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 احیا و توسعه کشت پاییزه چغندرقند

مقایسه شاخص میزان شکر سفید تولیدی به ازای هر 

ندر قند پاییزه نزدیک به غمتر مکعب آب در زراعت چ

 !دوبرابر چغندر بهاره بوده است

 

ایران از نادر مناطق جهان است که امکان تولید چغندرقندد  

توان از آن بده  ی که میبهاره و پاییزه را دارد، مهمترین عامل

عنوان شاخصی بارز برای برتدری کتدت پداییزه چغندرقندد     

نسبت به کتت بهداره آن مررفدی نمدود، اسدت اده بهینده از      

در طول دوره رشد این گیداه و   های پاییز و زمستانبارندگی

کارائی بیتتر مصدر  آب اسدت کده در کتدور مدا بواسد ه       

رویکدرد اییدا و    ای دارد.محدودیت منابع آب اهمیدت وید ه  

کتت چغندر پاییزه با عنایدت بده محددودیت مندابع آبدی و      

های زیرزمینی و بحدران فزایندده آب ن د     بیالن من ی آب

این زراعدت در پایدداری سیسدتش کتداورزی و بده  رفیدت       

 رساندن کارخانه قند این مناطق مدنظر قرار گرفته است.
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کره شدگاه زیستتاالب هامون، ذخیره  

، به ن ل از خبر آنالین، ثبت این تاالب پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش  

بین المللی در یونسکو پس از ماه ها تالش کارشناسی و بین المللی از سوی سازمان 

ی ا ت محیط زیست و به دنبال پیگیری های این سازمان برای جلب توجه و 

های گذشته به تاالب هامون در سال.مایت بین المللی از این تاالب انجام پذیرفتی

دالیل مختلف از جمله ندادن ی ابه از سوی افغانستان، با ختکی و خ ر نابودی 

های زیست کره، گاهمواجهه شده است، اما قرار گرفتن هامون در فهرست ذخیره

 .کند الزاماتی را برای ی ا ت جدی از آن ایجاد می

المللی هستند که زیستی بین-شده طبیریکره مناطق ی ا تگاه زیستذخیره

عالوه بر ی ا ت، دستاوردهایی نظیر ارائه سایتهای م الراتی کش نظیر به دانتمندان 

یری از تغییرات های زیست کره برای جلوگگاهسازند. اعالم ذخیرهو تجربه مهارت انسان در پتتیبانی از توسره پایدار را نمایان می

برداری از طبیرت )باتوجه به رشد روز افزون جمریت( شکل برداری ناپایدار از منابع طبیری، در عین نیاز به بهرهناپذیر و بهرهبرگتت

 .استهای مهش ی ا تی جهان بدل شدهاست و به یکی از ت سیش بندیگرفته

 9میالدی با اختصاص 19۷6نه از کتورهای فرال و موثر بوده و در سال این زمی در ایران عالوه بر مناطق تحت مدیریت ذکر شده،

ذخیره گاه  11من  ه دیگر )دنا و تنگ صیاد( توسط یونسکو، ایران اکنون  2سال با مواف ت اختصاص  3۴ از پس ذخیره گاه زیستکره و

 زیستکره را دارد؛

 هکتار 52000من  ه ی ا ت شده ارسباران با وسرت  .1

 هکتار 65۷50 ا ت شده ارژن با وسرت من  ه ی .2

 هکتار ۴9000من  ه ی ا ت شده گنو با وسرت  .3

 هکتار 125۸95پارک ملی گلستان با وسرت  .۴

 هکتار ۷00000پارک ملی کویر با وسرت  .5

 هکتار ۸56۸6من  ه ی ا ت شده یرا با وسرت  .6

 هکتار ۴62600پارک ملی دریاچه ارومیه با وسرت  .۷

 هکتار 6۸۸00ییات وی  میانکاله با وسرت پناهگاه  .۸

 هکتار 1000000پارک ملی و پناهگاه ییات وی  توران با وسرت  .9

 من  ه ی ا ت شده دنا در استان کهگیلویه و بویر ایمد .10

 پارک ملی و من  ه ی ا ت شده تنگ صیاد در استان چهار محال و بختیاری  .11

 

  ادامه خبر 230۸2کد خبر:   لینك خبر

 ی ا ت محیط زیست موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی ایران منبع 

 0۴/01/95 تاریخ خبر 

 
 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1395/01/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%86/
http://www.waternews.ir/1395/01/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%d8%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af-%da%86/
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 درصد از حجم سدهای استان کرمانشاه پر شده است 66

درصد  66شرکت آب من  ه ای کرمانتاه از پر شدن بی  از مدیرعامل 

 . رفیت سدهای این استان خبر داد

ه گزارش روابط عمومی شرکت آب من  ه ای کرمانتاه، مهندس کیاست ب

 ۷میلیون متر مکرب  ۸30امیریان، با اعالم این خبر گ ت:از یجش  رفیت 

مکرب پرشده که میلیون متر  5۷5سد در یال بهره برداری استان م دار 

 .درصد یجش  رفیت کل سدهای استان می باشد 66مرادل 

میلیون متر مکرب  255وی افزود: با توجه به اینکه از یجش کل سدها م دار 

 .های مناسب این کسری جبران شودکسری وجود دارد امیدواریش تا پایان سال آبی جاری با بارندگی

نین بر مدیریت مصر  به وی ه در بخ  کتاورزی تاکید و خاطرنتان کر: ما باید ب مدیرعامل شرکت آب من  ه ای کرمانتاه همچ

یاد داشته باشیش کسری مخازن آب زیرزمینی همچنان نگران کننده است و با فرصتی که بارش های مناسب در اختیار ما گذاشتند، با 

 .گرم سال دچار بحران نتویششکرگذاری نرمات الهی ومدیریت صحیح مصر  راهی را پی  گیریش تا در فصول 

 

 

 

 

 
  ادامه خبر   لینك خبر

 سد موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 11/01/95 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22406&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22406&mode=thread&order=0&thold=0
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یگامی دیگر برای احیاء دریاچه ارومیه؛ انسداد انهار منشعب از رودخانه نازلوچا  

 

در راستای طرح های ستاد اییای دریاچه ارومیه، سر دهنه انهار 

 .ندمنترب از رودخانه نازلو چای در ارومیه مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب من  ه ای آذربایجان غربی، 

مهندس مص  ی دیبایی، مدیر امور منابع آب شهرستان ارومیه، با 

اعالم این خبر افزود: در پی بارندگی های اخیر و باال آمدن آب 

رودخانه نازلوچای، این امور به منظور هدایت آب رودخانه به سمت 

ست اده های بی رویه در من  ه، برای ه تمین دریاچه و جلوگیری از ا

بار طی ماه های گذشته اقدام به انسداد سر دهنه انهار و کانال های 

وی ادامه داد: در جریان ه تمین عملیات  .منترب از این رودخانه کرد

د آباد، قلیجلو، چناقلو، سپرغان، کارخانه انسداد انهار که از تاریخ ه دهش فروردین ماه آغاز شد، انهار انگنه، دستجرد، کوسی، گزنق، خال

  .قند، اوصالو و کانال مرنگلو مسدود شد و این عملیات همچنان ادامه دارد

 

 

 

 

 ادامه خبر لینك خبر

  دریاچه ارومیه موضوع 

 ای آذربایجان غربین  هروابط عمومی شرکت آب م منبع 

 2۴/01/1395 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22530&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22530&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22530&mode=thread&order=0&thold=0
javascript:openRequestedPopup('modules.php?op=modload&name=News&file=viewimg&url=http://www.wnn.ir/html/images/news/1460439783orig')


              
            کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی    

6 
   
 

5139 فروردین | چهارشماره  |بولتن آب ومحیط زیست   

 

