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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه  به  برگهزاری    

، اقهدا   19اسفند  91موفق اولین همایش بزرگداشت روز ملی آب در 

ب  برپهایی دبیراانه  دایمهی ایهن همهایش در مرکهز ملهی م العها          

نیز ایهن همهایش در    9315راهبردی کشاورزی و آب نمود و در سال 

المللی از جمله    های داالی و بین کت سازماناسفند با مشار 99تاریخ 

شرکت مهدیریت منهابع آب ایهران، شهرکت میندسهی آب و فا ه ب       
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 ادام  سرمقال 
برگزاری مراسمی در جیت نووداشت و گرامیداشت این مای  حیاتی با نگرشی به  روز  از آنجاییو  هدف اصلی از بزرگداشت روز ملی آب، 

باشد، برپایی آن فرصتی اسهت ارزنهده و مغتهنم بهرای پهردااتن به  یوهی از میمتهرین          فروردین( می 1مارس ) 11جیانی آب در تاریخ 

ن زنگ بحران آب برای کلی  دست انهدرکاران نییهر   چالشیای اساسی کشور و فرصت اوبی برای ایجاد یک تریبون برای ب  صدا درآورد

نخبگان، مسئوالن، فرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامع  و دلسوزان کشور و در واقع فرصتی اسهت مغتهنم به  منیهور ارزیهابی اقهداما        

یهی، تونولهوژی و   های دلسوزان  و اودمانی و همچنهین مجهالی بهرای قهدردانی از اهدما  ارزنهده علمهی، اجرا        محی ی برای درد و دل

وری آب و همچنهین بها در    های زیرزمینی و طرح ارتقها  بیهره   با توج  ب  اجرای طرح تعادل بخشی آب 15مدیریتی در امر آب. در سال 

 نیر گرفتن اهمیت منابع زیست محی ی کشور، اهداف این همایش ب  شرح زیر در نیر گرفت  شد:

 مدیریت بحران آب  .9

 مبتنی بر تعامل همگانیاتخاذ یک تدبیر کارآمد  .1

 های اجتماعی در نیل ب  اهداف تعادل بخشی جلب سرمای  .3

 تمرکز بر ارتقا  بیره وری .9

 اولویت ااص بر حفظ محیط زیست .5

یها   wastewaterک  از سوی سازمان ملهل    1597الز  ب  ذکر است ک  در این همایش با در نیر گرفتن شعار روز جیانی آب در سال 

ههای بازچراهانی    های مدرن در سیسهتم  فت  شده بود ب  مدیریت این مقول  در ایران و همچنین استفاده از تونولوژیها در نیر گر پساب

 آب نیز پرداات  شد.    

های اجرایی در طهرح تعهادل بخشهی،     های اثرگذار آب کشور از جمل  فرهیختگان علمی، شخصیت ع وه بر این، در این همایش از چیره

ههای مهرد  نیهاد زیسهت      های بازچراانی و اص ح مصرف آب و مدیران تشهول  دیران شااص در استفاده از سیستمکشاورزان پیشرو، م

، دومهین مسهابق    19محی ی تقدیر و تشور ب  عمل آمد. همچنین در پی برگزاری موفق اولین مسهابق  سراسهری عوهب آب در سهال     

عوب ارسالی ب  دبیراان  شش عوهب   3055گزار شد و از بین بیش از سراسری عوب آب نیز با مو وع بحران آب توسط اتاق ایران بر

عوب شایست  تقدیر شناات  شده و از یوی از شش عوب برگزیده تمبر بزرگداشت روز ملی آب طراحی و از  ۲5ب  عنوان عوب برتر و 

رزی و آب و همچنین معهاون امهور آب و   آن در روز همایش با حضور اعضا  هیا  رییس  اتاق ایران و مرکز ملی م العا  راهبردی کشاو

 آبفای وزار  نیرو و معاون آب و ااک وزار  جیاد کشاورزی رونمایی گردید.   

 

 

 

 

 

 

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

4 
   

 

9315 اسفند | پانزده شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 اشتباه نابخشودنی در سدسازی  7
درستی ها از آغاز سدسازی مدرن مشخص شده، ک  سدسازی مثل راه رفتن روی لب  تیغ است. این شیوه اگر ب   حاال بعد از گذشت سال

 ثمربخش اواهد بود اما در صور  استفاده بی دلیل وغیر علمی چیزی جز فاجع  ب  بار نخواهد آورد. ،وارگرفت  شودب و ب  جا

در یک ماموریت علمی اصول و قوانین سدسازی را مجددا مورد ارزیابی قرار داده و  (WCD) کمیسیون جیانی سد 1555در سال 

آفرین در زمین  سدسازی  در ادام  ب  بررسی هفت اشتباه بحران .آفرین را در زمین  سدسازی منتشر کرد بحرانای از اشتباها   مجموع 

 پردازیم.میک  در گزارش کمیسیون جیانی سد ب  آنیا اشاره شده 

 انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد -1

ی نخواهد بود اما زیستم مئنا ساات هیچ سدی بدون تبعا  محیط

واص جغرافیایی و زیستی یک روداان  ب  اوبی برای سهاات  باید ا

سد مورد ارزیابی قرار بگیرد تا سهاات آن کمتهرین تهاثیر را داشهت      

 .باشد و در یک ک   مزایای آن بیشتر از مشو   و معایب آن باشد

دالیل بسیار زیادی وجود دارد که  یهک روداانه  گزینه  نامناسهبی      

ایز بهودن   بستر رود، میزان لرزهبرای ساات سد باشد. جنب ااک 

محدوده، طبیعت جانوری من ق  و بسیاری از عوامل دیگر باید برای 

های جانوری من ق  با ا ر  در صورتی ک  این موارد در نیر گرفت  نشود ممون است گون  .هر رود ب  طور کامل مورد بررسی قرار بگیرد

 . عف جنب ااک من ق ، ممون است سد قابل استفاده نباشد نابودی مواج  شوند و در موارد حادتر، با توج  ب 

 دست توجهی به تغییرات جریان آب پایین بی -0

مخهازن   های من ق  است. روداان   ریان آبآورد تغییر روند ج ترین تغییری ک  ساات یک سد در یک من ق  ب  وجود می اولین و سریع

تهر و یها حتهی متوقهف      آنیا را شدیدتر،  هعیف   دست دارند و ممون است گاهی جریان پایینهای  سدها تاثیر زیادی بر تغییر روند جریان

شود و ب  همهین دلیهل هرگونه      جریان طبیعی یک روداان  از اکوسیستم من ق  پشتیبانی کرده و باعث ثبا  اکولوژی من ق  می .کند

بها توجه  به  نقهش     .شهود  جانوری و انسانی محهدوده آن مهی   تغییر و دستواری در آن سبب تغییرا  بنیادین در نقش روداان  و حیا 

هها، ثبها     ایز، در صهور  تغییهر بهیش از حهد در رونهد ایهن جریهان        گذاری و تشویل دلتاهای حاصل دست در رسوب های پایین جریان

 .سدها دارندزیست نقش بسزایی در عملورد های تاثیرگار بر محیط جریان .شود مورفولوژیک روداان  دچار مشو   جدی می

 غفلت از تنوع زیستی -3

شوند و اگر تنوع زیستی درون آنیا ب   ای از موجودا  آبزی نیز محسوب می سدها ع وه بر اینو  ذاایر آب هستند محل زندگی مجموع 

وجهود سهد    از طرف دیگهر  .اوبی ایجاد نشود و زنجیره اتصال غذایی موجودا  ایجاد نشود ممون است تما  موجودا  سد از بین بروند

 .دههد  الشعاع قهرار مهی   شود و این مو وع نیز جان بسیاری از موجودا  آبزی را تحت ها می ها و طغیان روداان  گاهی سبب بروز سی ب

در . هها اسهتفاده کهرد    زیسهت مهاهی  های سازگار با محیط ان از توربینتو ها و ب  حداقل رساندن تلفا  می برای جلوگیری از نابودی ماهی

کنند و در باالی آنیا سهد سهاات  شهده، در ا هر      دست زندگی می های پایین های زیستی زیادی ک  در جریان از کشورها، گون بسیاری 

شود عواقهب انسهانی داشهت  و     گیری و کشاورزی جزیی از معیشت ساکنان محسوب مید و این مو وع در مناطقی ک  ماهینابودی هستن

 .باعث میاجر  شده است

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

5 
   

 

9315 اسفند | پانزده شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 محاسبات اقتصادی اشتباهها و  سیاست -4

های محی ی، زیستی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت باید از دیدگاه اقتصادی نیز سهودآور   یک پروژه سدسازی پب از آنو  تما  جنب 

ههای   گیرند و ب  همین دلیهل اکثهر پهروژه    توجیی قرار می ای مورد کم های زیستی و من ق  باشد. در زمان انجا  محاسبا  معموال هزین 

رسد مشو تی  سازی عملی پروژه ب  پایان می متاسفان  زمانی ک  مو وع پیاده .شوند سدسازی در مراحل ابتدایی بسیار سودآور تلقی می

نیران معتقدند ک  هزین  واقعی ساات یک سهد در   دهند و ب  همین دلیل اکثر صاحب شوند اود را نشان می توجیی دیده نمی ک  با بی

هر چقدر تناقضا  میان محاسبا  تئوری و مشو   واقعی بیشتر باشد صهرف  اقتصهادی    .شود ن ب  درستی محاسب  نمیزمان م الع  آ

