
 

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

2 
  

4931ومحیط زیست | شماره دو | بهمن  بولتن آب  

 

 

 
 

                                                                                                      فهرست مطالب      

 

 

 

 

 

در نیمه اول قرن حاضر، آب از مشکالت غذا وانرژی مهمتر 

خواهد شد. توجه به مسائل آب مترادف با فقر،گرسنگی، بیماری 

های فزاینده جوامع بشری است. منابع نسبتا ثابت و نابرابری

ده، سبب نگرانی های تجدیدشونوغیر قابل افزایش آب

ری کشورها کامال کارشناسان شده و هم اکنون منابع آب بسیا

اند، به تحلیل رفته و تمامی منابع آب خود را مصرف کرده

 طوریکه:

 برابر شده 3سال گذشته رشد تولید غذا  05طی

 برابر شده 3سال گذشته رشد مصرف آب  05طی 

 برابر شده 3سال گذشته رشد درآمد سرانه  05طی

 برابر شده 0/2سال گذشته رشد جمعیت جهان  05طی 

میلیارد نفر محروم از بهداشت و  3د نفر تشنه و میلیار 2/1

 آب هستند. 

به  ایاندیشه امنیت آب همانند امنیت غذایی، نگرش دورنگرانه

های توسعه دارد. درواقع آینده آب، به عنوان بخشی از برنامه

شود به امنیت دسترسی به آب مقوله امنیت آب خالصه می

ها برای حضور آنهای فقیر جامعه و توانمندی برای گروه

 درعرصه اجتماع

 وقایع و رویدادهای داخلی 
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 آب تهران؛ رتبه اول آلودگی به نیترات
 

رسد که آب جنوب شهر آلوده به مواد فاضالب است و این روزها خبرهایی می

شوند. این می  آب فاضالب آبیاریهمچنین محصوالت کشاورزی این مناطق با 

درصد فاضالب تولید شده در سطح جهان تصفیه ۰5در حالی است که حدود 

ماند و باعث آلودگی گسترده آب به خصوص در کشورهای نشده باقی می

 هایشود. استفاده از فاضالب تصفیه نشده برای آبیاری زمیندرآمد میکم

بخش کشاورزی برای افزایش منابع  کهکشاورزی روبه افزایش است. در حالی

آبی خود با صنعت و شهروندان در رقابت است اغلب هیچ جایگزینی برای 

کشاورزان وجود ندارد که از آب آلوده شده با فاضالب شهری مستقیم برای 

 .آبیاری محصوالت خود استفاده نکنند

نابع زیرزمینی آب تهران به علت نبود شبکه فاضالب شهری باره گفت: ممحیطی شهردار تهران در اینهادی حیدرزاده مشاور زیست

های زیرزمینی به منظور تأمین آب آشامیدنی مورد شهر آلوده شده است. او از آلودگی آب تهران و استفاده ناگزیر از آبدر این کالن

تهران شبکه فاضالب شهری ندارد، گفت:  کهها به عنوان چالشی جدی و واقعی برای پایتخت نام برد وی با اشاره به ایننیاز تهرانی
های بودن سفرهآید. خبر آلودهشهرهای دنیا، جزو ده شهر آخر جهان به شمار میتهران در زمینه مدیریت شبکه فاضالب در میان کالن

دگی میزان بارنزیست شهرداری تهران به دلیل کاهش شود که به گفته رییس ستاد محیطزیرزمینی آب در تهران در حالی اعالم می

طور با توجه به افزایش جمعیت و به تبع آن نیاز روزافزون به آب آشامیدنی در های اخیر و همینو نیز بروز خشکسالی در سال

  ناپذیر شده است.های زیرزمینی اجتنابپایتخت، برداشت آب از سفره

ی آلودگی آب تهران را رد کرده و گفته بود: آب تهران رهها دربااین در حالی بود که مدیرعامل آبفای استان تهران، حرف و حدیث

. او با رد شایعه آلودگی آب تهران ادامه داد: کاهش کیفیت آب تهران نسبت به فقط در حد شایعه استفاقد هرگونه آلودگی است و 

بحث انتقال یا کیفیت  گذشته مربوط به منابع آب است چراکه منابع آب و ذخایر پشت سدها کاهش پیدا کرده و این امر به

گونه ارتباطی ندارد. اما چندی بعد شقاقی رییس اداره بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار وزارت ها هیچخانهتصفیه

 ویکند. وجود نیترات، سالمت کودکان شیرخوار را تهدید می :بهداشت با اشاره به وجود نیترات در منابع آب تهران تصریح کرده بود

شود، گفت: وجود نیترات در آب های مزمن میهای شیمیایی در منابع آب به مرور زمان باعث بیماریکه وجود آالیندها اشاره به اینب

باعث اختالل در انتقال اکسیژن شده و مشکالتی را برای کودکان به  که آوری و دفع فاضالب استعشرب ناشی از نبود سیستم جم

 .آوری و دفع فاضالب استحل اساسی این آلودگی، فقط تسریع در اجرای کامل سیستم جمعاهگفت: ر ویآورد. وجود می

گوید: وضعیت آلودگی آب و خاک کشور بحرانی است و می زیست کشورآب و خاک محیط رپرست دفتر بررسیسروش مدبری س

درصد ۴5شود و در عین حال به زمین تزریق میوگو نشست. تمام فاضالب تهران برای شرح بحران باید با نمایندگان مجلس به گفت

 .شودهای زیرزمینی تأمین میاز منابع مصرفی آب تهران از همین سفره

  ادامه خبر 2121۰کد خبر:   لینك خبر
 آلودگی آب زیرزمینی موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی ایران منبع 
 1۴/11/۰۴ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

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/
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 محیطیسد به دلیل مشکالت زیست 10توقف ساخت 

 01، شهروند نوشت: عملیات ساخت پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

نیرو رخ داده است.این   سد در کشور متوقف شده و این اتفاق با پیشنهاد وزارت

دهد و با زیست میزیست انسانی سازمان حفاظت محیطن محیطخبر را معاو

ا های عمرانی بمحیطی فعالیتکه در راستای کاهش اثرات زیستاشاره به این

سد در کشور متوقف شده است،  10همکاری و پیشنهاد وزارت نیرو احداث 

زیست برای دهنده تالش و جدیت سازمان حفاظت محیطگوید: این نشانمی

 .ابع طبیعی کشور استحفظ من

رو بوده و های اخیر ساخت بسیاری از سدها در کشور با حاشیه روبهدر سال

 .زیست را با خود همراه کرده استساخت و آبگیری آنها انتقاد فعاالن محیط

ند همچون سد گتو اند؛انتقادها هیچ گاه شنیده نشده و این درحالی بوده که برخی از سدهای ساخته شده، تبدیل به یك معضل شده

زیست کشور گذاشت یا سد داریان ها مترمکعب آبی که در آن ذخیره شده بود را شور کرد و آبی شور را روی دست محیطکه میلیون

نمونه دیگری که  .گویند چشمه بل در دریاچه سد غرق خواهد شدشود و میکه تهدیدی جدی برای چشمه تاریخی بل محسوب می

اند، ماجرای سد سیلوه است که با آبگیری ه تهدید جدی برای میراث طبیعی و میراث فرهنگی کشور تبدیل شدهدهد سدها بنشان می

با آبگیری  :شناسیبخشی پژوهشکده باستاننجاتشوند. به گفته مسئول بخش هزار ساله اشکانیان زیر آب غرق میآن یادگارهای پنج

گیرد که این آثار متعلق به حدود ر خط انتقال کانال کامال در معرض نابودی قرار میاثر د 1اثر در مخزن سد و  0سد سیلوه، حداقل 

 .است سال پیش یعنی عصر مفرغ و دوران تاریخی عصر اشکانیانهزار  0

کند که ساخت سد در کشور حکایت می 10ها اعتراض و انتقاد به سیاست سدسازی، سعید متصدی از توقف ساخت حاال پس از مدت

