دندال گازهای گن انه ای ه چونا » یورگن کسن یر، ه اهنگ کننده آل انی این پروژه می گوید:

مونوکسید دی نیتروژن و اوزون است که جو را گرم می کنندر این گازها با هوای سلح زمین قوض می شوندر ما می خواهیم به میتان 

این گازها که از مر وقه جنگل خارج می شوند و یا به آن وارد می شوند پی بدریم تا دریابیم این جا به جایی به چه شکل ذورت 

 «دمی گیر

سال به فتالیت بپردازد، در مالب الگوهایی به ثدت می رسد  36ت ام داده های ج ه آوری شده توسط این برج که مرار است به مدت 

تا امکان پیش بینی تغییرات امنی ی فراهم شود و بر روی تر ی ات دولت درباره محیط زیست تاثیر بگذاردر انتظار می رود که این 

 دربه  ور کامل آماده استفاده باش 2671برج در ابتدای سال 

ظرب دو تا سه دهه آینده ما دست به مشاهده تاثیرهای تغییرات امنی ی » آنتونیو مانتی، ه اهنگ کننده برزینی این پروژه می گوید: 

مین اینرا در جاان می زنیمر تغییراتی ه چون ت رکت گازهای کربنی در جو زمین که در تال افتایش بوده و خواهد بودر دمای کره ز

 ر«آمازون در تال افتایش بوده و هست

هتار یورو ت  ین زده می  866مینیون و  4آغاز شد، تدود  2660هتینه ساخت و فتالیت پنج سال ن ست این پروژه که در سال 

 رشود و به  ور مشترک توسط برزیل و آل ان تامین می شود

 /http://persian.euronews.com/2671372362/tracking-the-gases-in-the-amazon-rainforest لینك خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 یورونیوز منبع 

 11/01/1105 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://persian.euronews.com/2015/12/02/tracking-the-gases-in-the-amazon-rainforest/
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 در آبیاری بی خطر است فاده مجدد از آب خاکستریاست

محققان در موسسه زوکربرگ در دانشگاه بن گورین ا  ینان 

یافتند که استفاده از آب خاکستری ترفیه شده برای آبیاری بی 

ای و بی اری های خلر است و اتت ال ابتع به مشکعت روده

 مرتدط با آب وجود ن واهد داشتر 

محیط انتشارات التویر چاپ جامه  قنوم ژورنال این تحقیق که در

دهد پس از استفاده مردد از آب خاکستری شده است، نشان می

ترفیه شده در آبیاری متارع کشاورزی، هیچ مورد بی اری 

 گوارشی ناشی از مررب آب آلوده گتارش نشده استر 

تاذل  و دفاتر کار که های خانگیفاضعب آب خاکستری شامل

به غیر از فاضعب توالت هاست، می باشدر به گفته محققان ت ایل مردم به استفاده از پساب تاذل از   مت ول روزانه هایفتالیت

ها، ت ام کردن و ماشیناای لداس شویی رو به افتایش است و الدته این امر در منا قی که با مشکل کم آبی مواجه اند بیشتر روشویی

ربرگ موفق به  راتی سیستم جدیدی شده که استفاده مردد از آب خاکستری را در هر مورد توجه استر  اخیرا موسسه زوک

دومقیاس خانگی و ذنتتی از جنده امترادی ق نی کرده است به شرط آنکه مسئوالنه به کارگرفته شود تا خلرات زیست محیلی و 

رارب غیر شرب، آبیاری سلحی و زیرزمینی، بسته به نوع و میتان ترفیه اق ال شده، برای مباداشتی به تدامل برسدر یتنی 

 .لداسشویی و سرویس باداشتی، مورد استفاده مردد مرار گیرد

از شرکت کنندگان در این پژوهش )گروه مررب کنندگان آب خاکستری و گروه مررب کنندگان آب شرب ( خواسته شده بود 

ها از آب خاکستری یا آب آشامیدنی در آبیاری متارع اده آنپرسشنامه های هفتگی به مدت یا سال را تک یل کنند تا میتان استف

دهد پس از استفاده مردد از آب خاکستری ترفیه به گفته امیت گروس محقق موسسه زوکربرگ این پژوهش نشان میارزیابی شودر 

 شده در آبیاری متارع کشاورزی، هیچ مورد بی اری گوارشی ناشی از مررب آب آلوده گتارش نشده استر 

 http://www.sciencedaily.com/releases/26713723717270717120.htm لینك خبر

 آب و فاضالب موضوع 

 Sciencedaily.com منبع 

 06/00/1105 تاریخ خبر 

 تبازگشت به فهرس

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216151729.htm
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 دام کاربری؟ک آبی برای چه: قانونی های چارچوب و آب کیفیت از ای خالصه