 

 

 
 

 در استان گیالن "سردهنه"تکمیل عملیات ایداث سد الستیکی 

 
ای گیالن گ ت: ایداث سد سرپرست شرکت سهامی آب من  ه

رد ریال میلیا ۸0در بندر کیاشهر با هزینه « سردهنه»الستیکی 

 .به اتمام رسیده و آماده افتتاح شد

رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتر مجید گزارش پایگاه اطالعبه

سر در بندر نیکخوی در جریان بازدید از سد الستیکی دهنه

کیاشهر ا هار کرد: سد الستیکی مذکور به منظور توسره و بهبود 

 .شده است هزار هکتار از شالیزارهای من  ه ایداثآبیاری یك

منظور پمپاژ آب را از اهدا  وی ایجاد یوضچه مک  مناسب به

سر عنوان کرد و افزود: عملیات بهبود ایداث سد الستیکی دهنه

کتی از جمله اهدا  ایداث سد بستر و جلوگیری از پدیده کف

 .مذکور است

ای گیالن با بیان اینکه جلب سرپرست شرکت سهامی آب من  ه

محی ی، پرورش آبزیان و تغذیه منابع آب زیرزمینی از اهدا  جانبی ایداث سد الستیکی دهنه سر سائل زیستگردشگر، رعایت م

های ورودی و خروجی با است، تصریح کرد: سد الستیکی مذکور با سازه زیرساختی ایداث شده و دارای یوضچه آرام  و تبدیل

 .بند و کناری استدیوارهای آب

مجرای تخلیه  و .های سد مذکور استرو در کرانه راست از وی گیالشه و پلکان ماهیو پایآب سد با سنگگ ت: ساماندهی سرآب وی 

داری برداری و نگهو بیان کرد: ساختمان بهره .سد الستیکی خوانداین های رسوب در کرانه راست و تجهیز به دریچه کتویی را از وی گی

 تر مربع در دو طب ه ایداث شده استم 200سد مذکور در کرانه طر  چپ به مسایت 

  

 ادامه خبر   لینك خبر

 سدسازی موضوع 

 اطالع رسانی وزارت نیروپایگاه  منبع 

 22/01/1395 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/getmedia/2af38936-574d-4f56-95f1-1a7b7384d6cb/DSC03396.aspx
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=37246
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 ی زیرزمینی و لزوم ترسیش الگوی صحیح کتتکنترل آب ها

گیرد بر لزوم مدیریت منابع آب در بخ  جمهور با بیان اینکه بیتترین مصر  آب در بخ  کتاورزی صورت میمراون اول رییس

  کتاورزی تاکید و ا هار داشت: وزارت جهاد کتاورزی باید الگوی صحیح کتت در مناطق مختلف کتور را ترسیش کند و در بخ

های اقتصاد م اومتی را امنیت غذایی جمهور یکی از جهت گیریکار گیرد. مراون اول رییسهای نوین آبیاری را بهآبیاری نیز شیوه

دانست و گ ت: باید به گونه ای عمل کنیش که مردم ایران در هیچ م  ری دغدغه امنیت غذایی و تأمین محصوالت غذایی را نداشته 

 .باشند

های بی  از ید از منابع آب های مهش کتور را مدیریت صحیح منابع آب است و در این زمینه باید برداشتلویتیکی از او وی 

مراون اول رییس جمهور در آیین  رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتر اسحاق جهانگیریبه گزارش پایگاه اطالع .زیرزمینی کنترل شود

برای دولت و ملت ایران سال فرالیت و کار و تالش مضاعف  95خاصی هستیش و سال افتتاح سد تنگ یمام گ ت: هش اکنون در دوره 

 .اندرا سال اقتصاد م اومتی؛ اقدام وعمل نامگذاری کرده 95است چرا که م ام مرظش رهبری سال 

نخواهد کرد، چرا که ایران  های مهش کتور را مدیریت منابع آب عنوان کرد و افزود: این اولویت در هیچ م  ری تغییروی یکی از اولویت

 .های پی  روی توسره ایران محدودیت منابع آب استترین تنگناها و محدودیتدر من  ه ای ختك واقع شده و یکی از مهش

گیرد بر لزوم مدیریت منابع آب در بخ  کتاورزی تاکید و ا هار وی با بیان اینکه بیتترین مصر  آب در بخ  کتاورزی صورت می

های نوین رت جهاد کتاورزی باید الگوی صحیح کتت در مناطق مختلف کتور را ترسیش کند و در بخ  آبیاری نیز شیوهداشت: وزا

های اقتصاد م اومتی را امنیت غذایی دانست و گ ت: باید به گونه ای جمهور یکی از جهت گیریمراون اول رییس .کار گیردآبیاری را به

 .م  ری دغدغه امنیت غذایی و تأمین محصوالت غذایی را نداشته باشندعمل کنیش که مردم ایران در هیچ 

ها های جنوب غربی کتور به خوبی انجام شود گام مهمی در جهت توسره این استانهای آبرسانی به استانجهانگیری افزود: اگر برنامه

  .اند، خواهد بودکه همواره برنوان توسره نیافته م رح بوده

 

 ادامه خبر   لینك خبر
 زیرزمینی آب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 31/01/95 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.waternews.ir/1395/01/%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88/
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 تاثیر گرمایش زمین بر کشور

، به ن ل از ایرنا، رئیس سازمان آب ایرانپایگاه خبری تحلیلی به گزارش 

هواشناسی درباره چتش انداز گرمای  جهانی و تاثیر آن بر پهنه های 

سکونتگاهی ایران گ ت: ایران در من  ه ای با بیتترین یساسیت و تبرات 

داود پرهیزکار اضافه کرد: بر  .ناشی از تغییرات اقلیمی قرار گرفته است

ای انجام شده در زمینه تغییر متغیرهای آب و اساس نتایج شبیه سازی ه

 19۷6-2005سال آتی( نسبت به دوره  25میالدی ) 2039هوایی تا سال 

)دوره پایه متاهداتی( توسط مجمع بین دولتی تغییرات اقلیمی 

، تغییر اقلیمی در ایران چهار پیامد کلی را به (IPCC) آی.پی.سی.سی

 .دنبال خواهد داشت

درصد  ۴0شهرسازی درباره یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی به افزای  فراوانی بارش های سنگین و سیل آسا تا  مراون وزیر راه و

درجه سلسیوس در بیتتر ن اط کتور بوی ه جنوب شرق کتور  30افزای  فراوانی روزهای داغ با دمای بی  از  :اشاره کرد و ادامه داد

، کاه  فراوانی روزهای یخبندان در بیتتر ن اط کتور بوی ه شمال غرب کتور )استان های های سیستان و بلوچستان و کرمان()استان

وی اضافه کرد: افزای  فراوانی روزهای ختك  .آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل( از پیامدهای پی  بینی شده در گرمای  زمین است

ستان های سیستان و استان، لرستان و کرمانتاه و در جنوب شرق در بیتتر ن اط کتور بوی ه در مناطق غربی استان های ایالم، کرد

پرهیزکار درباره اثر تغییر اقلیش بر نوایی سایلی  .بلوچستان و کرمان نیز از پیامدهای دیگر این تغییر آب و هوایی به شمار می رود

کیلومتر خط سایلی  2۷00ایران دارای  گ ت: کتور شامل من  ه دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان نوایی سایلی جنوب کتور

این م ام مسئول، اخالل در فرالیت های کتاورزی را از دیگر  .میلیون ن ر در مناطق سایلی کتور زندگی می کنند 10است و 

بوی ه پیامدهای من ی گرمای  زمین برشمرد و ادامه داد: با توجه به وابستگی شدید فرالیت های کتاورزی در ایران به شرایط جوی 