، متصدی در نشست خبری که خبرگزاری صداوسیمابه گزارش خبرنگار  .با پیشنهاد متولی سدسازی در کشور متوقف شده است آنها

د: مجوز سد مجوز وزارت نیرو را داشته است، افزو 10در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه این 

سدی که مجوز زیست محیطی نداشتند  15زیست محیطی یکی از الزامات طرحهای صنعتی وتولیدی است و برای همین از احداث 

درصدی برخی از این سدها گفت: مجریان و سرمایه  05وی با اشاره به پیشرفت  .جلوگیری و مجوز وزارت نیرو آنها نیز حذف شد

زیست موظفند عالوه بر تامین هزینه توقف طرح ها، هزینه های حاصل تخریب محیط زیست را گذاران طرح های بدون مجوز محیط 

 .نیز تامین کنند

 ادامه خبر  21۴۰1کد خبر:   لینك خبر
 سیاست گذاری موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 1۰/11/۰۴ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.waternews.ir/1394/11/21498/
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 زه آب زمین های کشاورزی جایگزین حقابه هورالعظیم

، به نقل از ایرنا، مشاور استاندار حلیلی آب ایرانپایگاه خبری تبه گزارش 

خوزستان در امور آب گفت: با کاهش شدید آب رودخانه کرخه، زه آب زمین 

 .های کشاورزی از جمله طرح های نیشکر، جایگزین حقابه هورالعظیم می شود

مهدی قمشی شنبه با اشاره به نشست بررسی مشکالت تاالب هورالعظیم که 

گزار شد اظهار کرد: رودخانه کرخه که منبع اصلی تامین کننده آب در هویزه بر

تاالب هورالعظیم در بخش ایرانی این تاالب است در سال های اخیر از نظر 

وی افزود: سابقه تاریخی این  .منابع آب با مشکالت بسیاری روبه رو بوده است

در حالیست  میلیارد مترمکعب را نشان می دهد این 0.0رودخانه آورد ساالنه 

عضو  .میلیارد مترمکعب بوده است 1.2که در یك دهه گذشته آورد ساالنه آن 

هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ورودی آب کرخه به خوزستان بسیار کاهش یافته که دلیل آن بی 

درصد کاهش یافته اما  ۴5این رودخانه در باالدست خوزستان روان آب زیرا  .برنامگی وزارت نیرو در باالدست این رودخانه بوده است

به گفته وی، سدسازی و دادن مجوز حفر چاه های عمیق در باالدست این  .درصدی روبه رو بوده است 15در خوزستان با کاهش 

 .رت می گیردرودخانه باعث کاهش شدید آب این رودخانه است، از سوی دیگر برای مصارف کشاورزی و شرب نیز برداشت صو

قمشی با بیان اینکه حداقل دو میلیارد مترمکعب برای حفظ تعادل هورالعظیم الزم است گفت: بنابراین با توجه به کاهش شدید آورد 

کرخه و مصارف مسیر، برای احیای تاالب نمی توان به آب این رودخانه تکیه کرد و ناچار هستیم از زه آب های کشاورزی و نیشکر 

وی درباره تاثیر منفی آب شور زه آب های نیشکر بر اکوسیستم هورالعظیم به  .ن بخشی از آب این تاالب استفاده کنیمبرای پر کرد

عنوان تاالب آب شیرین اظهار کرد: قبول داریم که این وضع هورالعظیم مطلوب نیست و اثرات منفی برای این تاالب در پی دارد اما 

 .ت دیگر تاالب مجبور هستیم که آب زه آب ها را به آن هدایت کنیمبرای کنترل پدیده ریزگردها و مشکال

هورالعظیم در مرز ایران و عراق، یکی از تاالب های بااهمیت خاورمیانه و آخرین ایستگاه پرندگان زمستان گذر به شمار می آید. یك 

شك شدن به یکی از کانون های اصلی تولید ریزگرد هزار هکتار در ایران قرار دارد. این تاالب پس از خ 120سوم این تاالب با وسعت 

زه آب های نیشکر در حالی به عنوان حقابه تاالب مورد توجه قرار گرفته که پیش از این با تخلیه این زه آب های  .تبدیل شده است

 سیستم آب شیرین، موجوداتر در اکوکارشناسان بر این باورند که تخلیه آب شو .شور در تاالب شادگان اثرات منفی ایجاد کرده بود

هزار میکروموس و  15زنده ای را که هزاران سال با آب شیرین انطباق پیدا کرده اند، از بین می برد. شوری پساب نیشکر حدود 

 .کیفیت آب تاالب حدود دو هزار میکروموس است

 ادامه خبر  ۴21۰0کد خبر:   لینك خبر

 تاالب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیل آب ایران منبع 

 27/11/13۰۴ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1394/11/21964/
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 "نیشابور"اجرای طرح مدیریت مشارکتی منابع آب در دشت 
 
ریزی و رسانی وزارت نیرو )پاون(، نشست طرحگزارش پایگاه اطالعبه

طرح با حضور مسئول پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب در  بررسی این

همچنین شماری از مدیران و کارشناسان شرکت آب  و وزارت نیرو

ای و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در شرکت آب منطقه

 در ابتدای نشست، اسماعیل جباری. ای خراسان رضوی برگزار شدمنطقه

ارت نیرو، با معرفی موسسه مسئول پروژه مدیریت مشارکتی در وز

المللی مورانومیرای، به موفقیت های این موسسه در نهاد و بینمردم

سازی پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب در منطقه تازه آباد استان پیاده

موزش ه در کشور آگلستان اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از حضور نمایندگان این موسسه در ایران ، متخصصین بومی این پروژ

 .ها به اجرا در آورددیده و تربیت شوند تا بتوان به تدریج این الگو را در سایر استان

درصد از منابع آب دشت  03ای خراسان رضوی، محمدحسین جعفری عنوان کرد: بیش از در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقه

وی با اعالم وضعیت . گیردد در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میدرص ۰3شود که بالغ بر ها تامین مینیشابور از طریق چاه

رویه از منابع آب زیرزمینی، دشت نیشابور های بینامطلوب از نظر تعادل در برداشت از آبخوان این دشت افزود: با توجه به برداشت

های درصد چاه ۰5ش از بی حاضر حال نه درخوشبختاد. کنی از این شهرستان را تهدید میهای وسیعهم اکنون خطر فرونشست بخش

 0برقی کشاورزی شهرستان نیشابور به کنتورهای هوشمند مجهز شده و مطالعات ایجاد تشکل های آب بران در دشت نیشابور و 

روژه پسازی ترین هدف پیاده، بهبود بیالن منابع آب زیرزمینی در شهرستان نیشابور را اساسیوی. است انجام حال دشت دیگر در

اصالح الگوی کشت و  محلی، جوامع مدیریت دانش و آگاهی ارتقای همچون مواردی از  مدیریت مشارکتی منابع آب عنوان کرد و

ترین انتظارات این شرکت از وری منابع آب به منظور افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب به عنوان مهمافزایش بهره

 اراضی درصد ۰2اعالم کرد: در حال حاضر بیش از  و، در ادامه نشست، مجتبی مزروعی. یاد کرداجرای پروژه مدیریت مشارکتی 

استقرار نظام خرده مالکی در این استان بوده و لذا اغلب واحدهای کشاورزی،  بیانگر که دارند هکتار 0 از کمتر وسعتی استان کشاورزی

 .شودهای اجرایی بخش کشاورزی میجدی در سیاستهای کوچك و پراکنده هستند که منجر به ایجاد محدودیت

سازی مدیریت مشارکتی به این نکته اشاره کرد ، نماینده موسسه مورانومیرای ژاپن در خصوص اصول پیاده"ناکاتا"در ادامه نشست، 

 نه کم خردی نیستو گفت: اگرچه همیشه بخشی از جامعه کشاورزان از سطح تحصیالت الزم برخوردار نیستند، اما کم سوادی نشا