 .گیرد شود تا جایی ک  گاهی اوقا  مضرا  از مزایا پیشی می یک سد کمتر می

 ناتوانی در جلب رضایت عمومی منطقه -9

آغاز پروژه  ترین مواردی ک  باید توسط مسئوالن و قبل از یوی از میم

سدسازی مورد توج  قرار بگیرد جلب ر ایت عمومی ساکنان من قه   

ع وه بر این مو هوع بایهد در مهواردی که  احتمهال تغییهرا         .است

  های مربوط ب  جابجایی ریزی محی ی وجود دارد برنام  گسترده زیست

پهذیر   ههای آسهیبب   ساکنان و اقداما  پیشگیران  صور  بگیرد و گروه

شده و راهوارهای حل مشو   آنیها در نیهر گرفته  شهود.     شناسایی 

 .کند این مو وع در قبال مشو تی ک  ممون است یک پروژه در درازمد  ایجاد کند نیز صدق می

 سوءمدیریت در خطرات و تاثیرات -6

همین دلیل مشو   آنیها بیشهتر   شود فاقد بخشی از استانداردهای روز هستند و ب   های سدسازی ک  در دنیا انجا  می بسیاری از پروژه

های سدسازی بها ایهن دیهدگاه که  مشهو         بسیاری از شرکت .شوند از مواردی است ک  در زمان انجا  کار م العاتی در نیر گرفت  می

در ایهن  ا ای نابخشودنی دیگهری که     .کنند وهوایی، زیستی و انسانی من ق  ارتباطی ب  آنیا ندارد از مسئولیت اود شان  االی می آب

کنند تا بها ایجهاد شهرایط     ها ت ش می هاست. بعضی از شرکت تر پروژه شود، قربانی کردن اصول و قواعد برای پایان سریع زمین  انجا  می

تر ب  پایان برسانند و ب  همین دلیل بسیاری از م حیا  ایمنهی نادیهده    های سدسازی را سریع ا  راری و القای حب نیاز کاذب، پروژه

 .ها شود شود و این مو وع سبب کاهش عمر سد، عد  کارکرد بیین  و در نیایت شوست برنام  می گرفت 

 رویه سد ساخت و ساز بی -7

هها   ها ب  مقول  سدسازی جنب  سیاسی پیدا کرده است و بسیاری از دولت با توج  ب  تاثیرگذاری منابع آب در زندگی بشر بسیاری از نگاه

مهد  و تهامین    روی  ک  بیشتر برای اهداف کوتهاه  های بی کنند. این سدسازی روی  حمایت می های بی ازیبرای تامین آب مناطق از سدس

برای هر سدی ک  قرار است ساات  شهود بایهد   . آورد ای ب  وجود می محی ی عدیده شوند مشو   زیست آب مناطق مختلف ساات  می

ساات سد در برای کشورها به  قهدری زیهاد اسهت که  بها اطمینهان کامهل         م العا  علمی و فنی فراوانی انجا  شود. متاسفان  سرعت 

 های الز  ب  اندازه کافی انجا  نشده است. توان گفت برای ساات آنیا بررسی می

  ادامه خبر  لینک ابر

 سدسازی مو وع 

 ایرانایگاه ابری تحلیلی آب پ منبع 

 97/91/9315 تاریخ ابر 

http://www.waternews.ir/1395/12/31803/
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 چرا پساب محور شعار روز جیانی آب امسال است؟ 

ههای  مارس است، یک مو وع از چالش 11ا هر سال  برای روز جیانی آب ک  مصادف ب

کننهد. در  ومی را متوج  اهمیت این مو وع میآبی مورد توج  قرار گرفت  و اذهان عم

وال اصلی ک  در شعار امسهال مهورد پرسهش    ساین مو وع، پساب است و  1597ال س

با توج  به  اهمیهت روزافهزون و     "چرا آب را بییوده تلف کنیم؟ "واقع شده این است: 

بسیار روشنی ک  آب برای تک تک جانداران و نباتا  این کهره اهاکی دارد، شهاید در    

که  در  والی د ک  اهمیت آن را ااطرنشان سازیم، امها سه  نگاه اول  رورتی نداشت  باش

شعار روز جیانی آب پرسیده شده در وهله  اول از وقهوع اتفهاقی به  نها  ههدررفت آب       

دهد و ایهن نشهانگر ایهن    گران  و متعجب از این کار ابر میتوسط انسانیا و نگاه پرسش

تا کنون با توج  ب  محورهای میم مربوط ب  آب،  9119است ک  شعارهایی ک  از سال 

نیهر   ههای مهورد  اند، در نیایت تأسف ب  ههدف هاع   شد توج  همگان برگزیده و برای

 .انداود نرسیده

ترجم  شده است، باید دید ک  چرا پساب که  در   "، ط ی ااکستری پساب "ان فارسی روز جیانی آب ک  از سوی دیگر با توج  ب  عنو

آیها جهز    ؟  )ک  نماد ارزشمندی است( یافته  هم ردیف طرود، ارزشی ای غیرقابل استفاده ب  شمار میدید اولی  و عمومی ب  عنوان ماده

ا این نیست ک  محدودیت روزافزون منابع آب و عد  اموان ایجاد منابع جدید، ما را برآن داشت  ک  ن  تنیا از این منابع بلو  از پساب آنی

ه که  دیگرمصهارف آب تمیهز اولیه  و پسهاب      وال است ک  آیا زمان آن نرسهید ثر بونیم؟ و همچنین یادآور این سهم استفاده مفید و مؤ

کننهده( از  )بویژه ب  عنوان انک برای مثال آیا لزومی دارد ک  ب  منیور استفاده کشاورزی و صنعت تصفی  شده را از هم تفویک کنیم. 

 !!!؟تواند ب  اوبی نقش آب مورد نیاز را ایفا کنداستفاده کنیم، درحالی ک  پساب میشده آب تمیز و حتی تصفی 

اول و استفاده مجدد از آن برای اجتناب از مصرف بیشتر منهابع    کاهش تولید پساب در وهل 1597هدف از انتخاب این شعار برای سال 

بها کهاهش    1535، الزا  شده اسهت که  تها سهال     ۲/3 ، هدف شماره(SDG)   در اهداف مورد نیر توسع  پایداآبی است. همان گون  ک

درصدی مقدار فا  ب تصهفی  نشهده و افهزایش پایهدار اسهتفاده       55آلودگی، حذف و کاهش رهاسازی مواد شیمیایی ا رناک، کاهش 

 .کیفیت آب را افزایش دهیم ،مجدد از پساب در س ح جیان

(، آب 3و رفاه ) ههدف شهماره   سبب دستیابی ب  اهداف دیگر توسع  پایدار چون س متی  ۲/3 من اینو  حرکت ب  سمت هدف شماره 

(، زنهدگی در سه ح   99(، حیا  زیر آب ) ههدف شهماره   99های پایدار ) هدف شماره  (، جوامع و شیر7سالم و بیداشتی ) هدف شماره 

   .(، و دیگر اهداف اواهد شد95زمین )هدف شماره 

 

  ادامه خبر  لینک ابر

 یآبمنابع مدیریت  مو وع 

 ابری آب ایران شبو  منبع 

 1۲/91/15تاریخ ابر          

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26423&mode=thread&order=0&thold=0
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 احیای منابع آب زیرزمینی نیازمند ایجاد اجماع ملی/ بایستی شناسایی دقیقی از منابع ااک کشور داشت  باشیم 

رسانی وزار  نیرو )پاون(، چیاردهمین جلس  کارگروه مشترک  گزارش پایگاه اط ع ب 

های  وزار  نیرو و وزار  جیاد کشاورزی در اصوص طرح احیا و تعادل بخشی آب

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا،  "رحیم میدانی"با حضور میندس  زیرزمینی،

معاون امورآب و ااک وزار  جیاد کشاورزی، میندس  "علی مراد اکبری"میندس 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای کار گروه  "ها  رسولی محمد حاج"

نیرو در امور آب و آبفا با بیان معاون وزیر  .در سااتمان ستادی وزار  نیرو برگزار شد

این م لب ک  دبیری کارگروه مشترک وزار  نیرو و وزار  جیاد کشاورزی ب  صور  

ب  عیده  15ای و یک سال  است، افزود: مسئولیت دبیری این کارگروه در سال  دوره

  .نیز بر عیده این وزارتخان  باشد 1۲ وزار  نیرو بود ک  در این جلس  با اکثریت آرا قرار شد تا انجا  این مسئولیت در سال

رود، افزود: ما بایستی  با اشاره ب  اینو  اگر ب  دنبال مباحث میم ااک نباشیم، بخشی از آب نیز ب  هدر می میندس رحیم میدانی

شناسایی دقیقی از منابع ااک کشور داشت  باشیم، زیرا ااک نامناسب باعث اواهد شد تا بخش زیادی از آب کشور ب  صور  تبخیر 

 .از بین برود

ایم و برای موفقیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع  ر دولت یازدهم کار سخت و سنگینی را آغاز کردهبا اشاره ب  این م لب ک  دوی 

آب زیرزمینی نیاز ب  ایجاد اجماع ملی داریم، افزود: در س ح دو وزارتخان  نیرو و جیاد کشاورزی نیاز ب  م رح شدن شبیا  است تا 

وی با بیان اینو  کشور ما شاهد   .م و همگی در موفقیت این طرح سییم باشیمبا تبادل اط عا  و افوار ب  یک نق   مشترک برسی

از بین رفتن نیمی از منابع آبی اود ب  واس   عد  مدیریت در تولید و مصرف بوده است، افزود: ب  رغم اهمیت این طرح، متاسفان  

ن ااتصاص نیافت  ک  امیدواریم در سال آینده شاهد میری مسئوالن قرار گرفت  و اعتبارا  الز  برای اجرای آ این طرح مورد بی