 .میزان بارش، تغییر اقلیش بر بخ  کتاورزی و الگوی زندگی و مریتت مردم در این نوایی آثار شدید و تریین کننده ای خواهد داشت

در خصوص جزئیات این  مراون وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای کاه  اثر نام لوب گرمای  زمین ه ت پیتنهاد را م رح کرد

 .ادامه خبر آمده استپیتنهادها در لینك 
 

 
 خبر ادامه لینك خبر

 تغییر اقلیش موضوع 

 بری تحلیلی آب ایرانپایگاه خ منبع 

 1۴/01/95 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

  

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1395/01/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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 استان 17طرح انتقال آب دریا به 

ا در وزیر نیرو گ ت: طریی ر پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

دست داریش که در قالب آن آب قابل شرب از یاشیه خلیج فارس و دریای 

یمید چیت چیان  .استان فالت مرکزی کتور منت ل شود 1۷عمان به 

تاسیسات آب شیرین کن در طول سوایل دریای عمان و  50گ ت: یدود 

خلیج فارس ایداث شده تا شهرها و روستاهای این من  ه از آب شیرین 

 .شوند و ما باید همه راه های استحصال آب را تجربه کنیشبرخوردار 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه هنوز در ابتدای راه است اده از آب شیرین کن ها 

هستیش، افزود: در برنامه ریزی هایی که برای سال های آینده انجام دادیش، 

از مردم عالوه بر است اده از آب شیرین کن ها در سایل که باید آب مورد نی

را نیز در سوایل خلیج فارس و دریای عمان تامین کند باید این آب 

طریی در دست داریش که بتوانیش از آب شیرین کن های یاشیه خلیج فارس و دریای  .شیرین را به فالت مرکزی نیز منت ل کنیش

 .خود جای داده است، منت ل کنیشمیلیون جمریت کتور را در  ۴5استان فالت مرکزی که یدود  1۷عمان، آب قابل شرب به 

چیت چیان با اشاره به اینکه نخستین طرح را بخ  خصوصی سرمایه گذاری کرده که در یال اجرا است، تصریح کرد: براساس این 

میلیون متر  500طرح آب در بندرعباس شیرین سازی و به کرمان منت ل می شود. به صنایع استان یزد مجوز دیگری داده شده که 

میلیون دالر از محل صندوق توسره ملی تسهیالت داده که در اختیار  ۴00ب آب به استان یزد منت ل شود و به این طرح دولت مکر

 .بخ  خصوصی قرار می گیرد

 

 ادامه خبر  23105کد خبر:   لینك خبر
 انت ال آب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 1۴/01/95 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1395/01/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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 القوه برای تهرانحوض سلطان، خطر ب

مراونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در 

ای وجود دارد و آن دریاچه محی ی بال وهتهران چال  زیست

 2۴0مسایت این دریاچه  :سل ان است، ا هار کردنمك یوض

های تهران است و نسبت به س ح آب ۷10کیلومتر و طراز آن 

های وی خاطرنتان کرد: اگر آب .دتر قرار دارمتر پایین 300

آوری شده از تهران به این دریاچه نریزد و این دریاچه جمع

نمناک نباشد تمام نمك انباشته شده در آن با وزش باد به 

سمت شهرهای قش، کاشان و تهران خواهد رفت و آینده 

 شود.محی ی این شهرها دچار چال  میزیست

در شهرتهران یتی از س ح جاوید با تاکید براینکه بارندگی 

روز باران دارد و عموماً کش بارش است و روزهای پربارش  50تا  ۴0متوسط بارش کتور کمتر است ا هار کرد: شهر تهران در طی سال 

 های رخ داده در شهر تهران درطول تاریخ ییات این شهر ا هار کرد:وی با اشاره به سیل برای این شهر به مرنای خ ر سیالب است.

اندازی و سال راه 10های س حی به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریش که اگر بخواهیش این شبکه را طی آوری آببرای شبکه جمع

میلیارد تومان نیاز  ۴00سال انجام دهیش به ساالنه  5میلیارد تومان اعتبار و اگر بخواهیش این اقدام را طی  200تکمیل کنیش به ساالنه 

جاوید با اشاره به اینکه شورای شهر سال گذشته یمایت خوبی را برای م ابله با سیالب شهر تهران انجام داده است خواست این  .داریش

 میلیارد تومان رسیده است. 100به  95ادامه پیدا کند هرچند که اعتبارات این موضوع در بودجه سال  95روند در بودجه سال 

  

 

 

  ادامه خبر  لینك خبر
 ریزگرد و ختکسالی موضوع 

 ایلنا  منبع 

 25/01/95 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/360895-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مهش ترین اخبار کوتاه داخلی

 (1395فروردین  10)  ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه بانه

ه گزارش روابط عمومی شرکت آب من  ه ای استان کردستان، وقوع سیالب های مخرب؛ اهمیت مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز ب

رستان بانه از برخورد جدی با متخل ان این یوزه در یریش وبستر رودخانه را متخص می کند در همین راستا، رئیس اداره منابع آب شه

 خبر داد

  

  (1395فروردین  15)میلیارد ریال به تاسیسات آبی صدمه زد 41سیل در مازندران، 

میلیارد ریال خسارت  ۴1ان مازندران به تأسیسات آبی شهرستان های آمل، بابل، نور و محمود آباد بالغ بر در جریان سیل اخیر در است 

 .وارد شد
 

 (1394 فروردین 72) دزمهار سیالب بی سابقه در سد و نیروگاه 

سال اخیر در  55علیرغش بارندگی شدید و سیالب بی ساب ه، با تتکیل ستاد بحران و تالش بی وق ه و شبانه روزی، بزرگترین سیالب 

  .یوضه آبریز دز مهار شد
 

 (1394 فروردین 02) ضرورت ایجاد آمادگی برای کاهش خطرات سیالب در استان تهران

مترمکرب در ثانیه رسید  ۸2خه های رودخانه کن است، دبی یا آبگذری رودخانه در زمان سیالب به در رودخانه کتار که یکی از سرشا

 .برابر آبگذری رودخانه کرج در شرایط طبیری است 12که 

  

  (1394 فروردین 02)مینی دشت شهریار شدمیلیون مترمکعب آب پاک وارد سفره آب زیرز19

در صورت تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری کامل از طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار، یجش قابل توجهی از آب پاک و 

  .های رودخانه کرج مهار و جهت تغذیه مصنوعی دشت شهریار مورد است اده قرار خواهد گرفتسیالب

 (1394 فروردین14) کرج رودخانهادامه ی آلودگی  

 .منابع آالینده رودخانه کرج انجام نتده و تا ن  ه م لوب فاصله داریشکارشناس محیط زیست گ ت: تاکنون نظارت کاملی بر روی 

 

 (1394 فروردین 4) جمع آوری آبهای سطحی با ایجاد سطوح آبگیر مصنوعی

سرپرست مراونت نظارت و پای  اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی گ ت: با ایجاد س وح آبگیر مصنوعی و طبیری در 

 . حی ناشی از باران جمع آوری می شودجزایر دریاچه ارومیه ، آبهای س

  

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22392&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22428&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22565&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22473
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=37227
http://www.waternews.ir/1395/01/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%83%d8%b1%d8%ac/
http://www.waternews.ir/1395/01/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%83%d8%b1%d8%ac/
http://www.irna.ir/fa/News/82010027/
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 های مردنیاثرات زیست محی ی ب ری آب

توان مجددا از آن است اده کرد، ایتماال برضی از افراد قبل از دور انداختن ب ری پالستیکی آب آشامیدنی که بسیار پاکیزه است و می

های آب آشامیدنی این است که تنها راه یل موثر برای یل متکل ب ری . این تامل و تردید کامال درست است. لذاانددچار تردید شده

، ب ری ممنوع  آوری شده توسط کمپینبراساس اطالعات جمعهر فردی تصمیش بگیرد آب مورد نیاز خود را خریداری کند یا خیر. 