وظف هستیم و با بیان اینکه م. او ما باید سعی کنیم مسائل را از دیدگاه آنها بنگریم و تالش کنیم تا نقطه نظرات آنها به ما منتقل شود

به  هبرداران منتقل کنیم، ادامه داد: این فعالیت یك کار تخصصی است کآمار و اطالعاتی را که مدیران از آن آگاه هستند به بهره

تر از کشاورزان ایرانی است، آمار و اطالعات ایم در کشور هند که سطح سواد کشاورزان بسیار پاییندهد. ما موفق شدهسادگی رخ نمی

 . دهای بیشتری کسب خواهیم کرآب و کشاورزی را به آنها منتقل کنیم؛ در ایران که وضعیت به مراتب بهتر است، طبیعتا موفقیت

 
 http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36606  لینك خبر

 ها تاالب موضوع 

 اطالع رسانی وزارت نیروپایگاه  منبع 

 2۴/11/13۰۴ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36606
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 غاز مرحله سوم رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیهآ

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله 

کان به سمت دریاچه ارومیه سد بو سوم رهاسازی آب از مخزن

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  د.خبر دا

آذربایجان غربی، مهندس کیومرث دانشجو ضمن اعالم این 

خبر گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه 

ارومیه و بر اساس ابالغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی 

نیرو، مرحله سوم عملیات رهاسازی آب بر موافقت وزیر محترم 

بهمن ماه سال جاری  1۴متر مکعب از  05از سد بوکان با دبی 

 .عملیاتی شد

دیماه به  20میلیون متر مکعب و مرحله دوم رهاسازی از  05وی افزود: مرحله اول رهاسازی از سد بوکان از دوم آذرماه به میزان 

عب انجام شد که در راستای اجرای مصوبات جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز دریاچه میلیون متر مک 01روز و به میزان  15مدت 

 05میلیون متر مکعب و با دبی  05شده، در مرحله سوم رهاسازی آب از سد بوکان به میزان  بینیارومیه، آب مازاد بر برنامه پیش

  .دریاچه هدایت شد روز به سمت 15بهمن ماه سال جاری به مدت  1۴متر مکعب بر ثانیه، از 

میلیون متر مکعب است  121سدهای بوکان و ساروق( )رود وی افزود: بر اساس برنامه مصوب میزان رهاسازی از حوضه رودخانه زرینه

شایان ذکر است با رهاسازی این میزان  .میلیون متر مکعب خواهد بود 111که با تکمیل مرحله سوم، مجموع رهاسازی از سد بوکان 

اطق پایین دست این سد ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و به همین جهت الزم است مردم محلی در زمان رهاسازی و پس آب، من

 . از آن از نزدیك شدن به حریم و بستر رودخانه های مربوطه و هرگونه برداشت غیرمجاز آب خودداری نمایند

 
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22030&mod لینك خبر

e=thread&order=0&thold=0 

 دریاچه ارومیه موضوع 
 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیر منبع 

 25/11/13۰۴ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 
 

 

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22030&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22030&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22030&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22030&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/www.wnn.ir
http://www.wnn.ir/html/www.wnn.ir
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 مهمترین اخبار کوتاه داخلی
 (4931بهمن  3) رانسهامضا یادداشت تفاهم همکاری های زیست محیطی ایران و ف

سند و یادداشت تفاهم همکاری  25همزمان با سفر رییس جمهوری کشورمان به پاریس، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فرانسه، 

  .امضا کردند که یادداشت تفاهم همکاری های زیست محیطی از جمله آنها بود

 (4931بهمن  49) تاالب کشور نهایی شد 4مدیریت جامع  رنامهب

بهمن و  13های مدیریت جامع چهار تاالب کشور در سازی و مصوب شدن برنامههای ایران از نهاییمدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

 .ها خبر داددوم فوریه، مصادف با روز جهانی تاالب

 (13۰۴بهمن  1۴) طرح های انتقال آب و خشکسالی مقصر عدم تامین آب تاالب های خوزستان

رویه در باالدست و پایین دست، طرح های بیهای منابع آب و برداشتمدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: محدودیت

ستان با مشکالت اهای اند که تامین آب برای تاالبست هم دادههای کارون و خشکسالی، دست به دهای انتقال آب از سرشاخه

 بسیاری مواجه باشد

 (13۰۴بهمن  10)های پرخطر استان سمنان بررسی نصب سامانه هشدار سیالب در رودخانه

 .توانیم میزان خسارات مالی و جانی را در سوانح به حداقل برسانیمری از این سامانه میبردابا مطالعه، اجرا و بهره

 (13۰۴بهمن  10) حذف آب بهای محصوالت کشاورزی اشتباه بزرگی است 

ارت نیرو، حذف آب بهای محصوالت استراتژیك و کشاورزی را در جهت حمایت معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وز

 .از تولید آنها، اشتباهی بزرگ و غیرقابل جبران می داند که نابودی اقتصاد آب کشور را به دنبال دارد

 (13۰۴بهمن  1۰)با حضور معاون آب و آبفا وزیر نیرو صورت گرفت؛ بوشهر  در مترمکعبی هزار 11کن رینشیاز آببرداری بهره

 10برداری قرار گرفته و ه مورد بهرهپروژ ۴2ها با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده که تاکنون کن در استانپروژه آب شیرین 01

 .پروژه دیگر در حال اجرا است

 (13۰۴بهمن  1۰) 95اجرای طرح عالج بخشی سد الر از سال 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در تالش هستیم که تا پایان سال جاری بتوانیم پیمانکار این طرح را انتخاب کنیم و در 

 .شاهد آغاز اجرای این پروژه مهم باشیم ۰0سال 

 (13۰۴بهمن  21) نی به قم در آینده نزدیکآغاز دو طرح بزرگ آب رسا

   .رسانی قم در آینده نزدیك خبر دادوزیر نیرو در جلسه شورای اداری قم از افتتاح دو طرح بزرگ آب

 (13۰۴بهمن  21) خانه شیرابه پسماندهای شهری تبریزبرداری از پروژه تصفیهبهره

خانه شیرابه پسماندهای شهری برداری از پروژه تصفیهت، بهرهبا دستور معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیس

 .دتبریز آغاز ش

 (13۰۴بهمن  21) هیچ سد بزرگی در دولت یازدهم مجوز ساخت نگرفته است

درصد کاهش یافته گفت: هیچ سد بزرگی در دولت  25به یکباره  ریك مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه منابع آبی کشو

 .ت نگرفته استیازدهم مجوز ساخ

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1394/11/20992/
http://www.waternews.ir/1394/11/20992/
http://www.waternews.ir/1394/11/20992/
http://www.waternews.ir/1394/11/21204/
http://www.waternews.ir/1394/11/21204/
http://www.waternews.ir/1394/11/21204/
http://www.waternews.ir/1394/11/21271/
http://www.waternews.ir/1394/11/21271/
http://www.waternews.ir/1394/11/21271/
http://www.waternews.ir/1394/11/21271/
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36456
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36456
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36456
http://www.waternews.ir/1394/11/21429/
http://www.waternews.ir/1394/11/21429/
http://www.waternews.ir/1394/11/21429/
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36522
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36522
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36522
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b5/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b5/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b5/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d9%87%db%8c%da%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%da%af/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d9%87%db%8c%da%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%da%af/
http://www.waternews.ir/1394/11/%d9%87%db%8c%da%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%da%af/
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 چمن بدون نیاز به آبیاری

، درصدددد سدداخت خانه ای در سددن دیگو و یك 1براندون ویلکوکس

فضدددای سدددبز برای بدازی بچه ها بود. اما به دلیل بحران کم آبی   

کالیفرنیا، تمامی همسددایگان او چمن های اطراف خانه شددان را با  

ان مقاوم به خشدددکی جایگزین کرده بودند. وی پس از انجام گیداه 

با نوعی از بذر چمن آشنا شد   2تحقیقات، در موسدسه پیرلز پرمیوم 

)دانشدمندی از شهر   3که یك سدال پیش توسدط جکسدون مادنیك   

ماساچوست( کشت شده بود. این چمن بعد از رشد به میزان بسیار 

وکس حداکثر یکبار در ماه کمی آب نیاز داشت.      و از طرفی ویلک

می بایست چمن را کوتاه می کرد و در بعضی از ماه ها نیز نیازی به 

 کوتاه کردن چمن وجود نداشت. پس ویلکوکس این بذرها را خرید و منتظر دیدن نتیجه ای که مادنیك وعده داده بود شد.