 .های آن را تا پایان ادام  دهیم ها بخصوص این طرح باشیم تا بتوانیم پیگیری تحوال  اقتصادی در هم  برنام 

ب  با اشاره ب  مغفول واقع شدن ااک  معاون وزیر جیاد کشاورزی در امورآب و ااک "علی مراد اکبری"در ادام  جلس  میندس 

سال آینده با مشول ااک  95های اصلی کشور افزود: اگر امروزه با مشول آب مواج  هستیم، ممون است در  عنوان یوی از دغدغ 

 .پذیری نیستلی ااک ب  هیچ عنوان دارای تجدیدپذیر طبیعت است ووی تصریح کرد: آب یک عنصر تجدید .نیز مواج  باشیم

ااک با اظیار اینو  الیح  حفاظت از ااک در مجلب شورای اس می م رح شده است،  معاون وزیر جیاد کشاورزی در امورآب و

افزایش  3یا  1های موجود کشور کمتر از نیم است ک  بایستی ب   درصد ااک ۲5گفت: ااک مخزن آب است و مواد آبی بیش از 

کشور است و وزار  نیرو در مدتی ک  مسئولیت های  ترین طرح وی با اشاره ب  اینو  طرح احیا و تعادل بخشی یوی از میم .یابد

دبیری آن را ب  عیده داشت  ب  نحو احسن وظایف اود را انجا  داده است از اعضا اواست تا برای سال آینده نیز مسئولیت دبیری 

 .این کارگروه ب  وزار  نیرو سپرده شود
 

  ادامه خبر   لینک ابر
 گذاریسیاست مو وع 

 رسانی وزار  نیروپایگاه اط ع منبع 

 15/91/15          تاریخ ابر

 بازگشت به فهرست 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43987
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 سد ب  دلیل تغییر اقلیم  55توقف احداث 

 المللی تغییرن آغاز ب  کار اولین کنفرانب بینوزیر نیرو در آیی "چیان حمید چیت"میندس 

تواند تما  ابعاد  های این وزارتخان ، با بیان اینو  تغییر اقلیم می اقلیم، در سالن همایش

تواند  زندگی انسان و مسایل اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد گفت: این تأثیر می

 .شمار آید تیدیدی برای زیست نسل حا ر و نسل آینده ب 

ای و ب  دنبال آن افزایش ر اقلیم را انتشار گازهای گلخان غییوی یوی از علل پدیده ت

های  گرمایش کره زمین دانست و افزود: این گرمایش اثرا  جانبی مانند ذوب شدن یخچال

حمید  .هایی از نقاط کره زمین را در پی دارد های مستمر و پایدار در بخشهای شدید، بروز اشوسالی وع طوفانطبیعی، وق

ا اشاره ب  اینو  آمارها حوایت از آن دارند ک  تغییرا  اقلیم در بخش آب باعث شده تا در مقایس  با دو ده  گذشت  چیان ب چیت

درج  افزایش داشت  باشد، افزود: این مو وع باعث شده  5/9درصد کاهش داشت  باشند و درج  دمای کشور نیز  95های کشور  بارش

او با بیان  .درصد کاهش داشت  باشد 15های کشور نیز  آبابع آب افزایش یابد و میزان رواننمیلیارد متر موعب تبخیر م 15تا حدود 

درصدی میزان تغذی  آب زیرزمینی و کاهش ریزش برف در مقایس  با باران از دیگر شرایط ایجاد شده در تغییر  95اینو  کاهش 

ه زودتر اتفاق بیفتد و  من کاهش پایداری منابع برفی، تعداد ها یک ما اقلیم است افزود: این مو وع سبب شده تا زمان ذوب برف

وزیر نیرو با اشاره ب  اینو  بیشترین کاهش بارندگی  .میلیمتر( نیز افزایش یافت  است 5های کمتر از  های غیر مؤثر )باران دفعا  باران

بندرعباس، سدیج، کارون و کرا  شاهد کاهش های آبریز  های آبریز الیج فارس و دریای عمان تعلق دارد افزود: حو   ب  حو  

 .بارش چشمگیری هستند و این مو وع باعث شده تا در شیرهای بزرگ با مشول تأمین آب آشامیدنی مواج  شوند

زود: های وزار  نیرو نیز مورد تجدید نیر قرار گرفت  است، اف های اایر، برنام  وزیر نیرو با اشاره ب  بروز پدیده تغییر اقلیم در سال

ریزی در تما  ل برنام ریزی شده بود، از برنام  احداث کنار گذاشت  شدند و اب غ آب قابها برنام  سد ک  برای احداث آن 55بیش از 

زیست برای تک کشاورزی، صنعت و محیط  صارف شرب،دشت کشور و میزان آب سنجیده شده و حداکثر آب قابل استفاده در م ۲51

 .های س حی مشخص شده است آب های آبریز و تک حو  

های  میلیارد متر موعب استفاده از آب 99های زیرزمینی نیاز است تا ساالن   وی با بیان اینو  برای رسیدن ب  ایستابی و تعادل آب

ها و احیای  های س حی برای حیا  روداان  میلیارد متر موعب از آب 77/95زیرزمینی کاهش یابد تصریح کرد: همچنین باید 

 .ها رها سازی شود تاالب

افزود: با پیوستن ایران ب  معاهده پاریب، قرار شده  1535پذیر تا سال دیدمگاوا  نیروگاه تج 7555وزیر نیرو با اشاره ب  استفاده از 

 .کندمگاوا  نیروگاه تجدید پذیر را وارد مدار  7555حداقل  1535پذیر، تا سال های تجدید من توسع  کاربرد انرژیتا ایران  

شود، افزود:  های تجدیدپذیر تأمین می هزار مگاواتی برق کشور از انرژی 7۲درصد ظرفیت  9۲وی با بیان این م لب ک  هم اینک 

ها ب  سیول ترکیبی، مدیریت در مصرف آب و انرژی،  درصد، تبدیل نیروگاه 50درصد ب   37های حرارتی از  ارتقای راندمان نیروگاه

 بخش از اقداماتی است ک  بایستی ب  سرعت در کشور اجرایی شودجمع آوری گازهای فلر 

 ادامه خبر لینک ابر
 تغییراقلیم مو وع 

 رسانی وزار  نیروپایگاه اط ع منبع 

 51/91/9315 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43694
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43694
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 باروری ابرها منبع درآمدی برای بخش آب

تواند  من تأمین بخشی از آب مورد نیاز، منبع درآمدی برای دولت و بخش آب  رییب موسس  تحقیقا  آب گفت: باروری ابرها می

رییب موسس  تحقیقا  آب با  "مرتضی افتخاری"دکتر  .کنیم ابرها استقبال می از حضور بخش اصوصی در باروری کشور باشد و ما

ترین شیوه استحصال آب است و در این میان از حضور بخش اصوصی در باروری ابرها  ارزان  بیان این م لب ک  بارورسازی ابرها،

را ب  همراه سود قانونی از محل فروش آب  تواند میزان سرمای  اود گذار بخش اصوصی می استقبال اواهیم کرد، گفت: سرمای 

 .استحصالی از ابرها ب  دولت، دریافت کند و این کار هم ب  نفع دولت، هم ب  نفع ملت و هم ب  نفع بخش اصوصی اواهد بود

آب و فا  ب،   ی نیروگاهی،ها وی ا اف  کرد: وقتی بخش اصوصی روی پروژه

های  تواند روی پروژه کند، می گذاری می مای پذیر سرهای تجدید ها و انرژی اان تصفی 

تواند ب   افتخاری تصریح کرد: دولت می .گذاری داشت  باشد باروری ابرها نیز سرمای 

منیور تشویق بخش اصوصی برای حضور در بخش باروری ابرها و رفع مشول 

کمبود آب کشور، با بخش اصوصی قرار داد ارید تضمینی آب استحصالی از محل 

 .ی ابرها منعقد کندبارور

رسانی ب  مرد  تواند در بخش آب و ادما  ی ک  میوی با بیان اینو  یوی از نوات

سد در ایران وجود نداشت  0سال گذشت  بیش از  95های اود نسبت ب  تولید آب است گفت: در  کمک کند اص ح تفور و پیش فرض

 .بخش زیادی از تأمین آب شرب مرد  مدیون وجود این سدها استسد در کشور وجود دارد ک   ۲55اما در حال حا ر بیش از 

ای اود را از بخش سازه دهد ک  از این پب دیدگاه رییب موسس  تحقیقا  آب با اشاره ب  اینو  اشوسالی های اایر ب  ما هشدار می

های جدیدی را برای تولید  توانیم روش ای می ازههای آبی ب  غیرس های اود از سازه فرضتغییر دهیم، افزود: با تغییر پیشای ب  غیر سازه

تواند ایجاد باران و تولید آب از  آب در کشور تجرب  کنیم ک  یوی از این اقداما  جدی دال و تصرف در جو است ک  ماحصل آن می

 .ابرها باشد

یز در این اصوص انجا  شده است، افزود: های گذشت  نیز پروژه باروری ابرها م رح بوده و اقداماتی ن وی با اشاره ب  اینو  در سال

تری ب  این مقول  داشت  باشیم و نگرش اود را نسبت ب  منابع آب موجود در جو تغییر دهیم و با اکنون زمان آن رسیده ک  نگاه جدی

 .گذاری بیشتر بر روی پروژه باروری ابرها، استحصال آب بیشتری را از این پدیده داشت  باشیم سرمای 