ن ت اضای ب ری آب در کتور امریکا های یك بار مصر  آب بی  از تصور برای محیط زیست هزینه دارد. به عنوان مثال میزاب ری

را تامین کند. به طور  میلیون اتومبیل در سال 3/1تواند سوخت میلیون بتکه ن ت است که این میزان می 1۷مرادل بی  از ساالنه 

 شود. ها بازیافت میمورد آن 3۸کند که تنها ب ری یکبار مصر  است اده می 16۷متوسط ساالنه هر امریکایی 

کتی است، اگرچه در برضی ی که درمورد آب آشامیدنی در داخل ب ری وجود دارد این است که طرش بهتری نسبت به آب لولهباور غل 

ها طرش آبی را که همیته برخی نیز مرت دند آب ب ری طرش بسیار بدی دارد. ی ی ت این است که انسانهش وجود دارد.  موارد استثنا

کردند و نکته  سوال نوشیده بودند، اطالع نداشتند از نوع آبی که ی صورت گرفته از اشخاصی کهدر یك بررسدوست دارند.  نوشندمی

 نمی توانستند تتخیص دهند که آب مصرفی از نوع لوله کتی بوده است یا آب ب ری. هاجالب این بود که آن

 

منبع واقری آن را ذکر کنند وجود دارد به عنوان های تولید کننده آب مردنی، الزامات قانونی بسیار محدودی در خصوص اینکه شرکت

آن به اثبات نرسیده کنند ولی الزاما صحت کننده برای فریب متتریان است اده میهای فانتزی و اغلب گمراهها تنها از ناممثال آن

گازهای گلخانه ای که انرژی و کاه  انتتار های پالستیکی، کاه  مصر  های آب آشامیدنی باعث یذ  آلودگیب ریاست.یذ  

 شود. باعث تغییر اقلیش شده است می
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 برخی راهکارها:

 آب خوری های عمومی

های مردنی اطمینان یاصل کرد، ایداث آب خوری های یکی از راهکارهایی که در صورت اجرا می توان از عدم است اده مردم از آب

های فرسوده قدیمی با آبخوری هایی ها و همچنین ترویض آبخوریها، شرکتعمومی است. با نصب آن ها در س ح شهر، مدارس، پارک

 با تکنولوژی جدید امکان است اده از ب ری های قابل یمل و دائمی را میسر می کند. 

 های زیرزمینیمدیریت آب

. به همین دلیل باید مدیریت شودهای زیرزمینی منجر به عدم ترادل در میزان آب موجود دریوضه آبریز میبرداشت بی رویه از آب

خریب محیط زیست در نتیجه فرالیت هایی از قبیل برداشت بی رویه از چاه هایی است که باشد. تمنابع آب با دقت بیتتر و کارامدتر 

 موجب عدم پایداری در سیستش می شود. اولین و مهمترین گام آموزش و آگاهی در زمینه متکالت و راهکارهای موجود است.

 ادامه خبر نك خبرلی

 محیط زیست موضوع 

 http://the-ipf.com منبع 

 2016/03/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://the-ipf.com/2016/03/22/world-water-day-environmental-impact-bottled-water-peter-gleick/


              
            کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی    

14 
   
 

5139 فروردین | چهارشماره  |بولتن آب ومحیط زیست   

 

 

 

 با تن  آبی جدی رو به رو خواهد بود. 2050قاره آسیا تا سال 
دهد رشد اقتصادی و نتان می MITم الرات جدید در دانتگاه 

تغییرات اقلیش منجر به بحران شدید ها افزای  جمریت و مهمتر از آن

نتایج سناریوهای شبیه سازی آب در س ح وسیری از آسیا شده است. 

ست که متوسط رشد پی  بینی شده و شده متردد یاکی از آن ا

سال آینده منجر به بروز تن  آبی برای  35تغییرات آب و هوایی طی 

اقلیش  تغییراتبی  از یك میلیون آسیایی خواهد شد. در یالی که 

جدی در ن اط مختلف جهان خواهد داشت، افزای  جمریت در اثرات 

آب خواهد منجر به تتدید بحران آسیا و رشد اقتصادی در من  ه 

 شد. 

های های سیستشمدل MITدر این تح یق، پ وهتگران دانتگاه 

پی  بینی رشد با در نظر گرفتن را  (IGSM) جهانی یکپارچه

جمریت، توسره اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و انتتار گاز کربن از 

. سپس توسره دادند هابر اساس ایتمال وقوع آن های انسانیفرالیت

های مصر  آب در بخ  و مدل IGSMباط میان مدل با ایجاد ارت

وسیری از آسیا شامل کتورهای چین، هند و از سایر کتورهای 

کوچکتر مدل را اجرا و ایتمال رخداد تن  آبی در من  ه را ارزیابی 

هایی را تحت شرایط مختلف و سناریوهای گوییکردند. مح  ان پی 

 "سناریو ف ط رشد"ن سناریو اول تحت عنوا گسترده اجرا کردند.

شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی ثابت فرض شده است و اثر 

رشد جمریت و توسره اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در 

باشد افزای  جمریت و سناریو دوم که برعکس سناریو اول می

اقتصادی ثابت در نظرگرفته شده و تغییرات اقلیش مورد بررسی قرار 

اجرا شده است. و در سناریو  "آب و هواف ط  "و با عنوان  گرفته است

اثر تغییرات هر سه عامل بر روی تن  آبی مورد  "شدرآب و هوا و  "

ی از آن است که رشد صنرتی مهمترین عامل تاثیر گذار در بحران آبی در کتور چین بوده و کبررسی قرار گرفته است. نتایج یا

 باشد.تن  آبی میدر  موثرد نیز پارامتر همچنین افزای  جمریت در کتور هن
 ادامه خبر لینك خبر

 آب آشامیدنی موضوع 

 Wareaid.org منبع 

 2016/03/31 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

http://www.bangaloremirror.com/others/sci-tech/Asia-may-face-a-severe-stress-on-water-by-2050/articleshow/51634129.cms
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 آیا بام های سبز کارآمد هستند؟
های شدید، کاه  اثرات جزایر گرمایی شهری، بهبود کی یت هوا ساخته شده های سبز در شهرهای بزرگ با هد  مدیریت بارندگیبام

 ها موثرند؟اند، اما سوال اساسی این است که آیا آن

بتکر در زمینه خاک در پیتزبورگ، پنسیلوانیا، به بررسی این موضوع در شهرهای مختلف با است اده از تجهیزات جان باک مح ق و م

-های شهری پرداخت. در شهرهای قدیمیهای سبز در مدیریت رونابگیری اثرات آن و کتف بهترین نوع از زیرساختپای  برای اندازه

فاضالب شده و پس از اختالط با فاضالب شهری یتی در فصول ختك و بارندگی بسیار  هایهای شهری وارد سیستش جریانتر، رواناب

متر( وقتی با جریان فاضالب شهری ها شدیدتر )یتی در ید چند میلیشود. هنگامیکه بارندگیکش، وارد یك تص یه خانه فاضالب می

این تکنولوژی های س حی تخلیه می شوند. به آب ص یهده به همین دلیل بدون تشود از  رفیت آن تص یه خانه تجاوز کرمخلوط می

 ها با فاضالب است.های س حی و جلوگیری از اختالط آنیکی از راه های کاه  رواناب

 

 
 

-گیاهان در بستر خاکی رشد می غچه های مرمولیادر ب در ی ی ت یك بام سبز باغچه ایست بر روی پتت بام منازل، با این ت اوت که

این سیستش با ایجاد یك بستر مصنوعی ساخته شده از سنگ شیل و خاک رس یجیش شده و آجر خرد شده محی ی بسیار  دراما  کنند