بارندگی فراوانی داشددت آورده می شددد. کنتاکی آبی  از قسددمتی از اروپا که -0و بنت گرس ۴مثل کنتاکی آبی –چمن های رایجی 

بسدیار سدریع رشدد می کرد و به آب و هرس زیادی نیاز داشدت و در زمستان قهوه ای می شد. بنت گرس نیز بسیار متراکم بود و     

د ی آب و کومانند یك فرش سدبز، زمین های گلف را زینت می بخشید. این تمایل بیمارگونه به چمن، منجر به مصرف مقدار زیاد 
می شد. اما حیاط پوشیده شده از چمن سبز، در تضاد با وضعیت محیط زیست و حس وطن دوستی وی بود. این آبیاری ها آغازگر 

چرخه ای از تخریب محیط زیسدت شدد. شدسدتن مواد مخذی خاک، منجر به استفاده بیشتر از کود شد. ورود فسفر شسته شده از     

باعث رشد جلبك ها می شد. سموم آفت کش استفاده شده  برای از بین بردن قاصدک و شبدر   خاک به حوضچه ها و رودخانه ها،

بدتر از آن اینکه مردم این سموم را همراه خود به داخل خانه   و سایر علف های هرز نیز از مزارع کشاورزی و ذخایر آبی سر در آورد.

 .ها می بردند

یمی به بیماری های مختلفی از جمله آسم، اختالالت عصبی و سرطان داشت. بر اساس در آن زمان، این مواد شیمیایی ارتباط مستق

توسط دانشمندان ناسا، در آن دوره چمن بیشترین محصول آبی در آمریکا بود. بر اساس داده های ماهواره  2550تحقیقی در سال 

مایل مربع  05555ای گلف، آمریکایی ها تقریبا ای و عکس های هوایی، میلسدددی تخمین زد که از حیاط خانه ها گرفته تا زمین ه

میلیارد پوند صرف هزینه چمن زنی می شود و وزن چمن  30کشت کرده اند. به گفته او ساالنه  -سه برابر مقدار ذرت آبی –چمن 

محیط  نهنگ آبی اسدت. و این یك محصدول همیشده تشنه است. با توجه به گفته سازمان حفاظت    1۴0555بریده شدده به اندازه  

گالن آب در سال به غیر از آب باران، مصرف می کند. با این حال کاشت چمن مزیت های زیادی  15555زیست یك چمن معمولی 

فوت مربع چمن برای یك خانواده چهار نفره کافی است. آنها همچنین  05نیز دارد. به گفته سازمان تحقیقات اکسیژن تولید شده از 

 را جذب کرده و کربن جو را نیز جدا می کنند. در روزهای گرم، دمای هوا را کاهش می دهد و این  گرد و خاک و دی اکسید کربن

 

                                                           
1 Brandon Wilcox 
2 Pearl's Premium 

 راین موسسه با شعار کمترین آبیاری و نگهداری از چمن به تولید نوعی از بذر چمن پرداخته که در زمینه هرس ،آبیاری ، کوددهی و ... بسیا
 د.صرفه جو می باش

3 Jackson Madnick 
4 Kentucky blue 
5 bentgrass 
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کاربرد چمن باعث ایجاد ایده ی کاشت آن در سقف شده است. و البته مردم بازی و پیك نیك را در فضای سبز چمن شده دوست 

 و بی نقص است.دارند. و این دلیل مهم تالش برای داشتن یك سطح چمن کامل 

هایی طراحی کند که در آنها کنسرت های بزرگ، حرکتهای نمایشی با لیزر و  به همین دلیل اسدت که مادنیك قصدد داشت پارک  

موسدیقی و آتش بازی و ...( برگزار شود و در عین حال محیط زیست قلب آنها باشد. از اینرو شروع به تهیه نژادی از چمن کرد که  

تی و بهداشدتی را فراهم کند و هم فاقد هرگونه مضدرات گفته شده باشد. او از سراسر دنیا نژاد های مختلف   هم مزایای محیط زیسد 

چمن را جمع آوری و شددروع به پرورش آنها در لیوان های کاغذی قهوه در پاسددیو خود و با کمترین میزان آب و بدون کود و آفت 

جز یك نوع از آنها که کاکتوس خاردار بود و مسددلما هیچ کس دوسددت   کش نمود. طی یك سددال، تمام چمن ها از بین رفتند. به

نداشت که چمن خانه اش از کاکتوس خاردار باشد. او متقاعد شد که چمنی که می خواهد وجود ندارد اما این برای او به این معنی 

تبدیل شدد. در سدراسدر کشدور، محققان     نبود که نمی توان آن را ایجاد کرد. به این ترتیب مادنیك به فردی محقق در زمینه چمن 

ن کردند. مادنیك نیز شددروع به سدداخت مدل خانگی خود از ترکیب دانشددگاهی، شددروع به آزمایش با ترکیب نژاد های مختلف چم

تالش مختلف، یك دسددته از آنها به آرامی  0555نژادهای مختلف چمن ها کرد. سددرانجام، پنج سددال و نیم بعد، و پس از بیش از  

 بزرگ شده،  جوانه های نازک زدند و به رنگ سبز زمردی درآمدند و مهمتر اینکه از بین نرفتند. 

، perennial rye  ،Kentucky blue ،tall fescue ،chewing fescueین نوع چمن ترکیبی از هفددت نژاد مختلف از جملدده ا

sheep fescue و دو نوع دیگر از ،fine fescue  بود. به گفته مادنیك این چمن، به طریقی از یك رابطه ی همزیستی تشکیل شده

ر کمی به کود و هرس، دارد. اما راز واقعی در ریشه ی چمن ها بود. ریشه های چمن که قادر اسدت به آرامی رشدد کندو نیاز بسیا  

اینچ رشد کرده و به این ترتیب به آب موجود در الیه  1۴تا  12اینچ رشد می کنند اما چمن ترکیبی ماندریك،  3تا  2معمولی بین 

ریشه ها دوباره کوتاه رشد می کنند. او نام  و گرنهاست های عمیق تر خاک دسترسی پیدا می کنند. ترکیب دقیق بذرها بسیار مهم 

گذاشددت و دو نوع ترکیبی مختلف از آن را ایجاد کرد که یکی مناسددب شددرایط آفتابی و دیگری   0این چمن را به یاد مادرش پیرل

او به علت  2515سال  مناسب شرایط سایه بود. وی شروع به فروش بذر خود در تمام فروشگاه های مواد غذایی و خانگی نمود. در

او مفتخر به نشان موزه علوم بوستون. در حال حاضر، پیرل در بیش از  نیز اختراع 2513و در سال  0نوآوری برنده جایزه مس چلنج

 فضای چمن آمریکایی در حال رشد است و به زودی به اروپا و خاورمیانه صادر می شود. 355555

همچنان به دنبال کاهش محدودیت های استفاده از این چمن  "یش اسدت. او می گوید:  با این حال مادنیك همچنان در حال آزما

هسدتم. تا ببینم این گیاه چه اندازه آب کم و یا نمك باال را این گیاه می تواند تحمل کند و تا چه اندازه می توان شدرایط مناسددب   

پرمیوم نتوانسته برای زمین های فوتبال یا بیس بال کاری زیسدتی این چمن را کم کرد و چمن همچنان زنده بماند. تاکنون، پیرلز  

 انجام دهد زیرا این چمن بسیار نرم است و کفش های ورزشی به آن آسیب می رساند. اما رسیدن به این امر قدم بعدی ماست.