های  نیز چند کشور اروپایی در دانشگاه 1595سال قبل در آمریوا آغاز شد و از سال  75اشاره ب  اینو  بحث باروری ابرها از وی با 

د تا بتوانند کنن اند گفت: آنان ت ش می صور  پایلو  آغاز کردهبدر این زمین   Spice نا  ای ب  انگلستان تحقیقاتی را تحت عنوان پروژه

هایی را در اارج از جو برای سرد کردن و ب  تعادل رساندن دمای سیاره زمین انجا  دهند تا  من  روش  سازی،بی با استفاده از ش

 .نسبت ب  ترمیم الی  ازون نیز اقدا  نمایند  جلوگیری از مقول  تغییر اقلیم،

سع  یافت  عقب هستیم و بایستی هرچ  رییب موسس  تحقیقا  آب سپب با اشاره ب  اینو  در این زمین  از بسیاری از کشورهای تو

های جوی را آغاز کنیم اظیار امیدواری کرد: با مساعد  و حمایت مدیران ارشد نیا  در آینده نزدیک، شاهد آغاز این  تر پروژه سریع

 .اقداما  در کشور باشیم تا  من انجا  اقداماتی در جو بتوانیم بیبود و ع هوا در کشور را تجرب  کنیم

 ادامه خبر ابرلینک 
 بارورسازی ابرها مو وع 

 رسانی وزار  نیروپایگاه اط ع منبع 

 51/91/9315 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43544
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43544
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (9135 اسفند 1)  های جنوبی اختصاص یافت میلیارد تومان برای رفع تنش آبی استان 451

گفت: برای رفع تنش آبی شیرهای مختلهف   امور آب و آبفای وزیر نیرو در نشست ستاد مدیریت بحران استان بوشیرمعاون میندس رحیم میدانی، 

ههای سدسهازی بایهد     میلیارد تومان مصوب شده ک  برای جلوگیری از جاری شدن سی ب و ذایره سازی آبیای روان در ساات طرح 915جنوبی 

های اایر در  ها اوب عمل کردند افزود: سد رییسعلی دلواری در جریان بارندگی اود را در کنترل سی بوی با بیان اینو  سدها نقش . تسریع شود

های مخرب ذایره کرد ک  الز  است با توج  ب  نقش میم سد در این عرص  در تومیل سهد   میلیون متر موعب از سی ب 03استان بوشیر بیش از 

 .دالوی و سدباهوش تسریع شود

 (9135 اسفند 0) برگزار می شود )AGC17 (استرالیا 0117کنفرانس آب های زیرزمینی 

-فرانب را ک  کنفرانسی دو سال  مهی این کن 1595موفقیت آمیز کنفرانب های زیرزمینی استرالیا بعد از برگزاری مرکز ملی آموزش و تحقیقا  آب

توسهط دولهت    1551این مرکز در سال  .( در شیر سیدنی، استرالیا برگزار اواهد کرد1597جوالی  99-93) 931۲تیر ماه  19-13باشد، در تاریخ 

 1597ن کنفرانب در سال و کمیسیون ملی آب تاسیب گردید. شعار ای استرالیا ب  عنوان یک مرکز برتر با بودج  مشترک شورای تحقیقا  استرالیا

تواننهد جیهت کسهب    ع قمندان میمی باشد. هم اکنون فرااوان مقال  برای این کنفرانب آغاز گردیده و « از علم تا عمل های زیرزمینی:آینده آب»

مراجع     abstracts-for-http://www.groundwater.com.au/callاط عا  بیشتر و ارسال مقاال  اود در زمین  های زیر ب  آدرس

 .( می باشد1597مارس  9نمایند. در  من آارین میلت ارسال مقاال  )

 (1359اسفند  3) گلستان ایتقدیر معاون وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت آب منطقه
فایی شوو"این شرکت در زمین   و همچنین تجرب  موفق 15ای گلستان در همایش توسع  مدیریت سال ی کسب امتیاز برتر شرکت آب من ق در پ

نیهرو از مهدیرعامل    معاون تحقیقا  و منابع انسانی وزیر نیرو و دبیر شهورای راهبهردی توسهع  مهدیریت وزار      "هانیا  پذیرش و بررسی پیشنیاد

 .ای گلستان تقدیر نمودشرکت آب من ق 

 (9135 اسفند 3) اان  فا  ب شیری هرسین نیاز است میلیارد تومان برای تومیل تصفی 1

تومهان اعتبهار بهرای تومیهل ایهن پهروژه که  از        میلیهارد   1اان  فا  ب شهیری هرسهین، دراواسهت     در بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه تصفی 

گفهت: سهاات    پور، معاون میندسی و توسع  شرکت آب و فا  ب اسهتان کرمانشهاه  میدی رشید های آب و فا  ب است، شد. ترین پروژه طوالنی

 .ایهم دنبهال کهرده   ،جییهزا  اسهت  ای و یوی هم بخش اریهد و نصهب ت   در دو قرارداد جداگان  ک  یوی مربوط ب  بخش سازهرا اان  فا  ب تصفی 

وی افزود: در ابتهدای   انجا  شد، قسمت سازه یعنی بستری ک  باید آماده کنند وجود نداشت. 03و  01رغم اینو  اریدها در همان زمان و سال علی

ای آن ب  علت عهد  تخصهیص   گرفت ک  انجا  شد اما قسمت سازهر  ارزی و با پرداات ارز صور  میکار بحث ارید و نصب تجییزا  باید ب  صو

وی گفت: این طوالنی شدن پروژه از این نیر موجب شهد که  ایهن پهروژه      نقدینگی و مشو تی ک  ما با پیمانواران در حین اجرا داشتیم باقی ماند.

از این نیر موجب شد ک  این  وی گفت: این طوالنی شدن پروژه های در دست اقدا  آب و فا  ب استان کرمانشاه باشد. ترین پروژه یوی از طوالنی

 های در دست اقدا  آب و فا  ب استان کرمانشاه باشد. ترین پروژه پروژه یوی از طوالنی

 (1359 اسفند 9) بیابان زدایی در خوزستان آغاز شدطرح درختکاری با رویکرد 

ناصر الج ". آب مورد نیاز طرح دراتواری ب  منیور مقابل  با هجو  ریزگردها در استان اوزستان با همواری سازمان آب و برق اوزستان تامین شد

 هزار مترموعب  95شرکت آب جنوب شرق تاکنون  :مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق درباره تامین آب مورد نیاز طرح دراتواری گفت "کامرانی

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26091&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26103&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.groundwater.com.au/call-for-abstracts
http://www.waternews.ir/1395/12/تقدیر-معاون-وزیر-نیرو-از-مدیر-عامل-شرک-2/
http://www.waternews.ir/1395/12/۲میلیارد-تومان-برای-تکمیل-تصفیه%e2%80%8cخانه/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26140&mode=thread&order=0&thold=0
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هزار هوتهار وسهعت دارد    95طرح دراتواری ب  منیور مقابل  با هجو  ریزگردها در استان اوزستان  .آب این طرح را طی دو روز تامین کرده است

 .هوتار آن در دست انجا  است 155/9ک  در حال حا ر 

 (9135 اسفند 7) ترم میلی 19برابری سطح پوشش برفی کشور/ آب معادل برف حدود  0افزایش 

مربع رسیده هزار کیلومتر  975شرکت مدیریت منابع آب ایران اع   کرد س ح پوشش برفی کشور در بیمن ماه امسال با دو برابر افزایش ب  حدود 

های ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منهابع آب ایهران تها هفته       ب  گزارش پایگاه اط ع رسانی وزار  نیرو )پاون(، بر اساس آارین گزارش .است

 1حهدود   در  دهد س ح برفی واقعهی،  ماه، در مقایس  با روند تغییرا  س ح پوشش برف کل کشور با دوره مشاب  سال گذشت  نشان می پایانی بیمن

افزایهد: میهزان آب معهادل     این گزارش می .تهای البرز و زاگرس اس شور، دامن تمرکز پوشش برف بر روی شمال غرب کو  برابر افزایش داشت  است

 .متر رسیده است میلی 95درصد افزایش ب   07متر با  میلی 0برف نیز از 

 (1359 اسفند 7) زیستف شرب در صورت تأیید سازمان محیطانتقال آب از کارون برای مصر
در دولهت  گفهت:  ل شده برای اتخاذ راهوارهای عملی ب  منیور رفع مشهو   اوزسهتان   یوزیر نیرو در جلس  ا  راری تشو« حمید چیت چیان»

ار  نیهرو  ههای گذشهت  اسهت و وز   های انتقال آب مربوط ب  دولتب از اوزستان اتخاذ نشده و پروژهیازدهم هیچ تصمیم جدیدی مبنی بر انتقال آ

های اجتماعی اظیاراتی مبنی بهر انتقهال   وی افزود: در شبو  زیستی من بق کند.ذ شده در گذشت  را با  وابط محیطت ش کرده ک  تصمیما  اتخا

وزیهر نیهرو ااطرنشهان کهرد: در گذشهت        های کارون م رح شده ک  این مو وع ب  هیچ وج  صحت نهدارد. چند میلیون مترموعب آب از سرشاا 

اکنهون در مرحله     های کارون برای مصرف آب شرب ااتصاص یابد ک  این طرح ههم میلیون مترموعب آب از سرشاا  505تصمیم گرفت  شده ک  

 نتقال این حجم آب داده اواهد شد.زیست تایید کرد، مجوز اجرا و ام العاتی بوده و اگر سازمان محیط

 (1359 اسفند 7) المللی آب مجازیاولین کنفرانب بین 

توسط اتاق بازرگانی،  931۲اردیبیشت  95تا   1های آن در تاریخ با محوریت تجار  آب مجازی و چالشالمللی آب مجازی انب بیناولین کنفر

 -1  ارای  و تعیین مفاهیم آب مجازی -9هدف کنفرانب بر روی دو محور اصلی  شود.شیر تیران برگزار می زی ایران درصنایع، معادن و کشاور

کشورها مورد استفاده قرار داف استراتژیک در تجار  آب مجازی تعیین گردیده است تا اروجی آن بتواند برای اجرای تجار  آب مجازی در اه

 گیرد.