کنند. به این ترتیب هنگامی که آب باران وارد این بستر متخلخل و با وزن مخصوص کش، مواد بسیار سبك با ن وذپذیری باال ایجاد می

هایی ک آب اضافی توسط زهکند و خورد و یجش زیادی آب را در خود ذخیره می، خیس میمانند یك اس نج عمل کردهشود، بستر می

 شود. از بستر خارج می
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های سبز بسیار بیتتر از تصور مردم دهد بامباک نتان مینتایج م الرات 

انجام شد، سوتا ی که در سنت پل مینهیتاتانجام این آزماکارایی دارند. با 

نیمی از رواناب تولیدی ناشی از یك بارندگی را های سبز یدود که بامدریافت 

د و ن  ه پیك هیدروگرا  رواناب را به یك چهارم یالت عادی ندهکاه  می

 رسانند. می

 

 ادامه خبر لینك خبر

 بام سبز موضوع 

 Environmental Biophysics  منبع

 2016/04/01 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environmentalbiophysics.org/green-roofs-work/
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Reducing food waste would mitigate climate change, study shows  
Scientists estimate up to 14% of emissions from agriculture in 2050 could be avoided by managing 

food use and distribution better .Reducing food waste around the world would help curb emissions 

of planet-warming gases, lessening some of the impacts of climate change such as more extreme 

weather and rising seas, scientists said on Thursday. 

 کاهش پسماندهای غذایی و محصوالت کشاورزی منجر به کاهش اثرات تغییر اقلیم خواهد شد. 

و بهبود کی یت محصوالت و کاه  دور ریزهای  %1۴اند درصورت کاه  پسماندهای کتاورزی تا کردهبینی دانتمندان پی 

ای و متکل امنیت غذایی بهبود خواهد یافت. کاه  این دور ریزها منجر به یذ  گازهای گلخانه 2050محصوالت کتاورزی تا سال 

 ریا خواهد شد.کاه  اثرات تغییر اقلیش مانند گرمای شدید و باال آمدن س ح د

 

New Research Shows Desalinated Water Causes Heart Disease 
Israel's five desalination plants along its coast produce more than 600 cubic meters of water each 

year, and 75% of water used in homes is desalinated. Given the water shortages threatening much of 

the world, what could be the problem with this method? 

The answer is: Heart disease and consequent higher death rates, caused by the lack of magnesium in 

desalinated water 

 های قلبی خواهد شد!ها منجر به بیماریآب شیرین کن

از آب  %۷5کنند و یدود ن مترمکرب آب شرب تولید میومیلی 600ساالنه بی  از  مدیترانهدر سوایل کن آب شیرینپنج کارخانه 

روش تامین آب متکالتی دارد؟ شوند، اما سوالی که م رح است این است که آیا این ها تامین میکنشیرینها از طریق آبمصرفی خانه

کن شیرینبیمار قلبی انجام شد یاکی از آن بود که به علت ف دان منیزیوم در آب شربی که توسط آب ۴600تح ی اتی که بر روی 

 شود. های قلبی میتص یه شده منجر به بیماری

These 4 policies could solve the world's water crisis 
 Governments around the world can implement policies that will change today’s approach to water 

management, and they can do that in four main ways: 

Education and outreach, removing barriers to adoption of reuse technologies, incentives and mandates and 

regulations. 

 

 تواند بحران آب را حل کند! چهار سیاستی که می

چهار  هااند. در بین این سیاستهای آبی وضع کردهو رویکردهای مدیریت آب برای کاه  تن  هاها در سرتاسر جهان سیاستدولت

 تواند متکل بحران آب را بهبود بختند عبارتند از:ه میمورد ک

ایجاد انگیزه و تتویق ، از فاضالب تص یه شده  آوری است اده مجدد، از بین بردن موانع پذیرش از فنآموزش و افزای  آگاهی عمومی 

   .جه به وضع موجودها با تووضع قوانین و م ررات و به روز رسانی آنو های سنگین ها و عدم جریمهمصر  کننده

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/07/reducing-food-waste-would-mitigate-climate-change-study-shows
http://www.virtualjerusalem.com/news.php?Itemid=20783
https://www.greenbiz.com/article/4-policies-could-help-solve-worlds-water-crisis
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 نگاهی به وضعیت آب استان خراسان رضوی
 11۸۸51باشد. این استان با مسایتی در یدود و مرکز آن شهر متهد می استان خراسان رضوی در شمال شرقی کتور واقع شده

جمریت این استان  1390دهد. بر طبق مرکز آمار ایران و سرشماری سال درصد مسایت کل کتور را تتکیل می ۷کیلومتر مربع 

 هزار ن ر بوده است.  633۷یدود  139۴درصد، جمریت سال  1.۴0ن ر بوده که با متوسط رشد ساالنه  599۴۴02یدود 

میلیمتر بوده که نسبت به  19۴، 1393-9۴طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب، بارش در استان خراسان رضوی در سال آبی 

 درصد افزای  داشته است.  35درصد کاه  و  6به ترتیب  1392-93متوسط بلند مدت و سال 

 

 
 و متوسط بلند مدت در استان خراسان رضوی 93-9۴، 92-93، 91-92های آبی بارش سال -1نمودار 

دهند. این های نمکزار خوا  و اترک تتکیل میقوم و بخ  کوچکی را یوضههای کویر مرکزی و قرهی این استان را یوضهبخ  عمده

محدوده آن به علت کاه  شدید افت س ح آب زیرزمینی ممنوعه اعالم  3۴باشد که محدوده م الراتی )دشت( می 3۷تان دارای اس

میلیون مترمکرب بوده که  6۸30یجش منابع آب تجدیدشونده این استان  دشت ممنوعه بحرانی هستند.  15اند که از بین آنها شده

 1م.م.م آن سهش آب س حی از منابع آب تجدیدشونده بوده است. همان ور که در جدول  1530م.م.م آن سهش آب زیرزمینی و  5300

 باشد. میلیون مترمکرب آن اضافه برداشت می 110۴م.م.م بوده که  6۴0۴آمده است یجش تخلیه از منابع آب زیرزمینی 

 (13۸۷ کیك منابع آنها )آخرین آماربرداری سال ترداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی به ت -1جدول 

منبع نوع (ربمک متر)میلیون  تخلیه یجش ترداد  تخلیه درصد   

 ۸5.5 5۴۷5 2۴62۴ چاه )یل ه(

 9 5۷9 6۷9۴ قنات )رشته(

 5.5 350 63۷0 چتمه )دهنه(

 100 6۴0۴ 3۷۷۸۸ جمع کل

 مکرب در سال(متر ونیلی)ماز منابع آب س حی و زیرزمینی  آب مصار  -2 جدول

مصر  نوع  درصد مصر  از کل کل مصر  آب س حی آب زیرزمینی 

 ۸۸ 6۸61 1166 5695 کتاورزی

 9 ۷3۴ 19۷ 53۷ شرب

 3 209 3۷ 1۷2 صنرت

 100 ۷۸0۴ 1۴00 6۴0۴ جمع
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ی اخیر و با درنظر گرفتن سهش هاریزی برای این استان با توجه به کاه  بارش طی سالبنابر گزارش وزارت نیرو، یجش آب قابل برنامه

محیط زیست به ت کیك برداشت از منابع آب س حی و زیرزمینی برای مصار  کتاورزی، شرب، صنرت و فضای سبز به ترتیب 

 6.3که یدود  139۴میلیون مترمکرب خواهد بود. با توجه به جمریت این استان براساس مرکز آمار ایران در سال  ۴296.2و  10۷9.9