با این حال از چمن در حال حاضدر به آن آب بسدیار کمی می دهیم. آن را دیر به دیر هرس می کنیم ولی    ما"گوید: ویکوکس می 

 "می گذارم چمن بدون احساس گناههای معمولی بسیار بهتر به نظر می رسد. من اسم آن را 

 03-05، صفحه ۰، شماره 100، جلد newsweekمجله مرجع: 

 11/5۰/2510تاریخ خبر: 

 بازگشت به فهرست

 

                                                           
6 Pearl 
7 MassChallenge 
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 در جهان 2115مهمترین رویدادهای آب در سال 
 2115حران آب در صدر دستورکار جهانی سال ب

که از نخبگان و فرهیختگان مسائل اقتصادی و سیاسی بودند،  1از اعضای انجمن اقتصاد جهان 2510در نظرسنجی که در اوایل سال 

 مومیهای عنشست یك فاکتور کلیدی در مصوباتبه عنوان آب  از بندی شد.بحران آب در صدر خطر جهانی رتبه، به عمل آمد

سال آینده بود، مطرح شد. یکی از شش  10که طرحی کلی از توسعه بین المللی طی  ۰زمان ملل در زمینه اهداف توسعه پایدارسا

است. در کنفرانس  2535هدف آب برای اهداف توسعه پایدار، اطمینان از آب آشامیدنی و آبیاری سالم برای همه مردم جهان تا سال 

ای هاذعان کردند. امنیت آب در برنامهآب در گرم شدن زمین به نقش کلیدی در پاریس، رهبران جهان متحد تخییر اقلیم سازمان ملل 

 های جانبی قرار داشت. ها گنجانده شد و در راس مذاکرات و توافقنامهاکثر ملت

 

 حوادث طبیعی هیدرولوژیکی نظیر سیل و خشکسالی، در  صدر اخبار جهان

های شدید بیشتر از حد نرمال در لیسیالب های مخرب و خشکسا

 در امریکا توجهات به سمت کالیفرنیا بود که رخ داد.  2510سال 

چهار سال پیاپی با خشکسالی روبه رو است که از جمله اثرات آن 

کاهش رطوبت خاک، کاهش آب در مخازن و افت شدید سطح 

های مهم ها ست. خشکسالی منجر به برگزاری نشستآبخوان

ی برای بهبود در مدیریت و تخصیص منابع آب شد. امنطقه

همچنین علوم جدید باعث برقراری ارتباط میان خشکسالی و رشد 

اثرات تخییر اقلیم شد. خشکسالی های شدید خسارات جدی را به 

بزرگترین شهر نیم کره غربی، سائوپائولو، پایتخت برزیل وارد کرد 

 2510جنوب آفریقا در سال آب را تجربه کردند. همچنین خشکسالی شدید دیگری در ها شهروند برزیلی قطعی روزانه که میلیون

های شدید در استفاده از آب در شهر ژوهانسبرگ و شهرهای ادامه داشته است که منجر به محدودیت 2510آغاز و همچنان تا سال 

 مهم دیگر شد. 

 شهر فلینت، میشیگان: فاجعه بزرگ در کیفیت آب شرب
و آلودگی شیمیایی از زغال سنگ در رودخانه  251۴در شهر تولدو، اوهایو در سال  های سمیبا جلبك آب اجعه آلودگیدر ادامه ف

Elk رهای پارامت تدر چارلتون در غرب ویرجینیا، فاجعه عظیم دیگری سال گذشته در شهر فلینت میشیگان اتفاق افتاد. تخییرا

 رکیفیت آب و ضعف مدیریت در حکمرانی آب در مجموع منجر به آلودگی خطرناک د گیری و پایش ناکافی ازشیمیایی آب، اندازه

یافت و همچنان در سال  گسترش 2510آغاز شد و در سال  251۴این اتفاق در سال  هبخشی از آب شرب این منطقه شد. متاسفان

نظارت و های آب شهری، سازی زیرساختگذاری بسیار بیشتر در حفظ و نگهداری و بهادامه یافته است. نیازهای سرمایه 2510

های صادرشده برای مسائل زیست محیطی از جمله اقدامات کاهش ها در مجوزها و نقصانهای سیاسی و پاسخگویی به ضعفبررسی

آب آشامیدنی آلوده در اغلب کشورهای جهان بسیار  مصرفباشد این درحالی است که عدم مدیریت مناسب در این گونه حوادث می

 کند.ها را به خود جلب میرایج است اما در صورتی که این اتفاق در یك کشور ثروتمند رخ دهد توجه رسانه

 

                                                           
8 World Economic Forum 
9 Sustainable Development Goals 
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 های زیرزمینینگرانی جهان نسبت به آب
های سنجش ایزوتروپی های جهان است. همچنین بررسی روشترین آبخوانای حاکی از کاهش قابل توجه در وسیعاطالعات ماهواره

ای هشود. از دیگر معضالت کیفیت آبهای زیرزمینی جهان به شکل تجدیدشونده استفاده میمی دهد که بخش کمی از آبنشان 

هایی است که مصرف شرب و کشاورزی دارند. در بخش مرکزی کالیفرنیا خوانزیرزمینی، نفوذ آب شور دریا در مناطق ساحلی به آب

ها است که ها و برداشت بی رویه از آنچاه دتعدار نشست شده است که علت آن رشد باشد، زمین دچاکه قطب کشاورزی منطقه می

 ها هستیم.های زیرزمینی شده و در دشت کالیفرنیا شاهد نشست زمین و ایجاد فروچالهمنجر به کاهش سطح آب

 

 ها بر سر مسئله آبادامه منازعات وکشمکش
نیز ادامه  2510ها بر سر مسئله آب در سال ماجرای کشمکش

 Water Conflictها در داشت. شرح این رویدادها و جزئیات آن

Chronology ای قابل دسترسی است. به طور قابل مالحظه

ای های منطقهتنش های داخلی وجنگ ها واخیرا این خشونت

یافته و در مرکز توجهات قرارگرفته است.  در خاورمیانه  افزایش

های آبی در حوضه دجله حمالت متعددی بر سدها و زیرساخت

های غیر قابل کنترل بر و فرات رخ داده است. همچنین خشونت

های منابع آب در سر آب در سومالی و نیجریه و حمله به سیستم

یش ا پهنیز رخ داده است. البته افزایش تنش نکلمبیا و اوکرای

 های منطقه ای بین المللی ادامه خواهد داشت.  های آبی وتنشبر سر حمله به زیرساخت و نگرانیبینی شده است 

 

 های آب و انرژیپیوند میان سیاست
تحقیقات حاکی از ارتباط تنگاتنگ مسائل مربوط به آب و انرژی است که این پیوند با عنوان نکسوس لقب گرفته است. در سال 

ملل را به خود جلب کرده است. کشور چین که با مشکالت جدی کیفیت آب و  نگذاران و رهبرااین ارتباط توجه سیاست 2510

د ان هاعالم کردهای زیادی را ایجاد کرده است. رهبران این کشور های آن روبه روست و همچنین مسائل اقلیمی و انرژی نگرانیچالش

های آبی را به همچنین هندوستان نیز مصرف انرژی سنگ شده است. زغالمصرفی در معادن که این پیوند باعث کاهش آب و انرژی 

های زیرزمینی برای استخراج نفت شیل و توسعه انرژی باد و خورشیدی تخییر داده است. مکزیك نیز مجوزهای جدید استفاده از آب

ای هرنیا مطالعات جدی بر روی خطرات ناشی از استفاده از آبکواویال ممنوع کرده است. محققان در کالیف تگاز در کویر شمالی ایال

های نفتی به های تزریق جهت تخلیه پسماندانجام داده است. همچنین در امریکا چاه زو گاسطحی وزیر زمینی برای تولید نفت 

 های زیرزمینی مسدود شده است.آب
 of-stories-water-important-most-http://www.circleofblue.org/2016/world/the-2015 لینك خبر

 اخبار جهانی موضوع 
 Circle of blue منبع 

 2016/02/09 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://worldwater.org/water-conflict/
http://worldwater.org/water-conflict/
http://worldwater.org/water-conflict/
http://www.circleofblue.org/2016/world/the-most-important-water-stories-of-2015
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 کوتاه خارجیمهمترین اخبار 

Stanford scientist weighs the risk of groundwater contamination from oil and gas wells 
 Faulty, shallow wells can leak oil and nature gas into underground drinking water supplies, Stanford Professor 

Rob Jackson finds. 