 : لینک بخش ثبت نام sform-gistration/registrationuk/re-http://virtualwaterconf.com/index.php/en 

 آدرس سایت کنفرانس: virtualwaterconf.com 

 آدرس ایمیل کنفرانس :virtualwaterconf.cominfo@ 

 (1359اسفند  11) ای قزوینه مدیریت سیالب در شرکت آب منطقهجلسه بررسی نظام نام

ای قزوین هدف از تشهویل جلسه  را   س پویا مدیرعامل شرکت آب من ق این جلس  میند ؛ درشرکت آب من ق  ای قزوینب  نقل از روابط عمومی 

 بررسی و تشریح نیا  نام  سی ب اب غ شده توسط مقا  محتر  وزار  نیرو ب  منیور نحوه مدیریت و کاهش مخاطرا  و اسارتیای ناشی از سهیل 

عنوان داشت و با اشاره ب  سی ب واقع شده در کشور مخصوصاً چند سیل اایر اهتمها  همه  دسهتگاهیای اجرایهی به  منیهور جلهوگیری از بهروز         

مادی و جانی و همچنین کمک رسانی ب  موقع ب  مرد  در هنگا  وقوع سی ب و همچنین هماهنگی و مدیریت سی ب در مواقع بحران  اسارتیای

در ادام  این جلس  میندس آقابیگی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منهابع آب ایهران به  تشهریح      را اواستار شد.

وزار  نیرو پرداات  و بیان داشت: این نیا  نام  بر مبنای س  مرحل ، پیش از وقوع سی ب، هنگا  وقوع سی ب و پب از فروکش  نیا  نام  سی ب

 کردن سی ب طراحی و تنییم گردیده است.

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43624
http://www.waternews.ir/1395/12/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/
http://www.waternews.ir/events/همگانی/31677/
http://www.waternews.ir/events/همگانی/31677/
http://www.virtualwaterconf.com/
mailto:info@virtualwaterconf.com
http://www.qzrw.ir/
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 (9135 اسفند 19)  درصد آب دارند 51سد بیشتر از  08درصد و  41کمتر از  سد  57

سهد بهین    10درصد و  95سد کمتر از   57سد بزرگ کشور،  9۲1بر اساس آارین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان بیمن ماه از بین 

درصد  955تا  15شیر بیجار، بافت، نسا، میجران، چگین و جیرفت بین بر اساس این گزارش، مخازن سدهایی همچون  .درصد آب دارند 955تا  15

 .درصد آب دارند 95پر است و مخازن سدهای الر، مارون، پیشین، بوکان، بارون و ستاراان کمتر از 

 (1359 اسفند 00) های نو انرژیپیشنهاد همکاری ایران و استرالیا در بخش آب و 

گذاری وزیر تجار  و سرمای « لتون اسمیتمارتین همی»ریزی و امور اقتصادی وزار  نیرو در م قا  با معاون امور برنام « علیر ا دایمی»میندس 

ار  از ااک ایران در مناطق اشک و نیمه   ایالت استرالیای جنوبی اظیار داشت: ایران و استرالیا از نیر اقلیمی بسیار مشاب  هستند و حدود س  چی

های نو،  های مختلفی همچون تغییر اقلیم، انرژی ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: ایران تمایل دارد در زمین  معاون امور برنام . اشک قرار دارد

وی تأکید کرد: سواحل وسیعی در جنوب کشور وجود دارد  .دها استفاده کن المللی در این زمین های بین یا و استفاده از فاینانبشیرین سازی آب در

ای که   یایی با توج  ب  دانش و تونولوژیهای استرال های آتی است و شرکت های جدی وزار  نیرو برای سال و شیرین سازی آب دریا یوی از برنام 

 .توانند در این زمین  بسیار راهگشا باشند دارند می

 (1359 اسفند 04) های سه جانبه وزارت نیرو، ژاپن و ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز فاز دوم همکاری
ادامه  فهاز اول م العه  چراه      "پهروژه   ههای سه  جانبه     از دو  همواریمشاور وزیر در امور محیط زیست، ایمنی و بیداشت کار وزیر نیرو گفت: ف

وی ادام  داد: منهابع مهالی مهورد نیهاز      .میان وزار  نیرو، دولت ژاپن و ستاد احیای دریاچ  ارومی  امضا شد "هیدرولیک حو   آبریز دریاچ  ارومی 

های آذربایجان غربی و شهرقی و   ای آب استان حیای دریاچ  ارومی ، دفاتر من قپروژه حا ر از سوی دولت ژاپن تأمین شده و در همواری با ستاد ا

 .های وزار  نیرو، اساتید دانشگاهی و مشاورین ژاپنی ب  انجا  اواهد رسید کردستان و نیروهای کارشناسی زیرمجموع 

 (9135 اسفند 09) کشور در خراسان رضوی های درصد مساحت رفع تصرف حریم بستر رودخانه 81انجام 
ها در استان اراسان ر وی، اظیار داشهت:   با اشاره ب  آمار آزادسازی و رفع تصرف از بستر روداان  ای اراسان ر وی،مدیرعامل شرکت آب من ق 

هوتهار در   ۲19و  19هوتار در سال  197های کشور مربوط ب  این استان است؛  درصد مساحت کل آزادسازی و رفع تصرف حریم بستر روداان  05

جعفری با توجه  به  تاکیهد دادسهتان بهر آزادسهازی سراسهری        . های اراسان ر وی آزادسازی شده است سال جاری از ارا ی حریم بستر روداان 

هوتار زمین نیهز سهند دولتهی     9135کیلومتر از روداان  و سد ارداک با حمایت مقاما  قضایی آزادسازی و  0، گفت: بر این مبنا "ارداک"روداان  

میلیون مترموعب آب صرف  جویی شده، ک  این مقهدار از ذاهایر آبهی     155حلق  چاه،  391۲وی همچنین تصریح کرد: با انسداد . صادر شده است

 .تما  سدهای اراسان ر وی بیشتر بوده است

 در سال جدید هارودخانهی طرح تعیین بستر و حریم / پیگیری جد56سد مخزنی در سال  16فتتاح آبگیری و ا

 (1359 اسفند 05) 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت و گو با پایگاه اط ع رسانی وزار  نیهرو )پهاون( بها بیهان ایهن       "ها محمد حاج رسولی"میندس 

بیشتر رویورد وزار  نیهرو   1۲، در سال 15های نا تما  سال  تقریباً تدوین شده است اظیار داشت: ب  جز ادام  برنام  1۲های سال  م لب ک  برنام 

وی ادامه  داد: اگهر    .ای را در این بخش متمرکز اواهد شد ب  بحث میندسی روداان  و تعیین حریم بستر اواهد بود و ب  طور جیادی فعالیت ویژه

ها نیز با برداشت مدیریت منابع آب مواج  شده و ب  سرنوشت  ها کوتاهی شود ممون است روداان  ن حریم و بستر روداان در طرح میندسی و تعیی

هزار هوتار شبو  آبیهاری و   55سد و احداث حدود  9۲، افتتاح و آبگیری 1۲ها ادام  داد: در سال  حاج رسولی .های زیرزمینی دچار شوند منابع آب

  .هزار حلق  چاه غیر مجاز در دستور کار وزار  نیرو است 15ن زهوشی و مسدود کرد
 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43783
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43938
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43967
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43967
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 روند!ها هدر میها اشک و شیرها تشن  هستند، با این وجود پسابمخازن االی، روداان 

در شیرهای تشن  همگی با کمبود آب مواج   های اشک تا سیاستگزاران کنیم. از کشاورزان در زمین ما در یک سیاره اشک زندگی می

ههای   هستند، کمبود آبی ک  ناشی از دست رفتن منابع آب س حی است. البت  این تنیا بخش کوچوی از مشول جیانی آب است. سهفره 

توانهد عواقهب جهدی را مخصوصها در قهاره       آب زیرزمینی هم در حال اشک شدن هستند و این اشک شدن ذاایر آب زیرزمینهی مهی  

 ازبرابهر   955حهدودا  اند،  ها نفوذ کرده ها، ااک و شن و ماس  های زیرزمینی ک  در عمق سنگ حجم آب آسیای در حال رشد ایجاد کند.