 و ظارتن به نیاز و ست پویا و پیچیده اکوسیستم در آب کیفیت به مربوط مسائل 

 های چارچوب نیازمند آب از استفاده وری باره  بادود جات ردارند فوری امدامات

 قنوان هبر هستیم آب کاربری و کیفیت میان تلابق باتر هرچه انتکاس برای مانونی

 متارع آبیاری برای توان می گرفته مرار استفاده مورد ذنتت در که آبی از مثال

  ن ودر استفاده مرددا نیت کشاورزی

 شده است، تنظیم و تایه آب منابه باتر مدیریت جات مانونی های چاارچوب این 

 ودموج های دستورالت ل و ستانداردهاا از وسیتی  یف از آن نویس پیش تایه برای

مورد استفاده مرار گرفته است که شامل راهن ای استفاده از آب های با کیفیت 

متفاوت برای کاریری های م تنف می باشدر م ا ب آن مقامات دولتی و تر یم 

  گیران می باشند

Related Links: ر Compendium of Water Quality - Main Report_8.pdf 

 

 /http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/311081 لینك خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 Unwater.org منبع 

 14/01/1105 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/Compendium%20of%20Water%20Quality%20-%20Main%20Report_4.pdf
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/357645/
http://www.unwater.org/typo3conf/ext/dyna_fef/download.php?dfile=/usr/local/typo3/htdocs/web/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/Compendium of Water Quality - Main Report_4.pdf&dname=Compendium of Water Quality - Main Report_4.pdf
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 استان قم نگاهی به وضعیت آب

و  در نواتی خشاو ستان مم، در مراورت کویر مرکتى ایران ا

کینومتر مربه  77131وامه شده و وستت آن کشور  نی ه خشا

ر این گیرددرذد از مساتت کل کشور را در برمی 6,0که تقریدا 

ای  وری که ب ش ق دهه ب بودهک دود آب مواجه  بااستان ه واره 

شودر ک دود منابه از نیازهای آبی آن از منا ق مراور تأمین می

 ها و از سویرویه از آببرداری بیهآبی، کیفیت نامناسب آب و بار

دیگر روند رو به رشد ج تیت و افتایش تقاضا برای مررب آب به 

-ملرح میترین مسائل و مشکعت منابه آب شار مم قنوان مام

ه بهای خانگی های ذنتتی و پساب فاضعبآن ورود پسابقنت ترین است که ماممنابه آب آلودگی  از دیگر مشکعت آن رباشد

  رمنابه آبی بوده است

کاهش آب سلحی به آب زیرزمینی رو آورده شده که این امر و تفر  ک دود بارندگی وبه جات جدران های اخیر در سال از  رفی

محدوده( جتء  1های ملالتاتی این استان )بحران آب زیرزمینی را در پی داشته استر بلوریکه ت ام محدودههای غیرمراز چاه

قه اقعم شده استرر از آثار م رب دیگر این اضافه برداشت، کاهش کیفیت منابه آب زیرزمینی است که  ی سالاای های م نودشت

ای مم میتان ت نیه از منابه آب زیرزمینی این استان در اخیر کیفیت آن روند کاهشی داشته استر براساس آمار شرکت آب منلقه

تنقه  2672دهنه چش ه و  7301رشته منات،  113کتب بوده و این منابه شامل مینیون مترم 471، در مر وع 7302-03سال آبی 

مینیون مترمکتب  310باشد، کسری م تن سال مذکور های غیرمراز نیت میچاه مراز بوده استر با اتتساب ت ام منابه که شامل چاه

 بوده استر

 (7302-03ه تفکیا منابه آناا )سال تتداد و میتان برداشت از منابه آب زیرزمینی استان مم ب -7جدول   

 تتداد نوع منده
ت نیه ساالنه)مینیون 

 مترمکتب(
 درذد ت نیه

 2 74 7301 چش ه

 26 708 113 منات

 14 031 2672 چاه ) مراز ( 

 766 471 8702 مر وع

 

 7438متر )مینی 710ستان در این ا 03-08منتای به سال ساله  81 دق گتارش شرکت مدیریت منابه آب متوسط بارش بنند مدت 

درذد 31و 71، 8به ترتیب نسدت به متوسط بنند مدت  03-08و  02-03،  07-02های آبی باشدر بارش سالمینیون مترمکتب( می

مشکعتی در زندگی مردم استان پدید ، های مکرر و متناوبخشکسالیو  های اخیرکاهش بارش در سال (ر7اند )ن ودار کاهش داشته

 راست آورده
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 و متوسط بنند مدت 03-08، 02-03، 07-02های آبی بارش سال -7ن ودار 