 آیا زندگی در نزدیکی چاه های نفت و گاز تاثیری بر کیفیت آب آشامیدنی دارد؟

طبیعی امکان  و معیوب نفت و گاز چاه های کم عمقمطالعات پروفسور راب جکسون، استاد دانشگاه استنفورد حاکی از آن است که از 

 منابع آب آشامیدنی زیرزمینی وجود دارد.  هنشت ب

 
Innovative Project to Provide Renewable Energy 24/7 in Chilean Village 

A novel energy project in Chile will combine a pumped-storage hydroelectric plant operating on seawater and 

a solar plant, to provide a steady supply of clean energy to a fishing village in the Atacama Desert, the world's 

driest. 

 نوآوری در تولید انرژی تجدیدپذیر در یک روستا در شیلی 
خورشیدی منجر به ارائه پروژه جدیدی شد که منبع ثابتی از  نیروگاه با یك یادر آب در سازی ذخیره تلمبه آبی برق یك نیروگاه ادغام

 انرژی پاک یك شهرک پرورش ماهی را در خشك ترین نقطه جهان، کویر آتاکاما فراهم خواهد کرد.

Four billion people face severe water scarcity, new research finds 

Water shortages affecting two-thirds of world’s population for a month every year and the crisis is far worse 

than previously thought. 

 هستند. مواجه آب شدید کمبود نفر با میلیارد دهد: چهارمی نشان جدید تحقیقات
ساالنه دو سوم مردم جهان به مدت دست کم یك ماه با کمبود شدید آب رو به رو هستند و بحران کمبود آب بسیار وخیم تر از گذشته 

 است

Watershed conservation can reduce pollution in India: Study 
Indian cities like Mumbai, Gurgaon, Rajkot and several others that suffer from water pollution, have the 

potential to reduce pollution at the source by 10 percent through practices like watershed conservation and 

river bank restoration, a new study says. 

 شودوستان میهند در آلودگی های آبریز باعث کاهشحوضه از حفظ ونگهداری
های روش استفاده از ودگی آب مواجه اند، باگورگاون، راجکات و شهرهای متعدد دیگری که با مشکل آلبرخی از شهرهای هندوستان مثل بمبئی،  

قابل کاهش و کنترل است. شاندرصد از آلودگی 15حدود  ها هرودخانکناره های  و بازسازیحفاظت حوضه آبریز و ترمیم   

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 

http://news.stanford.edu/news/2016/february/aaas-jackson-water-021816.html
http://news.stanford.edu/news/2016/february/aaas-jackson-water-021816.html
http://news.stanford.edu/news/2016/february/aaas-jackson-water-021816.html
http://www.globalissues.org/news/2016/01/15/21761
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/12/four-billion-people-face-severe-water-scarcity-new-research-finds
http://zeenews.india.com/news/sci-tech/watershed-conservation-can-reduce-pollution-in-india-study_1512360.html
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 خراسان جنوبی استان نگاهی به وضعیت آب
 

ی ااست. براساس آمار شرکت آب منطقهایران  یشرق باشد یکی از استانهایجنوبی که مرکز آن شهر بیرجند می استان خراسان

 بوده است.  13۰۴نفر در سال  0321۰2و  کیلو مترمربع 105155مساحت و جمعیت آن به ترتیب استان، 

 کشاورزی حوزهدر  آنتوسعه  محوریت و اشتخال نبیشتریشود و تامین میزیرزمینی آب  از عمده منابع آب استان خراسان جنوبی

 باشد. میاستان این روی آب  پیش اساسیهای های استان یکی از چالشافت محسوس کمی و کیفی آب دشت. لذا است

میلیمتر بوده که نسبت به  155، 13۰3-۰۴طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب، بارش در استان خراسان جنوبی در سال آبی 

 درصد افزایش داشته است.  1درصد کاهش و  13به ترتیب  13۰2-۰3بلند مدت و سال متوسط 

 
 

 
 جنوبیو متوسط بلند مدت در استان خراسان  ۰3-۰۴، ۰2-۰3، ۰1-۰2های آبی بارش سال -1نمودار 

میلیون مترمکعب  30.015، 13۰2-۰3با توجه به میزان بارش و تبخیر و تعرق، میزان پتانسیل منابع آب تجدیدشونده این استان 

میلیون مترمکعب آن سهم آب زیرزمینی بوده که با توجه به میزان برداشت از آن در سال مذکور  ۰13.3باشد. از این مقدار، می

، 13۰2این استان بوده است. مجموع کسری مخازن آبخوانهای استان تا پایان سال  دشت هایکسری مخزن م.م.م  105.۴(، 1)جدول

باشد، درحالیکه متوسط کسری مخزن میلیون مترمکعب می 100.10مترمکعب و متوسط کسری مخزن دراز مدت استان  میلیارد 3.3

ساله  15درصدی کسری مخزن در این دوره  1میلیون مترمکعب بوده است که این بیانگر افزایش  101.12سال اخیر استان  15

راسان جنوبی(. در این استان آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی از ای استان خباشد )شرکت آب منطقهنسبت به دراز مدت می

 متاسفانهو  شودهای آب زیرزمینی تامین میای از آب مورد نیاز استان از طریق سفرهعمده بخشاهمیت بیشتری برخوردار است و 

اند. میزان مصارف بحرانی اعالم شده محدوده این استان ممنوعه و ۴5دشت از  21، رویه های بیهای اخیر به دلیل برداشتدر سال

باشد. همانطور که در باال درصد به ترتیب برای کشاورزی، شرب، صنعت و سایر مصارف می 2و  2، 0، ۰1مختلف از آبهای زیرزمینی 

 نیز ذکر شد کشاورزی در این استان نقش مهمی را ایفا میکند.
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 (13۰2-۰3آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی به تفکیك منابع آنها )سال تعداد و میزان برداشت از منابع  -1جدول 

 نوع منبع
 تعداد

تخلیه ساالنه)میلیون 

 مترمکعب(
 درصد تخلیه

12-11  ۰3-۰2  12-11  ۰3-۰2  12-11  ۰3-۰2  

 0 0 0۴.10 05.۴۴ 211۰ 1۴۴1 چشمه )دهنه(

 22 22 200.0۰ 200.00 0202 ۴3۴۴ قنات )رشته(

عمیق )حلقه( چاه عمیق و نیمه  3530 32۰۰ 100.00 100.1 03 03 

 155 155 1250.1۴ 110۴.00 110۴5 112۰ مجموع )منبع(

 

 متوسط افت سطح آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی طی سالهای اخیر - 2جدول 

10-11 استان  1۰-11  ۰5-1۰  ۰1-۰5  ۰2-۰1  ۰3-۰2  ۰۴-۰3  

-5.20 خراسان جنوبی  5.2۰-  5.20-  5.2۴-  5.20-  21.5-  5.20-  

 

های اخیر و با درنظر گرفتن ریزی برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالبنابر گزارش وزارت نیرو، حجم آب قابل برنامه

سهم محیط زیست به تفکیك برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز به ترتیب 

 032که حدود  13۰۴ن مترمکعب خواهد بود. با توجه به جمعیت این استان براساس مرکز آمار ایران در سال میلیو ۴11.0و  100.1

 055و بیش از  1555مترمکعب خواهد بود که براساس شاخص فالکن مارک اگر سرانه کمتر از  0۰۰هزار نفر بوده، سرانه آب حدود 

 مترمکعب باشد آن منطقه با کمبود آب مواجه است.