 های شیرین س حی بیشتر است.  منابع آب

 بنهابراین   د شدبا منابع آب س حی پر نخواهدرصد برسد،  95ب   1535برای سال شود  بینی می پیشک  شواف بین عر   و تقا ای آب 

بیشتر برای کشاورزی، تولید برق و استفاده روزان  در شیرهای کوچک و روسهتاها مهورد اسهتفاده قهرار      بیشتر وهای آب زیرزمینی  سفره

 گیرند. می

 

آید و ایهن در حهالی اسهت که  براسهاس م العه  دانشهگاه         دست میهای آب زیرزمینی ب از سفرههای شیرین جیان  درصد آب 35حدود 

ب  شد  با کاهش س ح آب و کمبود حجهم   یک سو  آنیا حدود ،1593تا  1553های  بین سال آبخوان بزرگ دنیا 37بر روی  کالیفرنیا

 های س حی تجدید شوند. اند با بارش و نفوذ دوباره آب های بزرگی ک  نتوانست  آب مواج  هستند. آبخوان

درصد تحت تنش آبی قرار دارند. جنهوب   00از جمل  در آسیا قرار دارند، ک  تا ترین مناطق جیان های بزرگ در اشک برای از آبخوان

آنیها  بسیاری از ک   های این قاره های زیرزمینی استفاده شده در جیان را ب  اود ااتصاص داده است، اما آبخوان آسیا تقریبا نیمی از آب

 اند. طور منیم تغذی  نشده دیگر ب  ،تری دارد وای مرطوباند مانند مناطق شمالی چین ک  آب و ه هزاران سال پیش تشویل شده

طور مثال در استان پنجاب پاکسهتان،   باید. ب  ها کاهش می شود و س ح این سفره های آب زیرزمینی هر لحی  بیشتر می استفاده از سفره

های زیرزمینهی باعهث تیدیهد امنیهت      آبهای زیرزمینی باعث کاهش نیم متری ساالن  این منابع شده است، این کاهش ذاایر  پمپاژ آب

 غذایی، آب و محصوال  کشاورزی شده است.
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تنش بیشهتری را در مهواد غهذایی، انهرژی و آب وارد کهرده       -برسد 1555تواند ب  پنج میلیارد نفر تا سال  ک  می-افزایش جمعیت آسیا 

دلیل استفاده از آب برای کشاورزی، درصد افزایش یابد و در پی آن ب   ۲5است. در س ح جیانی، تقا ا برای مواد غذایی ممون است تا 

 کند. تر اواهند شد. تغییرا  آب و هوایی نیز این شرایط را تشدید می منابع آبی کمیاب

  .های زیرزمینی باعث فرونشسهت اهاک شهده اسهت     های زیرزمینی فراتر رفت  است. پمپاژ بیش از حد آب ذاایر آب کاهشاما مشول از 

های آب زیرزمینی تنیا مشول تخلی  شدن ندارند، بلو  آلودگی آنیا و در معرض شوری قرار گرفتن این منابع هم قابل توج  است.  سفره

 اند. های زیرزمینی حتی ب  آرسنیک هم آلوده شده آب ،در برای از نقاط

ایم. قد  میم دیگر ایهن اسهت که      نیازهایی مصرف کرده اولین قد  در اص ح این و عیت این است ک  بدانیم چ  میزان آب و برای چ 

های زیرزمینی را اص ح کنیم. در چین در یک برنام  آزمایشی، کشاورزان مجبور شدند تا آب بیهای بیشهتری را بهرای     گذاری آب قیمت

مها چنهین اقهداماتی از لحها      های زیرزمینی بپردازند. روش مشاب  در استرالیا و موزیک هم اوب جواب داده اسهت. ا  مصرف ا افی آب

 تر باشد. تواند سخت ها می تواند در اجرا بسیار مشول باشد. حتی ق ع یاران  برق و گاز کشاورزان برای پمپاژ آب سیاسی می

  های سه حی باشهد که  در نتیجه     تواند بیبود مدیریت آب تواند مورد توج  قرار گیرد. گا  نیایی می ها هم می ت ش برای تغذی  آبخوان

شهوند که  غالبها     ها بدون تصفی  در محیط رها می ها و فا  ب درصد از پساب 05دهد. حدود  های زیرزمینی را کاهش می استفاده از آب

ههای   ههای سه حی به  مراتهب از حفهظ آب      تر برای جلهوگیری از آلهودگی آب   کنند. اقدا  قوی رسند و آنیا را آلوده می ها می ب  روداان 

 .ها باید آارین راه حل تامین آب باشد. این منابع برای نسل آینده باید نگیداری شوند استفاده از آبخوان است.تر  زیرزمینی ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لینک ابر

   آب زیرزمینی مو وع 

   https://www.theguardian.com منبع 

   2017/03/27 ابر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 هشت راهوار برای سازگاری با تغییرا  اقلیمی

را شوسهت.   1595ترین سال ثبت شده بود ک  رکورد سال  گر  159۲با توج  ب  گزارشی ک  اایرا سازمان ملل منتشر کرده است، سال 

دهد ک  آب و هوا  طور متوالی نشان می شده ب های ثبت  ترین سال تر بود. س  سال رکورد گر  گر  1599ب  نسبت  1595همچنین سال 

 در حال تغییر است.

(، دفتهر  NOAAسازمان ملل تنیا اع   کننده تغییرا  آب و هوا نیست، ناسا، سازمان ملی هواشناسهی و اقیانوسهی در ایهاال  متحهده )    

هها   ( و دهIPCCالهدولی تغییهرا  آب وههوا )    (، آژانب هواشناسی ژاپن، هیا  بینWMOهواشناسی بریتانیا، سازمان جیانی هواشناسی )

اند ک  تغییرا   سازمان دیگر بارها اع   کرده

جیههانی آب و هههوا در حههال راههداد اسههت و 

 "حی   ناشهناات  "جامع  در حال حا ر در 

 از این اثرا  است.

از جمل  افزایش دمها و   تغییرا  آب و هوایی

تغییر الگوهای بارشی، منجر به  اثهرا  قابهل    

توجیی بر س مت انسان، معیشهت، اقتصهاد،   

شهود. بهرای مثهال،     ها و جامع  می اکوسیستم

توانهد بهر    تغییر الگوی بهارش به  شهد  مهی    

بندی محصوال  و بازده کشهاورزی اثهر    زمان

بگذارد. در حال حا ر باال آمدن سه ح دریها   

ها، اان  و دیگر  از جوامع انسانی، جادهبرای 

تواند مشو   جدیدتری را با تیدید ایمنی برای جوامع ایجهاد   کند. تغییرا  الگوهای بیماری می سااتارها را تیدید ب  زیر آب بردن می

ن هسهتیم. ب یهای   طور ک  در حال حا ر در سهومالی و اتیهوپی شهاهد آ    شود، همان ی می حهای طوالنی مد  باعث ق . اشوسالیکند

شود. صرف نیر از اینوه    طبیعی در جوامع فقیرتر درحال افزایش است، عاملی ک  باعث ویرانی سااتارهای اقتصادی و جوامع محلی می

دهید، تقریبا تضمین شده است ک  تغییرا  آب و هوایی بر شما اثر گذاشت  اسهت و ایهن    کنید و چ  کاری انجا  می شما کجا زندگی می

 رود. ب  سمت شد  یافتن و تورار بیشتر پیش می اثرا 

گذاری برای آمادگی و اقدا  برای مقابل  با تغییرا  آب و هوایی در حال افزایش  ند ک  سرمای ای بر این باور ن واقعیت، عدهدر مواج  با ای

دارند. در اینجا هشت راهوهار اولیه  که      ها نقش میمی است. برای کمتر کردن اثرا  تغییرا  آب و هوا جوامع انسانی هم در کنار دولت

 شود. توانند سریعا برای مقابل  با تغییرا  آب و هوا انجا  دهند آورده می ها می افراد و دولت

 توانیم انجام دهیم؟ ما چه کاری می

ایهن راهدادهای طبیعهی در    ها از افزایش  بینی ایجاد یک برنام  یا ساات یک بست  ابزار. ب یای طبیعی در حال افزایش است و پیش -9

تهان در   تان تنییم کنید، در این باره ک  شما و اهانواده  ای را برای اود و اانواده پی شد  یافتن تغییرا  آب و هوا، حوایت دارد. برنام 

ا براسهاس  زمان راداد سانح  طبیعی و گرفتاری در زمان حادث  و بعد از آن چ  کاری را باید انجا  دهید. سهپب یهک جعبه  ابهزاری ر    

 تان بسازید. نیازهای اولی  اود و اانوده

العمل منابع دولتی چندان ب  موقهع و روشهن نیسهت. سهاات یهک       های اود را بشناسید. در زمان فاجع ، عوب سعی کنید همسای  -1

 ت بعد از وقوع حادث  باشد.تواند راه بسیار موثر برای آماده شدن برای حادث  و مدیری شبو  قوی اجتماعی، مانند ایجاد شبو  محلی می
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ای انجا  دهیم برای کمک به  کهاهش    توانیم برای کاهش انتشار گازهای گلخان  ردپای کربن اود را کاهش دهید. هرکاری ک  ما می -3

کهاهش اثهرا    طور ک  مهدیریت   تغییرا  آب و هوایی مفید است. ما باید اقداما  سازگاری با تغییرا  آب و هوا را مدیریت کنیم، همان

 ناپذیر است. تغییرا  آب و هوا اجتناب

المللهی در برابهر    های داالهی و بهین   گذاران اود مدا  در تماس باشید و آنیا را رصد کنید. تقا ا برای حفظ و پیشبرد برنام  با قانون -9

ها بدون اجهرا، از جهایی اههدا اواههد      برنام  ها و جریان منابع مالی را دنبال کنید. تصور نونید ک  این گذاری تغییرا  آب و هوا، سیاست

 شد.