دهد که مر وع آباای ورودی به این استان از استاناای مراور نشان می 7341-40نتایج بیعن ا نس منابه آب منتای به سال آبی 

باشدر مینیون مترمکتب می 7107ر و تترم در این استان مینیون مترمکتب استر بر ه ین مدنا میتان تد ی 888,7)تاران و مرکتی( 

های اخیر و با درنظر گرفتن ریتی برای این استان با توجه به کاهش بارش  ی سالبنابر گتارش وزارت نیرو، ترم آب مابل برنامه

رتیب و فضای سدت به تذنتت  سام محیط زیست به تفکیا برداشت از منابه آب سلحی و زیرزمینی برای مرارب کشاورزی، شرب،

 7,28، تدود 7308مینیون مترمکتب خواهد بودر با توجه به ج تیت این استان براساس مرکت آمار ایران در سال  823,3و  770,3

مترمکتب فشار  166مترمکتب خواهد بود که براساس شاخص فالکن مارک سرانه ک تر از  816مینیون نفر بوده که سرانه آب تدود 

 افراد وارد میکندر شدیدی را به

 20درذد ) 73مینیون مترمکتب ترم م تن تناا  266باشد که در سال جاری از ما ترین سد این استان، سد پانتده خرداد می

درذد کاهش داشته استر  ی سال گذشته با توجه به  1مینیون متر مکتب( آن پر بوده است و ورودی آن نسدت به سال گذشته 

استر الدته اتداث این سد که آبگیری آن از  مینیون مترمکتب افتایش یافته 72یر پشت سد این استان آبگیری سد کوچری، فخا

های دز در شارستان الیگودرز بوده، مشکعتی را در استان لرستان ایراد کرده که یکی از آناا پائین رفتن سلح آب زیرزمینی سرشاخه

 این منا ق را به ه راه داشته استرمنا ق تحت تاثیر این  رح بوده که اقتراض مردم 

 2130308تا تاریخ  7303-08وضتیت م ازن سدهای استان مم از ابتدای سال آبی  -2جدول 

 سد ردیف

 وضتیت م تنی کل ترم آب خروجی کل ترم آب ورودی 

سال 

 جاری

سال 

 مدل

درذد 

تغییرات 

نسدت به 

 سال مدل

سال 

 جاری

سال 

 مدل

درذد 

تغییرات 

نسدت به 

 دلسال م

ترم 

سال 

 جاری 

ترم 

سال 

 مدل

درذد 

پربودن 

سال 

 جاری

درذد 

تغییرات 

نسدت به 

 سال مدل

7 
پانتده 

 خرداد
20,0 37,0 -1 20 70 48 20 20 73 -7 

   0   72     18     01,2 کوچری 2

 81 7 20,1 34,8 113 71,4 763,7 701 37,0 08,4 ج ه 3
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 : واحد سنجش آب در ایران قدیمفرهنگ سنتی آب 

سال پیش و به اتت ال موی  7666هایی که از تدود یکی از روش

ین ا مدل از این تاریخ، متداول بوده، پی انه کردن آب است که برای 

کار از پی انه استفاده می شده استر پی انه در نقاط م تنف و در 

انند: تسوج، فنران، فنگال، پیاله یا قرب محنی به اسامی م تنفی م

شد و هر جا ک دود آب بیشتر اتساس می شده روش سدو خوانده می

 تر بوده استرگیری نیت دمیقاندازه

ورزی در مدیم برای تتیین مدت زمان استفاده هر ش ص از آب کشا

اسه کسدوکشی استفاده می کردند، سدوکشی به وسینه یا  از شیوه

هایی با محل آبیاری انرام می گرفتر در کف این کاسه سوراخ کوچا و درون ان خط یا نشانه تشت آب و در مسی و یا سلل یا 

کدام از این خط ها نشانه یا دانگ بودر این کاسه را درون سلل یا تشت آب مرار می دادند  فواذل مساوی از هم مرار داشت که هر

 شد،می شد و با گذشتن از هر خط یا دانگ آب برای کشاورزی محاسده می و آب کم کم از درون سوراخ به داخل این ظرب وارد

زمانی که هر شش دانگ کاسه پر می شد کاسه به درون سلل فرو می رفت و این متادل یا سدو بودر مدت زمانی که این کاسه پر 

متینی می توانست آب  می شد هفت دمیقه و نیم  ول می کشیدر هر ش ص بر تسب مقدار زمین کشاورزی خود مدت زمان

کشاورزی را در اختیار داشته باشد )خواه زمین او کشت شده باشد یا نه( و کسانی که زمین خود را کشت ن ی کردند می توانستند 