درصد از آن پر بوده است که نسبت به سال گذشته خود  25تنها  13۰3-۰۴بوده که در پایان سال آبی  بارزسد  0استان دارای  این

میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال  1.2درصد کاهش داشته است. کل حجم آب ورودی به مخازن این سدها در این سال  10

کت مدیریت منابع آب(. با توجه به این موضوع که بارش در این دو سال مشابه بوده درصد کاهش داشته است )شر 2۰گذشته خود 

اری در سال جیا کاهش رواناب و تنها یك میلیمتر اختالف دارند، این کاهش ورودی به سد نشان از برداشت بیشتر از باالدست سد 

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرستبازگشت به ف
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 مدیریت منابع آب در ادوارگذشته ایران: فرهنگ سنتی آب 

ساختار مدیریت منابع آب در ادوار گذشته در ایران، عمدتا مبتنی بر تامین 

های سطحی با احداث سدها و آوری آبو استحصال آب بوده است. جمع

هر، احداث نهر ، انحراف آب از رودخانه یا شق نها، حفر قنوات، حفر چاهبند

های عمده ایرانیان قدیم از مدیریت سارها از جمله فعالیتدر دامنه چشمه

از فرات در  "نهر الملك"باشد. احداث نهر شاهی یا تامین و انتقال آب می

زمان اشکانیان و نهر مسرقان، دودانگه یا گرگر امروز منشعب از رودخانه 

 مین و انتقال آب بوده است.کارون در شوشتر بابکان از جمله کارهای تا

 های سطحیبهره برداری از آب

 سدها و بندها
ها هنوز هم ها که آثار بسیاری از آنها و سیالباز چندین هزار سال پیش، تعداد زیادی سد و بند به منظور مهار کردن آب رودخانه

از مصالحی ها برداری است. در احداث این سدبهرهوجود دارد، با رعایت اصول مهندسی وقت، احداث شده و در مواردی نیز در دست 

ز هزار ها بیش اشده، نظیر مناطق کوهستانی اطراف شوشتر، مانند گراب و پیرگری که در آنمحلی مانند سنگ و ساروج استفاده می

 .پابرجا سترسد که پس از گذشت این همه سال و در اثر عوامل جوی همچنان سال می

 هاپل
دمنظوره از دیگر ابتکارات پیشینیان است. اهداف مورد نظر در ساخت این پل ها عبارت بود از: عبور از رودخانه، ساخت پل های چن

 های آسیاب.برداری از نیروی آب برای چرخاندن سنگآبیاری، بهره نهرها برایباال آوردن آب سطح رودخانه و سوار کردن آن به 

 مخازن آب و آب انبار 
ور ها و به منظایران برای ذخیره آب و استفاده از آن در زمان کم آبی و خشکسالی به دلیل موسمی بودن رودخانه در بسیاری از نقاط

ع کردند. مناباستفاده هر چه بیشتر از آب در فصول بی آبی، آب را در آب بندهای سرپوشیده با جدارهای غیرقابل نفوذ ذخیره می

 کرد.هدر رفتن آب را از آلودگی نیز حفظ می سرپوشیده، عالوه بر جلوگیری از تبخیر و

 های زیرزمینیبرداری از آببهره
ایران تا عصر حاضر، دو طریقه حفر چاه و حفر  هزار سالههای زیرزمینی مورد توجه بوده است. در تاریخ چندین از دیرباز استخراج آب

 باشد:های زیرزمینی معمول میقنات برای استخراج آب

 چاه
و یا با استفاده از نیروی استخراج آب از زیر زمین و کشیدن آب از چاه های عمودی با دست یا به وسیله چرخ چاه  اولین روش

حیوانات بوده است. بدیهی است که با این روش دسترسی به آب برای رفع نیازهای روزانه و مقاصد کشاورزی به مقدار محدود و 

هایی که بر چرخ عظیم برای باال کشیدن آب، به نحوی که آب رود به کمك سطل هایدشواری صورت می گرفته است. کاربرد چرخ

تر از سطح آب رود رسانیده می شد. در قرون وسطی متداول و مرسوم های مرتفعبسته شده بود باال آورده می شد و به مزارع و باغ

آب از  باال دهندهشده است: در ایران دوالب، یعنی چرخ  بن احمد الخوارزمی )قرن دهم( ذکر بوده است. در دایره المعارف ابوعبداهلل

 قدیم متداول بوده است. 
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 قنات

های زیرزمینی از دیرباز مورد توجه کشاورزان و مالکین ایران بوده و آنان را به تحقیق، آزمایش در سرزمین خشك ایران، استخراج آب

دانشمندان در این زمینه به تحقیق، مطالعات عملی و تئوریك همت  حتی عده ای ازو مطالعه در این زمینه برانگیخته است. 

چنین گفت که اهمیت و توجه به قنات چندان بوده است که رفته رفته از علم لدنی به علوم آزمایشگاهی تجربی  متوناند، گماشته

زیرزمینی به وجود آمد و آن استفاده از  ، دگرگونی دیگری در روش استفاده از منابع آبباستانگراییده. با پیشرفت تمدن در ایران 

، کرد. این ابتکار که متعلق به دوران کهن استای در پایین دست اراضی به روی زمین منتقل میثقلی در فاصلهشیب زمین به صورت 

ولی هنوز هم  گذردایرانیان میبعدها از ایران به سایر کشورهای جهان رفت. با وجود اینکه چندین هزار سال از اختراع قنات توسط 

های سطحی در مناطقی که دسترسی به جریان بویژهاز نواحی ایران  بسیاریهای زیرزمینی در برداری از آبهای بهرهیکی از روش

 شود.محدودیت دارد )یزد، کرمان، خراسان( محسوب می

که در آن تکنولوژی تاریخی  است ایران قنات در جهان کشور بزرگترین کانوندر جهان دیده شده است ولی  عرصه وسیعیقنات در 

 قنات به تکامل رسیده است.

قبل از میالد قنات به حاشیه جنوب خلیج  020قبل میالد است. در حدود  155خاستگاه قنات در شمال غربی ایران فعلی و حدود 

میالدی به  1025ه جنوب الجزایر و میالدی ب 105میالدی به مادرید، در  005قبل از میالد به مصر و در  055رسد و در فارس می

 شود.صاحب قنات می 1-0دهد ژاپن نیز در قرن یابد. تحقیقات نشان میلوس آنجلس گسترش می

 دارد.برابر آن قنات بایر در ایران وجود  2رشته قنات دایر و حدود  11۴55عبدالکریم بهنیا اعتقاد دارد که در حال حاضر حدود 

هایی وجود دارد که از لحاظ فن احداث بسیار قابل توجه بوده و نشانه بارزی از ابتکارات و وسعت اندیشه ناتهای ایران، قدر بین قنات

 اند از:ها عبارتها بسیار زیاد است. برخی از این قناتها جنبه باستانی و ملی دارد و عمر آننیاکان ماست. این قنات

 متر است. 305و به روایت دیگر  ۴55ایتی قنات بیدخت در گناباد که عمق مادر چاه آن به رو 

  ترین قنات ایران است.کیلومتر می رسد، گفته شده است این قنات طویل 05قنات کیخسرو در گناباد که طول آن به 

  کیلومتر 05قنات دولت آباد در یزد به طول 

  کیلومتر متر طول  ۴5متر عمق مادرچاه و  125قنات کرمان با 

 کیلومتر 20طول  قنات اشکذر در یزد به 

  لیتر در ثانیه گفته شده 205متر عمق مادرچاه، که از نظر مقدار آبدهی دارای اهمیت است که میزان آن بالغ بر  05قنات شاهرود با. 