 .1مترمکرب خواهد بود  ۸53 ر بوده، سرانه آب یدود میلیون ن

میلیون مترمکرب  399.9، 1393-9۴سد بارز این استان در سال آبی  1۷طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب یجش آب ورودی به  

نسبت به سال  93-۴9(. همان ور که در باال ذکر شد بارش در سال ۴درصد افزای  داشته است )جدول  61بوده که نسبت به سال قبل 

 میلیون مترمکرب است. ۴69.۸درصد افزای  داشته است. یجش کل آب موجود در مخازن این سدها در یال یاضر  35گذشته نیز 

 1393-9۴سال آبی   -وضریت مخازن سدهای استان خراسان رضوی  -3جدول 

 

 وضریت مخزن م.م.م کل یجش آب خروجی م.م.م کل یجش آب ورودی م.م.م

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات
 سال قبل سال جاری

درصد 

 تغییرات

یجش سال 

 جاری

یجش سال 

 قبل

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

-5 23۸ 22۷ 5۴ 199.۷ 30۷.5 دوستی  ۴0۴ 33۸ 33 20 

-12 1 1 112 1 2.1 شهید یر وبی  5 5 ۷ 1-  

-31 10 ۷ 19 ۷.3 ۸.۷ تبارک آباد  ۸ ۷ 1۴ 1۴ 

5.۴ 9.3 طرق  10۴ 6 3 100 1۴ 12 ۴3 1۸ 

-51 3 2 65 2 3.۴ سنگرد  0 ۴ 0 9۷-  

-22 16 5 ۴ 2۸ 6 ۷ 25 5.2 6.5 کارده  

-3 6.5 6.3 سده خوا   6 5 6 3 3 31 15-  

 5 1۷ 1 1 - 0 1 5۷ 1.9 3 ده ان تایباد

 - ۸۷ 0 5 - 0 0 - 0 0 دهن قلره

-13 21 1 1 69 ۷ 12 50 ۷.۷ 11.5 فریمان  

1.1 زاوین کالت  0.9 2۴ 1 1 5-  2 2 69 21 

 ۴۷ ۴3 0 1 6۸ 3 5 19 5.1 6.1 کمایستان

-2۴ 1.۴ 1.1 چالی دره  1 0 16 1 1 ۴5 0 

-2۸ 26 1 0 13۷ 2 ۴ 13۷ 1.5 3.۷ یام  

-۸ 2 2 195 2.۸ ۸.1 درونگر  6 1 30 363 

 - ۴6 0 1۴ - 0 ۸ - 0 21.2 ارداک چناران

 29 5۷ 1 1 21 0 1 25 0.۴ 0.5 دولت آباد

 23 32 3۸1.۷ ۴69.۸ 3 2۸2 2۸9.2 61 2۴۸ 399.9 معج

 

 

 

                                                           
 1 براساس شاخص فالکن مارک اگر سرانه کمتر از 1000 مترمکرب باشد، آن من  ه با کمبود آبی مواجه است.
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استان هر سال  این ا این وجود درو بخراسان رضوی است  استان بیتترین کسری آب در منابع آب زیرزمینی در س ح کتور مربوط به

ینی و کسری یجش شود. اضافه برداشت از منابع آب زیرزمبرداشت میاز ید متخص شده  بی آب  یدود یك میلیارد مترمکرب

باشد. البته طی سالهای اخیر شرکت مدیریت منابع آب اقداماتی در جهت ترادل بختی مخازن آنها از مهمترین مرضالت این استان می

های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت آبهای زیرزمینی انجام داده است که آمار میزان آب صرفه جویی شده از طریق انسداد چاه

 باشد :ی مجاز به شرح نمودار زیر میهاچاه

 

 های مجازهای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاهمیزان آب صرفه جویی شده از طریق انسداد چاه -2نمودار 

ها ینیبالبته قابل ذکر است یتی با وجود وضریت بحرانی منابع آب زیرزمینی این استان، ابراد اقدامات ترادل بختی انجام شده با پی 

های بینیی بسیاری دارند و چندان که باید به این مهش پرداخته نتده است. طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب علیرغش پی فاصله

برداری مضر به مصالح های آب فاقد پروانه بهرهکنترل، نظارت و مسلوب المن ره نمودن چاهبا  139۴صورت گرفته، در نه ماهه اول سال 

ها کاسته شده است. در صورتیکه میلیون مترمکرب از اضافه برداشت 10.5های مجاز، تنها برداشت چاه گیری از اضافهعمومی و جلو

 میلیون مترمکرب بوده است. ۷۸بینی شده میزان پی 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

ب
کر

رم
مت
ن 

یو
میل

سال

یجش آب صرفه جویی شده



              
            کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی    

21 
   
 

5139 فروردین | چهارشماره  |بولتن آب ومحیط زیست   

 

 

 سد تاریخی کریتفرهنگ سنتی آب : 

ی منحصر به فرد تاریخی روستای کریت ، بند کریت یا همان سد تاریخی کریت است . نکته جالب قابل تأمل یکی از جاذبه های زیبا

طبس آسیب ندید و کارشناسان بین المللی سدهای بزرگ،  135۷ریتتری سال  ۷.۸این است که این بند تاریخی در زلزله ویرانگر 

 از بی  یدود در که طبس نزدیکی در کریت قوسی  سد وس ی نامیده اند . ایداث بند کریت را شگ ت آورترین دستاورد بتر در قرون

تواند به عنوان یك نمونه عالی مهندسی ارزش غریزی و متر تا اوایل قرن بیستش بلندترین سد جهان بود.و می 60قرن پی ، با ارت اع  ۷

های بتر در قرن بیست ویکش را در همترین چال طرایی و ساخت بهینه سد، الهام دهنده مهندسین آب در سراسر جهان باشد که م

 پی  رو دارند.

به خاطر . شمسی ایداث گردید ۷30کیلومتری کویر نمك در سال  30سد کریت در یك درة بسیار تنگ، در یك من  ه کوهستانی در 

درصد  ۸0باشد. طول تاج تنها گردید، قابل تأمل میمتر که تا اوایل قرن بیستش یك رکورد جهانی محسوب می 60ارت اع استثنایی 

باشد. برخال  سدهای وزنی شیب پایین دست قائش و شیب باال دست آن مایل می باشد. این متر می 2/1ارت اع سد و ضخامت آن 

باشد. مانند دیگر سدهای ایران مصالح سد، سنگ و ساروج )ترکیبی از مسئله  اهراً به علت صروبت دسترسی به پایین دست سد می

دهند. آجرهای مربری شکل ، خاک رس، خاکستر و آب( است. این مصالح به ساروج خصوصیاتی متابه خاکسترهای آتت تانی میآهك

این سد آب رودخانه کریت را برای  .سال پی  مورد است اده قرار گرفت 150سانتیمتر در آخرین مریلة ایداث یدود  3۷به ابراد 

   کیلومتری پایین دست محل سد قرار دارد. 26این روستا در  مزارع روستایی کریت تنظیش نموده است.