 آب خود را به دیگران بفروشندر

هانه چاار آجر مقدار آبی که از د"استر یا سنگاب قدارت است از  "سنگاب"یا  "سنگ"واتد سنرش تر ی آب به شکل سنتی 

 71سانتی متر مربه در زمینی بدون شیب با ترکت آرام آب، متادل  866سانتی متر و برابر با  26به ذورت مربه و هر یا به  ول 

است و  76متادل در هر ثانیه 7 یا سنگاب سانتی متر منظور کنیم، اندازه تر ی 766اگر  ول مدم را  "مدم بر دمیقه جاری شودر

 لیتر بر ثانیه منظور می کنندر 78و در جاهای دیگر متادل  73,3 در بتضی منا ق

 

 5، صفحه سازمان برنامه و بودجه 011نشریه شماره  مرجع: 

 بازگشت به فهرست
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 مطلب آموزشی : ال نینو و اثرات آن

 

ی پیچیده کنش شناخته شدهپدیده انسو ما ترین برهم

و در مس ت استوایی امیانوس آرام است که ب ش ج-امیانوس

اشدر بینو و ب ش جوی آن نوسان جنوبی مینل امیانوسی آنا

نینو و نوسان ال با توجه به ارتداط نتدیا بین دو پدیده

نوسان جنوبی یا -نینوها پدیده المر وقه آن جنوبی، به

فاز ، نینویده انسو دارای سه فاز گرم یا الگویندر پدانسو می

 سرد یا النینا و فازخنثی می باشدر

ال نینو در زبان اسپانیایی به متنای پسر می باشد و در ابتدا 

ماهیگیران به جریان ضتیفی از آن از آب گرم ا عم می شد 

ریان از که در توالی ژانویه )کریس س( در امتداد سواتل پرو )وامه در ناتیه تاره ای امیانوس آرام جنوبی( ظاهر می شد، این ج
های شرمی آمد و چندین ماه ادامه داشتر از دیدگاه قن ی، گرم شدن بیش از مت ول آبش ال به س ت جنوب به ترکت درمی

ومرکتی امیانوس آرام که دوام و پایداری کافی زمانی برخوردار باشد را ال نینو گویندر وموع پدیده ال نینو با گرم شدن سلح آب و 

های استوایی امیانوس ی امیانوس آرام، ه راه می باشدر در این شرایط الگوی فشار هوا وترکت باد در قرضافت فشار در ناتیه شرم

 آرام دچار اغتشاشاتی شده و از تالت  دیتی خارج می گرددر 

ن دمای آالنینا که در زبان اسپانیایی به متنای دختر است، درست برقکس وضتیت النینو است و به شرایلی گفته می شود که در 

سلح آب در نواتی شرمی امیانوس آرام خینی ک تر از مت ول است و فشار هوا به میتان زیادی بیشتر از میانگین درازمدت گرددر 

 تحقیات نشان می دهد که اتت ال وموع سیعب درموامه النینا در تدود چاار برابر موامه ال نینو می باشدر

های مربوط به تغییرات آب و هوا مینیارد دالر آسیب 76بیش از  7001-7004ر زمستان  دق ت  یناای زده شده ال نینو رخداده د

ها، کم شدن محروالت کشاورزی، کاهش آب در دسترس، وموع بعیای در سراسر جاان داشته استر  اثرات این پدیده، شیوع بی اری

ا هدر ترکات تیوانات و کوچ آناا، آتش سوزی در جنگل دیتی، اختعل در تولید برم آبی، تغییرات در ماهیان و آبتیان، تغییر 

های ناشی از بعیای  دیتی درذد از آسیب 21ها نشان داده ها بوده استر ترتیه و تحنیلوخسارات امترادی و کاهش رفاه منت

رویداد ال نینو  ه استردرذد از خسارات امترادی را شامل شد 48وخشکسالی در اثر پدیده ال نینو در ب ش کشاورزی بوده است که 

ماه م کن است به  ول انرامد که می تواند اثرات زیست محیلی، امترادی، اجت اقی و  28ماه وتتی گاهی بیشتر از  74تا  72

های آب و هوایی از ج نه خشکسالی، سیل، آتش سوزی، ی دندان، شیوع تتی سیاسی بر جوامه وارد کندر اثراتی مانند ناهنراری

، ملالتاتی در جات پیش بینی اثرات ISDRو  NCAR ،WMO ،IDNDRبا ه کاری  UNDPیرهر در این راستا و غ بی اری

کشور در چاار توزه ق ده آسیا، آسیای جنوب شرمی، آفریقا و آمریکای التین انرام داده استر اثرات کنی این پدیده  70نو در نیال

 در ن ودار زیر نشان داده شده استر
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