 

 

 عنایت ثابتی  فنون آب و آبیاری در ایران باستان، محمد مسچی و :جعامر

  قنات، عبدالکریم بهنیا          

 بازگشت به فهرست
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 تحلیل خشکسالی کشورمطلب آموزشی : 

 گیری آنتعریف خشکسالی و چگونگی شکل

خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات جوی است که به طور خزنده در 

نی بیپیش کند. سطح جهان شکل گرفته و به صورت منطقه ای عمل می

ز و پایان آن نامعلوم و چگونگی وقوع آن با عدم قطعیت زیاد همراه بوده، آغا

و اثرات آن در هر ناحیه با ناحیه دیگر متفاوت است. رخداد خشکسالی به 

شود. در ابتدا با کاهش باران در یك منطقه سه مرحله مختلف تفکیك می

ورودی آب یا حوضه آبریز، خشکسالی هواشناسی رخ می دهد که کم شدن 

آن است. در ادامه چنانچه کاهش باران به پشت سدها از اولین پیامدهای 

با افزایش دما همراه شده و تداوم یابد، تبخیر و تعرق زیاد شده و نیاز گیاه 

به آب افزایش یافته و در نتیجه خشکسالی کشاورزی به ویژه در بخش دیم 

گیری از بخش کشت آبی با توجه به بهرهحادث می شود. در این مقطع 

تواند به حیات خود ادامه دهد.. اما در حوزه می چنانهای زیرزمینی همآب

آب ضمن تشدید کاهش ورودی آب به پشت سد، خروجی آب به صورت 

یابد. چنانچه برداشت آب از منابع زیرزمینی برای مدت طوالنی ادامه یابد، خشکسالی آبشناسی )هیدرولوژیکی( به تبخیر افزایش می

متاسفانه در این مرحله است که عموم مردم از  ار عمیق تر از دو خشکسالی قبلی است.وقوع خواهد پیوست که اثرات منفی ان بسی

وقوع خشکسالی مطلع می شوند. در این هنگام خشکسالی آثار تخریبی خود را در منطقه به جا گذاشته و کاهش خسارات ناشی از 

ورزی، تعطیلی فعالیت های اقتصادی، مهاجرت آن بسیار مشکل و پر هزینه است. پیامد این نوع خشکسالی، از بین رفتن کشا

 گیری معضالت اجتماعی و تهدیدات زیست محیطی به صورت منابع آلوده کننده است.دیدگان خشکسالی و شکلآسیب

الی، ای بودن خشکستواند کمك شایان توجهی به مطالعات آن کرده و موضوعاتی مانند: دورهبررسی خشکسالی در سالهای گذشته می

. در کندسال خشکسالی و هفت سال ترسالی، ورود به دوره سی ساله خشکسالی، شدیدترین خشکسالی و ... را مشخص میهفت 

 گیرد. است مورد بررسی قرار می ۰2-۰3ساله زراعی که منتهی به سال زراعی  23ادامه یك دوره 

 تحلیل کشوری خشکسالی
هان به ترتیب تحت عناوین پذیرفته شده سال آبی و سال زراعی در کلیه دوره پایش آبی و کشاورزی در ایران و غالب کشورهای ج

پژوهش های مرتبط مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. این دوره از ابتدای مهرماه هر سال آغاز و در پایان شهریور ماه سال بعد 

ی طی دو دهه گذشته از شاخص استاندارد شده بارش یابد. برای بررسی ابهامات موجود در رابطه با فراوانی رخداد خشکسالخاتمه می

SPI .برای دست یافتن از یك تصویر کلی از  که یك شاخص شناخته شده جهانی برای خشکسالی است بهره برده شده است

 آمده است.  آن در شکل زیر بندیبراساس مجموع بارش ساالنه کشور محاسبه و پهنه SPIخشکسالی در سطح کشور، مقدار شاخص 

های سبز سیر برای ترسالی شدید، سبز کم رنگ برای ترسالی متوسط، های خشك، تر یا طبیعی در دوره مورد بررسی با رنگسال

سبز روشن برای ترسالی مالیم، طوسی برای شرایط طبیعی، زرد برای خشکسالی مالیم و قرمز برای خشکسالی شدید مشخص 

 به شرح زیر است:می شود  اند. آنچه از این شکل استخراجشده
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 سال زراعی اخیر 23ماهه طی  SPI 12پهنه بندی خشکسالی کشور براساس شاخص 
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سال نرمال  ۴سال تر متوسط، یك سال تر مالیم، سه سال نرمال مثبت،  ۴سال تر شدید،  2سال مورد بررسی،  23از  .1

 اند. شدید بودهسال خشك  2سال خشك مالیم و  0منفی، 

سال رخ داده است. این موضوع با توجه به پیشینه تاریخی مبین آن است  23مورد( در این  ۰به کررات ) های خشكسال .2

 که خشکسالی جز جدایی ناپذیر اقلیم ایران است.

خشکسالی را شود. این بدان معنی است که هر سال میتوان انتظار پدیده ای دیده نمیرخ داد خشکسالی به صورت دوره .3

 های سطحی و زیر سطحی تر و طبیعی حساسیت بیشتری داشت.باید در مدیریت منابع آبداشت. در نتیجه 

 شود.و هفت سال خشك منتفی است و در دوره انتخاب شده دیده نمیموضوع هفت سال تر  .۴

ل سال قب 22در طول دوره تنها دو سال تر شدید دیده می شود که هر دو در پنج سال اول رخ داده و آخرین آن مربوط به  .0

سال قبل بوده است. این آمار نشان  0ها مربوط به است. در این دوره دو سال خیلی خشك نیز مشاهده شده که آخرین آن

 دهد که وقوع ترسالی و خشکسالی شدید و فراگیر در کشور هر دو نادر است.می

شود )از عی مشاهده میسال خشك مالیم و هفت سال طبی 0سال اخیر دو سال تر متوسط، دو سال خشك شدید،  10در  .0

 سال اخیر بیشتر خشکسالی حاکم بوده است. 10سال، سه سال طبیعی منفی است(، به بیان دیگر در  0این 

شود. بلکه یك سال خشك شدید به همراه دو نه تنها هیچ سال تری مشاهده نمی 12-13تا  00-01در دوره شش ساله از  .0

که مبین آن است که در این مدت به سبب کمبود بارش، اگرچه کشور  شودسال خشك مالیم و سه سال طبیعی دیده می

 شاهد خشکسالی هواشناسی بوده اما با خشکسالی آبشناسی مواجه نبوده است.

شرایط خشکسالی نسبت به دوره شش ساله قبل آن شدیدتر است. در این دوره  ۰3-۰2تا  10-10ساله بعدی  0در دوره  .1

شود. این کم بارشی به همراه ال خشك مالیم و سه سال طبیعی منفی دیده مییکسال خشك شدید به همراه سه س

های سطحی و زیر سطحی کشور اثر منفی های به جا مانده از دوره شش ساله قبل می تواند بر روی ذخایر آبآسیب

 گذاشته و خشکسالی آبشناسی را به دنبال داشته باشد.

نظر گرفتن اینکه مقدار بارش نرمال کشور کمتر از یك سوم میانگین جهانی آن است،  با توجه به موارد اشاره شده در باال و در

گردد. در  و اجرابا توجه به این مقدار اندک طراحی  و عمومیالزم است هر گونه توسعه ای در زمینه های کشاورزی، صنعتی 

در کشور تشدید شده و می تواند به  شده های ایجادغیر این صورت حتی با دریافت بارش ساالنه طبیعی، مشکالت و چالش

توسعه ناپایدار و حتی بحران بیانجامد. در این رابطه مطالعات اقلیم شناختی و هوا شناختی میتواند کمك شایان توجهی در 

  توسعه پایدار و پیشگیری از بحران داشته باشد.

 

 

 13۰3حران، سازمان هواشناسی کشور، سال گذشته، مرکزملی خشکسالی ومدیریت ب 23تحلیل خشکسالی طی : مرجع

 بازگشت به فهرست
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