 

رسد که یك چتمه که دارای آب دائمی است منبع اصلی تأمین آب در یین ایداث بوده است. آهك در محل تولید شده و به نظر می

نگ است)عرض دره در بستر رودخانه گردیده است. دره به خصوص در نیمه پایین بسیار تیتی غذا هش عمدتاً به وسیله شکار تأمین می

یابد و درست در باال دست محل کیلومتر در پایین دست ادامه می 5باشد(. یك دره بسیار تنگ، با دسترسی سخت برای متر می 2

امر  م الرات اخیر نیز محل ایداث سد قدیمی را به عنوان بهترین ساختگاه برگزیده است. این. شودساختگاه سد قدیمی دره باز می

دهد که تمامی ساختگاهای مناسب شناسایی و بدقت مورد بررسی و م ایسه قرار گرفته بودند. رسوب کش رودخانه که قسمت نتان می

 شد، نیز از مزایای مهش ساختگاه است.عمده آب آن از چتمه تامین می
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ی باشد. این دهکده در نزدیکی مرز کویر نمك قرار م م م در محل ورود به دشت م 5/9م م م در محل سد و  ۸آورد ساالنه رودخانه 

گرفته و واضح است که آب در این من  ه دارای ارزش ییاتی است. ایداث سد به یکومت مغوالن در ایران نسبت داده می شود؛ ولی با 

بزرگ و نیاز به آب  رسد که مهاجرت در اثر کتتارهای متهور مغوالن در شهرهایتوجه به دور افتادگی من  ه طبس، به نظر می

بیتتر، انگیزه و تخصص الزم برای ایداث بزرگترین دستاورد بتر در سد سازی در قرون وس ی را ایجاد نموده است. در این راب ه 

بایستی به این مسئله اشاره نمود که مغوالن 

های مهش آبی را تخریب بسیاری از سدها و ابینه

یمی ریزی چنین بنای آبی عظنمودند و با طرح

بسیار فاصله داشتند. به عالوه از زمان ایداث، 

مردم دهکده کریت انحصاراً مسئولیت مرمت، 

برداری از سد را به عهده نگهداری و بهره

داشتند. به علت تکنولوژی ابتدایی قرن 

سیزدهش، سازندگان ژر  بین و با فراست سد 

کریت، مجبور بودند با تکیه بر خالقیت و 

ین دستاورد مهش در سد نوآوری خود ساخت ا

 سازی را به انجام برسانند.

 نکات جالب توجه در احداث سد کریت

  انحرا  رودخانه در هنگام ایداث به منظور اجتناب از ایداث تونل انحرا  )که در آن زمان امکان پذیر نبود(، سد بر روی یك

ست در یك فصل ختك و برد از اتمام قسمت باالیی متری باالی بستر رودخانه ایداث گردید. قسمت پایین د 10طاق آجری در 

 50ساخته شد. در نتیجه در یین ایداث، رودخانه از زیر طاق عبور کرده و نیازی به سیستش انحرا  نبوده است. همین روش 

ه شده ای بکار گرفتکیلومتری شمال شرق طبس بنحو بسیار هوشمندانه 25سال برد برای ایداث سد عباسی )یا طاق عباسی( در

 است .

  های نادر رودخانه را برآورد کنند و قادر به ی اری برای توانستند سیالبسال قبل نمی 50م اومت در م ابل روگذری سد سازان

در نتیجه انتخاب قوسی بودن سد و م اومت زیاد ساروج در م ابل فرسای ، موجب م اوم بودن سد در  سرریز در سنگ نبودند.

 .ردیدم ابل روگذری سیالب گ

  شمسی  1000ای دیگر مربوط به دوره ص ویه و یدود سال متر افزای  یافت. ایداث مریله ۴درمریله پایانی ارت اع سد به میزان

گذاری ای ا نموده است. از طر  دیگر با ای، ن   بسیار مهمی در افزای  عمر م ید سد با توجه به رسوبباشد. ایداث مریلهمی

های منابع و تکنولوژی اجرا ایداث ای، ژئوتکنیکی، هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و محدودیتسازه هایتوجه به عدم ق ریت

در ونزوئال که مایه  Guriدر سوئیس و  Grand Dixenceهای عظیمی مانند سد ای الزامی بوده است. اکنون در پروژهمریله

ای، نه تنها انر ا  پذیری و ت بیق پذیری یداث مریلهباشند از همان راهبرد است اده شده است. اافتخار تمدن امروز می

دهد، بلکه در کتورهای جهان سوم که نیاز مبرم به سد وجود دارد، ولی منابع مالی محدودی در های منابع آب را افزای  میپروژه

توان یرات ناشی از سد، میای و بررسی پاسخ طبیرت به تغیای خواهد داشت. با ایداث مریلهباشد، منافع قابل مالیظهدست می

 اثرات مخرب زیست محی ی سدها را یداقل کرد.
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  از طر  دیگر نیاز کتاورزی در تمامی سال به علت اقلیش

خاص من  ه، وجود دارد. در نتیجه یك مخزن کوچك 

برج آبگیر سد  .ای استدارای اثر تنظیمی قابل مالیظه

یه گاه چپ متری تک 16متر در فاصله  22کریت به ارت اع 

ایداث شده و برای تخلیه رسوب به وسیله آبتستگی مورد 

متری و  2های مجرا در فاصله 11است اده قرار گرفته است. 

اند. این مجراها به دو بازشدگی بر روی آبگیر تربیه شده

شدند. یك راه وسیله تنه درختان در اواخر پاییز بسته می

وجود دارد. در  دسترسی به برج آبگیری از پایین دست سد

کردن شدند. بازاوایل بهار این مجراها از باال به پایین باز می

ن ر در  2سال گذشته  50مجددددراها خ رناک بوده و در

یین این کار کتته شدند. روستائیان با اختالط آب و 

رسوب از طریق برج آبگیری اقدام به تخلیه رسوب 

 کردند. می

 نتیجه گیری 

 توان سد تاریخی کریت به عنوان نمونه عالی مهندسی ارزش غریزی اشاره نمود: میذکر شده  دا توجه به موارب

 ن   واید آن در کریت دهکده اهالی که واقریت این. است بوده هماهنگی بسیار گروهی کار یاصل سد این که است بدیهی 

 تداعی را ارزش مهندسی در ایرشته چند تخصصی تیش بر تکیه اندنموده ای ا را کاربر و برداربهره پیمانکار، متاور، کارفرما،

 . کندمی

 باشد. رای یذ  تونل انحرا  یتی در قرن بیستش، یك نوآوری و روش ابتکاری و خالقانه میب طاق روی بر سد ایداث

عالی خالقیت  هایگیری برج آبگیر برای کاه  سرعت آب، است اده از گزینه م اوم در برابر سیالب نمونههمچنین به کار

 شوند. محسوب می

  ای بند به ص ر کاه  داده شده است. ابراد سازهب و پرده آبسیال تخلیه سیستش انحرا ، سیستش هایهزینه کریت سد در

ها در طول عمر سد پخ  شدند. بنابراین ای این هزینهاند. برالوه با ایداث مریلهنیز در یداقل ممکن انتخاب شده

 ضروری در این طرح به یداقل کاه  یافته است.های غیر هزینه

  ای بوضوح نتدان دهنده ژر  بینی سازندگان سد در مورد سوب و ایداث مریدلهر آبتستدگی بوسیله سد م ید عمر افزای

میالدی بود که مهندسین متوجه شدند که توزیع فتار آب بر سدها بصورت  19باشد. تنها در قرن هزینه های طول عمر می

های تواند الهام دهنده و راهنمای بسیاری از مهندسین آب باشد که مهمترین چال باشدموف یت آنان نه تنها میثی میمثل

نگری، خالقیت و نزدیکی با طبیرت جزء دهد که جامعبتر در قرن بیست و یکش را در پی  رو دارند بلکه بوضوح نتان می

 باشد.الین ك مهندسی موفق سد می

 بازگشت به فهرست
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 هاتاالبمطلب آموزشی : 

های کره زمین از ق ب گرفته تا ها در همه اقلیشجغرافیایی آنساختی هستند که پراکن  های طبیری و یا انسانها زیست بومتاالب

در اراضی تغییر شکل یافته توسط انسان، استوا و در تمام چتش اندازهای طبیری از سوایل و جزایر تا مناطق مرت ع کوهستانی و یتی 

 شود.ها دیده میبنداننظیر اراضی کتاورزی و آب

 

شود. در فرهنگ دهخدا کلمه کول یا کوالب مرادل تاالب بکار برده می های خیس()زمین Wetlandکلمه تاالب از نظر لغوی مرادل 