 ها باید چه کنند؟ دولت

گیری. ما نیاز داریم تا صرف نیر از اینوه  در آینهده چه      ها و فرآیندهای تصمیم های تغییرا  آب و هوا در تما  سیاست ادغا  برنام  -9

ده اطمینان حاصل کنیم. ب  همین دلیل تغییرا  آب و هوا بایهد  گذاری پای  در علو  و آمادگی برای آین چیزی رخ اواهد داد، از سرمای 

 ها در نیر گرفت  شود. گیری ها و تصمیم ریزی المللی در برنام  در س ح محلی، ملی و بین

ن ها باید برای علو  تغییرا  آب و هوا بودج  بیشهتری را در نیهر گرفهت. ایه     گذاری در علو  آب و هوا. ب  جای حذف بودج  سرمای  -1

سهازی راه   تواند شامل نیار  در زمان واقعی راداد حادث ، پژوهش در اثرا  مرتبط بها تغییهرا  آب و ههوا و اجهرا و پیهاده      ها می بودج 

 های کاهش اثرا  و سازگاری با تغییرا  اقلیم باشد. حل

اه کارههای اقتصهادی هوشهمند بهرای     ههای شهیری و ر   هها، جنگهل   گذاری برای فضای سبز، پارک سااتارهای سبز را بسازید. سرمای  -3

گهذاری در   ههای اهود را به  سهرمای      پهذیری جوامهع محلهی را کهاهش دههد. دولهت       تواند آسهیب  ها و سوانح طبیعی می مدیریت سی ب

 های فیزیوی دارند. های سنتی و پروژه ها برای زیرساات های سبز تشویق کنید، با همان اشتیاقی ک  دولت زیرساات

ابزاری برای پیشبرد توسع  اقتصادی و عدالت اجتماعی است. انگیزه اقدا  برای مقابل  با تغییرا  آب و  ییآب و هوا ا امپذیرفتن اقد -9

شود، هر دو جنب  اقتصهادی   های تغییرا  آب و هوا وقتی برای شیروندان طراحی می هوا باید با هدف رفع نیازهای مرد  باشد. استراتژی

ها بر مبنهای ایهن    ها را شناسایی کرده باشد و راه حل های دولتی آسیب پذیرترین بخش م مئن شوید ک  برنام  گیرد. و رفاه را در بر می

 شناات پای  ریزی شود.

اسهت. در صهور  عهد      آن و سهازگاری بها   ای در جیت کاهش اثرا  تغییهرا  اقلهیم   دانیم ک  منافع جمعی ما در هر جامع  هم  ما می

 یابد. های ناشی از تغییرا  اقلیمی شد  می سازگاری با تغییرا  اقلیم، ریسکریزی و مقابل  و  برنام 
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 شوست  شد 159۲های تجدید پذیر در سال  رکورد تولید انرژی

 های تجدیدپهذیر  های جدید انرژی ظرفیترکورد تولید  159۲( سال IRENAهای تجدیدپذیر ) المللی انرژی بر اساس گزارش آژانب بین 

در سهال   ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر "1597آمار ظرفیت انرژی تجدید پذیر "بر اساس گزارش  گیگاوا  شوست  شد. 9۲9تولید با 

 گیگاوا  رسیده است. 155۲ب   درصدی 7/0بعد از رشد  159۲

های تجدید پذیر  در این افزایش ظرفیت تولید انرژیانرژی اورشیدی 

پیشرو بهوده   ظرفیت جدید، گیگاوا  79 تولید با 159۲جیان در سال 

 است.

 1گیگهاوا  از برقهیبی و    35گیگاوا  از انهرژی بهادی،    59در مجموع 

هههای  بهه  ظرفیههت انههرژی  159۲تی در سههال گیگههاوا  انههرژی زیسهه 

 تجدیدپذیر جیان ا اف  شده است.

در این باره گفت: ما شاهد تحول بزرگ  IRENA عدنان امین، مدیرکل

های تجدیدپذیر با شوست  شدن رکورد جیانی این منابع انهرژی   انرژی

در سراسر جیان هستیم . این رشد چشهمگیر نشهان  اسهتقبال از ایهن     

است ک  مزایای بسیار اجتماعی و اقتصادی از نیر رشد اشتغال، بیبود س ح رفاه جوامع و حفاظهت از محهیط زیسهت دارد.    منابع انرژی 

دهد و این همهان دسهتیابی به  اههداف      های فسیلی تمایل نشان می دهد ک  جیان ب  سمت عد  استفاده از سوات این شتاب نشان می

دهد ک  هر چند راه طوالنی هنوز پیشهرو داریهم، ولهی در راه درسهتی      دست آمده نشان می ی ب ها مبارزه با تغییرا  آب و هوا است. داده

 ایم. قد  گذاشت 

رسهیده اسهت. بها     159۲گیگهاوا  در سهال    1555هزار مگاوا  ب  بیش از  101های تجدیدپذیر جیان از  ، ظرفیت انرژی1551از سال 

را ب  اود ااتصاص داده است. در  159۲های جدید انرژی تجدیدپذیر در سال  ظرفیتدرصد از تما   50توج  ب  آمار موجود، قاره آسیا 

 9/9که  که  در آفریقها،     داشهت  اسهت. در حهالی    درصهد  9/93ب  میهزان   های تجدید پذیر را ترین رشد در افزایش انرژی واقع آسیا سریع

 در این قاره بود. 1595ل نصب شد. این میزان انرژی دو برابر سا 159۲گیگاوا  ظرفیت جدید در سال 

 

 

 

 

 
 ادامه خبر لینک ابر

 های پاکانرژی مو وع 

 http://www.climateactionprogramme.org منبع 
 2017/04/06 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf
http://www.climateactionprogramme.org/news/2016_was_a_record_breaking_year_for_renewables_with_161_gw_of_new_capacity
http://www.climateactionprogramme.org/news/2016_was_a_record_breaking_year_for_renewables_with_161_gw_of_new_capacity
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

The cost of a polluted environment 1.7 million child deaths a year, says WHO  

More than 1 in 4 deaths of children under 5 years of age are attributable to unhealthy environments. 

Every year, environmental risks – such as air pollution, second-hand smoke, unsafe water, lack of 

sanitation– take the lives of 1.7 million children under 5 years, say two new WHO reports. "A 

polluted environment is a deadly one – particularly for young children," says Dr Margaret Chan, 

WHO Director-General. "Their developing organs and immune systems, and smaller bodies and 

airways, make them especially vulnerable to dirty air and water." 

 های محیط زیستی  میلیون کودک در سال بر اثر آلودگی 7/1مرگ  سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد:

زیست است. هر ل، یک مورد در نتیج  آلودگی محیططبق اع   سازمان جیانی بیداشت از هر چیار مورد فو  کودکان زیر پنج سا

قرار گرفتن در معرض دود، نبود آب سالم، نبود بیداشت کافی ب  فو  یک میلیون و  سال ا را  زیست محی ی از قبیل آلودگی هوا،

زیست آلوده فاکتور ب سازمان جیانی بیداشت: محیطریی "مارگار  چان"ب  گفت   شود. هزار کودک زیر پنج سال منجر می 755

شد است و سیستم ایمنی  عیفشان آنان را در برابر آید؛ زیرا اعضای بدن آنان در حال ر ای بخصوص برای کودکان ب  حساب می کشنده

 سازد. آلودگی آب و هوا آسیب پذیر می
 

Fully renewable system is cheapest option in Iran 

Researchers at the Lappeenranta University of Technology (LUT) found that if Iran's energy system 

ran with 100% renewables, it would be 50%-60% cheaper than nuclear or fossil fuel options. The 

university said to achieve 100% renewables, Iran would need to install 77GW of wind power, 

49GW of solar and 21GW of hydro. The country currently has 129MW of installed wind power. 

 های کامال تجدیدپذیر، ارزانترین گزینه در ایران استده از سیستماستفا

در لندن در گزارشی  (wind power) ماهنام  ااتصاصی ویند پاور

پذیر درغرب آسیا های تجدید ب  بررسی و عیت انرژی ااتصاصی

ترین انتخاب ایران و دارای صرف  پرداات و این انرژی را ارزان

 دانشگاه الپرنتا فن ند ابق تحقیقا  دانشمندان م .اقتصادی دانست

پذیری استفاده تجدید های درصد از انرژی 955صورتیو  ایران در 

درصد  ۲5تا  55 ای،یا انرژی هست  های فسیلی کند ب  نسبت سوات

ایران در بر اساس این تحقیقا   .هایش کاهش پیدا اواهد کرد هزنی 

گیگاوا  انرژی اورشیدی و  99 گیگاوا  انرژی بادی، 77صورتی ک  

اندازی نماید ب  طور کامل ب  انرژی   راه آبیگیگاوا  انرژی  19

 911تجدیدپذیر دست اواهد یافت اما در حال حا ر ایران تنیا 

 .مگاوا  انرژی بادی نصب شده دارد

 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/
http://iana.ir/fa/news/41598/مرگ-17-میلیون-کودک-در-سال-بر-اثر-آلودگیهای-محیط-زیستی
http://www.windpowermonthly.com/article/1426844/fully-renewable-system-cheapest-option-iran
http://www.researchgate.net/publication/303671336_The_MENA_Super_Grid_towards_100_Renewable_Energy_Power_Supply_by_2030
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New Decade for Water  

In December 2016, the United Nations General Assembly unanimously adopted the resolution 

“International Decade (2018–2028) for Action – Water for Sustainable Development” to help put a 

greater focus on water during ten years. Emphasizing that water is critical for sustainable 

development and the eradication of poverty and hunger, UN Member States expressed deep concern 

over the lack of access to safe drinking water, sanitation and hygiene and over water related 

disasters, scarcity and pollution being excarcebated by urbanization, population growth, 

desertification, drought and climate change. The Decade will commence on World Water Day 22 

March 2018, and terminate on World Water Day, 22 March 2028. 