های  اهری ناشی از جذر و مد آب و پوش  درختی رای قتش( با پدیدهبکار رفته است. یك تاالب شور سایلی/ دریایی )مانند تاالب ی

-با پوش  گیاهی وی ه در اطرا  آن )مانند دریاچه پریتان( تصاویر متخصی از تاالبمانگروها و یا یك دریاچه کش عمق داخل ختکی 

به رایتی قابل  ای موارد، برضی از انواع تاالبها اشتباهی صورت نخواهد گرفت، دریالیکه در پارهدهند و در تتخیص آنها را ارائه می

-ت کیك و تمیز نیستند، مثل چمنزارهای مرطوب یا پیت لندها )تاالب گندمان در چهارمحال و بختیاری(، با این یال تمامی این تاالب

-شوند و همگی دارای گونهمی یافته و به آهستگی تجزیهها مواد آلی گیاهی تجمعباشند. تمامی آنها متترک میها در برضی وی گی

ها توان گ ت که تاالبها میهای مختلف گیاهی و جانوری بوده که با شرایط مرطوب و غرقابی ت ابق دارند. از این رو برای ترریف تاالب

 باشد:اغلب دارای سه وی گی زیر می

  نی گیاه هستند.ریته دوامن  ه در ب ور دائمی یا فصلی دارای شرایط اشباع از آب در س ح و یا 

 های هیدرومور (باشند )خاکدارای خاک وی ه و مت اوت از خاک مناطق اطرا  می 

 ها گیاهان یساس به اند و برعکس، در آندارای گیاهان آبدوست )هیدروفیت( بوده که خود را با شرایط غرقابی ت بیق داده

 شود. غرقاب شدن دیده نمی
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، همه مناطق مردابی، آبگیر "ها را م رح کرده و براساس آن ترین آنجامع ریف ارائه شده برای تاالبکنوانسیون رامسر از میان ترا

ت دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، لب شور یا شور هستند و مناطق تورب زار و برکه های طبیری و مصنوعی که به طور دائش یا موق

های تاالب ها از پر تولیدترین اکوسیستش گیرد.را در بر می "عمق نداشته باشد ترین جذر بی  از ش  مترسایلی که در هنگام پایین

ها به نوبه خود دارای اجزا، آیند و به عالوه مزایای جانبی متردد و فراوان دیگری را نیز به همراه دارند. تاالبجهان به شمار می

و غیر زنده یا به عبارت دیگر شامل آب، خاک، پوش  گیاهی و ییات باشند. اجزا تاالب شامل اجزا زنده ای میعملکردها و ص ات وی ه

 باشد.جانوری می

 

آن، تاالب را قادر به ارائه خدماتی از قبیل ذخیره آب، ی ا ت در برابر طوفان و کنترل  خدمات اکولوژیك تاالب و عملکرد مت ابل اجزا

های زیرزمینی)از های آبری سوایل و کنترل فرسای ، تغذیه س رهسیالب، ثبات و پایداری سوایل و کنترل سیالب، ثبات و پایدا

از اعماق خاک به سوی س ح و تامین آب و  های زیرزمینیها، انت ال آب از س ره آبس ره آبطریق انت ال آب از س ح تاالب به داخل 

ت و پایداری عوامل اقلیمی من  ه، خصوصا ها )خودپاالیی(، ثباها و آالینده، تص یه و پاالی  آب و کاه  نوترینت(س حی تاالب

 نمایند.بارندگی و درجه یرارت و ص ات وی ه تاالب مثل تنوع زیستی و میراث فرهنگی می

های مختلف هاست. در شمال و جنوب کتور، تاالبکتور ما با توجه به شرایط وی ه و ت ریبا استثنایی در جهان، دارای انواع تاالب

های شور سایلی کتندی همچون تاالب های دهانه گزومند، تاالب های مانگرو، مچون تاالب میانکاله، باتالقسایلی، با آب شیرین ه

درصد از کره زمین را فراگرفته  6های بی نظیر آبی بوم سازگانها این شوند. تاالبهمچون تاالب یرا در خور خوران قتش متاهده می

ها در کنوانسیون رامسر ثبت میلیون هکتار از آن 19۴لیون هکتار است که نزدیك به می ۸۸5اندو مسایت آن ها در مجموع بالغ بر 

ها در درصد از آن 60میلیون هکتار است. از لحاظ مسایت یدود  5/2تاالب با مسایتی در یدود  250شده و سهش ایران از این میان 

 شود. های مهش بین الملی شناخته مین تاالبعنوان تاالب به ثبت رسیده و به عنوا 2۴کنوانسیون رامسر تحت عنوان 

 هاها و تحلیلی بر عوامل پایداری و ناپایداری آنتاالب: مرجع
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 پیوست

 حیا و توسعه کشت پاییزه چغندرقندا

تدوان از آن بده عندوان    ه را دارد، مهمتدرین عداملی کده مدی    ایران از نادر مناطق جهان است که امکان تولید چغندرقند بهداره و پداییز  

هدای پداییز و   شاخصی بارز برای برتری کتت پاییزه چغندرقند نسبت به کتت بهداره آن مررفدی نمدود، اسدت اده بهینده از بارنددگی      

ای آب اهمیدت وید ه   در طول دوره رشد این گیاه و کارائی بیتتر مصر  آب است که در کتور ما بواس ه محددودیت مندابع   زمستان

 دارد.

های زیرزمینی و بحران فزاینده آب با تاکید بده  رویکرد اییا و کتت چغندر پاییزه با عنایت به محدودیت منابع آبی و بیالن من ی آب

هدای  وری محصول به ازای هر واید آب مصرفی با نگرش به ارزیابی امکان کتت این محصول در مناطق گدرم و مرتددل )اسدتان   بهره

هدای گلسدتان( و عددم تهدیدد جددی ناشدی از آفدات و        های فارس و خراسان و شرق استانخوزستان، کرمانتاه، ایالم، جنوب استان

های کلیدی)کرلی تاپ، نماتد و رایزومانیا( و ن   این زراعت در پایداری سیستش کتاورزی و به  رفیت رساندن کارخانه قندد  بیماری

 ست.این مناطق مدنظر قرار گرفته ا

در من  ه شمال خوزستان بدا اصدالح و تغییدر فرمدول خریدد و تریدین ندرخ جداگانده بدرای           92-93در همین راستا در سال زراعی 

هکتار آغاز و در سال  2۷00چغندرقند پاییزه و تامین واردات بذر جدید م اوم به بولت )ساقه روی( کتت چغندرقند پاییزه در س ح 

های خوزستان، کرمانتاه، شدرق گلسدتان، فدارس و خراسدان یافتده      مناطق گرم و مرتدل گرم استانهکتار در  ۷000جاری قریب به 

 قندد قند پاییزه نزدیك به دوبرابدر چغندر ندرغاست. م ایسه شاخص میزان شکر س ید تولیدی به ازای هر متر مکرب آب در زراعت چ

 بهاره بوده است.  

 

 (kg/haشکر س ید) تن(میزان تولید ) س ح زیر کتت )هکتار( سال زراعی
کارایی مصر  آب 

(kg/m3) 

92-93 
 550 ۷200 ۴59۷۴9۴ 9۴360 بهاره

 10۸5 ۷600 133500 2۷۴0 پاییزه

93-9۴ 
 555 ۷220 5261۴۷3 9۸۷1۷ بهاره

 10۸0 ۷5۷0 3239۷6 ۴۸۴۴ پاییزه

9۴-95 
 - - - - بهاره

 *1050 *6۸00 *۴10000 6۸3۴ پاییزه

 .بینی میزان تولید و شکر اعالم شده استی یاکش بر مناطق پی *با توجه به شرایط اقلیم

 بازگشت به فهرست
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