 تعیین دهه جدید برای آب  

اقدا  در جیت آب برای توسع  "، مجمع عمومی سازمان ملل ب  اتفاق آرا  برای تمرکز بیشتر روی مسال  آب، ق عنام  159۲در دسامبر 

کن کردن فقر و  ریش نقش حیاتی آب در تاکید بر با  سازمان مللکشورهای عضو  را تصویب کرد. "1510تا  1590پایدار در یک ده ، 

از عد  دسترسی ب  آب سالم آشامیدنی و بیداشتی، کمبود و آلودگی آب ک  توسط رشد شیرنشینی،  پایدار، توسع گرسنگی و 

یدار و مدیریت یوپارچ  منابع آب ده  جدید بر توسع  پا زایی، اشوسالی و تغییر اقلیم تشدید شده است، ابراز نگرانی کردند. بیابان

سازی و ارتقای  ها در پیاده  زیستی متمرکز اواهد شد. در این ده  عمده فعالیت  اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطبرای دستیابی ب

  آب در روز ده. المللی در مورد آب نزدیک کند هایی اواهد بود ک  هم  س وح را ب  اهداف مشترک مورد توافق بین برنام  و پروژه

 .ادام  اواهد یافت 1510مارس  11آغاز اواهد شد و تا  1590مارس  11جیانی آب 
 

Wildfire experts predict large, high-intensity forest fires will increase  
When it comes to large, high-intensity forest fires, we can expect to see a lot more in the coming 

years, according to South Dakota State University professor Mark Cochrane, a senior scientist at the 

Geospatial Sciences Center of Excellence. Using monthly world weather data from 2000 to 2014, 

the researchers modeled the likely changes in fire behavior from 2041 to 2070, predicting a 20 to 50 

percent increase in the number of days when conditions are conducive to fires. 

  های جهان  در جنگل  سوزی افزایش تعداد و ابعاد آتش

ب  گفت  استاد دانشگاه داکاتای جنوبی، مارک کوچران و دانشمند ارشد 

های بیشتر  سوزی های آینده با آتش های جغرافیایی، در سال مرکز علو  داده

استفاده از با محققان  ها مواج  اواهیم شد. تری در جنگل و با شد  قوی

، تغییرا  1599تا  1555های  اط عا  ماهان  آب و هوای جیان بین سال

سازی  مدل 1575تا  1599ها را برای دوره  سوزی جنگل در رفتار آتش

دهد ک  در تعداد روزهایی  بینی مدلسازی انجا  شده نشان می کردند. پیش

تا  15زایش سوزی را دارا هستند، با اف ک  شرایط مساعد برای وقوع آتش

 درصدی حریق مواج  اواهیم شد. 55

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.unwater.org/news-events/news-details/en/c/472750
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/222
http://www.enn.com/climate/article/51004
http://iana.ir/fa/news/42616/افزایش-تعداد-و-ابعاد-آتشسوزی-در-جنگلهای-جهان
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  در خراسان های هزار ساله نیشتفانآسیاب فرهنگ سنتی آب :

اواف واقع های بادی هزار سال  روستای نشتیفان از توابع شیر  ژیوگرافیک با انتشار تصاویر و گزارشی درباره آسیاب نشری  معتبر نشنال

 ها را ب  این میراث کین بیش از پیش جلب کرده است. در استان اراسان توج  مرد  و رسان 

شود ک  کشور هلند  سال است. در نتیج  بر ا ف آنچ  تصور می 9555ها حدود  زند قدمت این آسیاب ژیوگرافیک تخمین می نشنال

ها ک  در  های هلندی است. این آسیاب های بادی نشتیفان بیش از نمون  آسیابهای بادی را در اود دارد، قدمت  ترین آسیاب قدیمی

ب  گفت  این نشری  طراحی محورهای عمودی این  شوند از جنب ااک رس، چوب و نی هستند. گویش محلی آسباد اوانده می

از آن آرا  آرا  در دنیا پخش شده است.  اند و پب می دی ساات  555ها سال  هایی دارد ک  ایرانی ها شباهت زیادی ب  آسیاب آسیاب

های  اند. گفتنی است ارتفاع این آسیاب پره هستند تشویل شده ۲بازوی افقی ک  اود شامل  0های بادی نشتیفان از  هر یک از آسیاب

 متر است. 15بادی حدود 

 

ها  این آسیاب تولید کنند ک  یک سنگ را بچراانند.های بادی می توانند نیرویی  وزد، این آسیاب هنگامی ک  بادهای تند و ممتدی می

های چوبی متصل  د ک  پرهشومیهای بلندی یاد  ها ب  عنوان برج سازه آسیاباز . استهای پاک و تجدیدپذیر  الگویی از استفاده از انرژی

گاهی از پوست  شود.  ای متفاوتی ساات  میه های بادی مناطق مختلف ایران از جنبها را در آسیاب ر دارد،. این پرهشان قرا ب  هم داال

اند. باد  ها روی محوری ک  ب  سنگ آسیاب وصل است قرار گرفت  کنند. پره شان می های نازک سرهم درات و گاهی با چوب و تخت 

ها آرد و برای  شود، محصول گند  تما  شیر، در همین آسیاب های آسیاب هم شروع می کار سنگ  ها، وزد، با چرایدن پره فصلی ک  می

 شود. تما  سال انبار می

و   اکنون برنام  ب  عنوان میراث باستانی ایران شناات  شده است، ولی ظاهراً هم 1551های بادی نشتیفان در سال  هرچند ک  آسیاب

های بادی  ه این آسیابژیوگرافیک در گزارش اود نسبت ب  آیند مندی برای نگیداری این میراث باارزش وجود ندارد. نشنال بودج  نیا 

ها است و در آینده در  گوید درحال حا ر تنیا یک نفر ب  نا  محمد اعتباری نگیبان و حافظ این آسیاب ابراز نگرانی کرده است و می

توان  های دیرین نمی ها دورنمای روشنی برای این سازه رغبتی جوانان نسبت ب  نگیداری آسیاب صور  فقدان وجود وی، و با توج  ب  بی

 متصور شد.

 بازگشت به فهرست
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 آب مجازی چیست؟: مطلب آموزشی

با بحران آب دست و پنج  نر  کنند.  میلیارد نفر از جمعیت جیان 5/1تقریبا  1515سال دیگر یعنی  1ود پیش بینی می شود تا حد

-اواهند داشت. لذا باید گفت در سال کمبود و آلودگی منابع آب قرارهای ناشی از در ا ر صدما  و زیان 1555تا سال همین تعداد 

ها اواهد یافت. ها و دولت، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ملتریزی منابع آب جایگاه اود را در روابط سیاسیهای ن  چندان دور، برنام 

تا آشنایی با برای در این راسطلبد. را نیز می ماده حیا ی منابع این ریزهای نو در برنام رایط جدید منابع و مصارف آب شیوهپب ش

است در واقع مفیو  آب مجازی نگرشی جدید ب   یا پنهانآب مجازی یوی از این مفاهیم .رسدها  روری ب  نیر میمفاهیم و شااص

 .ادما  ب  نسل بشر استان آب در چرا  تولید و ارای  مصارف غیر مستقیم و پنی

بی است ک  یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزی در فرآیند آب مجازی میزان آ

توان  کند تا ب  مرحل  توامل برسد. در حقیقت آب مجازی را می تولید مصرف می

 .میزان آبی دانست ک  برای تولید یک کاال مورد نیاز است

م رح کرد و پیش از آن،  9113در سال  J.A Allan واژه آب مجازی را اولین بار

برای رساندن این مفیو  استفاده  (Water embedded) اسازی شدهواژه آب ج

 آید؟ شد. اما این برچسب مجازی بودن از کجا می می

جا بدان معنا است ک  بخش زیاد آب مصرف شده در فرایند مجازی بودن در این

تولید، در محصول نیایی وجود فیزیوی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از 

 .ماند پایان ب  عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی میآب مصرفی در 

برای تولید یک کیلوگر  از غ   ک  ب  شول دیم و در شرایط جوی م لوب رشده کرده بین یک تا دو متر : ب  این نمون  توج  کنید

-متر موعب آب مصرف می 5تا  3 بین موعب آب نیاز است و برای تولید همین مقدار غل  در شرایط جوی نام لوب )دما و تبخیر باال(

 .شود

شود. همزمان با آغاز  آورد ک  ب  آن تجار  آب مجازی گفت  می وجود می المللی از آب مجازی را ب  تجار  جیانی کاالها یک جریان بین

 .ای ب  من ق  دیگر در جیان در حال جریان است المللی کاالها جریان آب مجازی از من ق  تجار  بین

شتر دانشمندان و محققان ب  مفیو  آب مجازی، انجا  محاسبا  کمی در این زمین  آغاز شد. محاسبا  انجا  شده از با توج  بی

 .دهد جابجایی جریان عییمی از آب ک  ب  شول مجازی با تجار  کاالهای آب بر در حال جریان است ابر می

یر مواد غذایی، آبی را ک  برای تولید آن نیاز است را برای استفاده توانند با واردا  کاالهای آب بر نی کشورهای اشک و نیم  اشک می

های باالی آن  های طوالنی ب  علت مشو   انتقال و هزین  ها حفظ کنند. انتقال آب حقیقی در حجم زیاد و در فاصل  در سایر بخش

سازی  ل مجازی حجم عییمی از آب ب  عنوان همگونتواند با انتقا رسد، در این حال تجار  مواد غذایی می تقریبا غیرممون ب  نیر می

 .توزیع ناهمنگون آب ب  حساب آورده شود

کند. برای از کشورهای کم  درصد از منابع آب شیرین جیان را مصرف می79ترین بخش در حدود  بخش کشاورزی ب  عنوان پرمصرف

زدایی آب دریا  های زیرزمینی و نمک مپاژ بیش از حد آبهای طبیعی ب  پ آب برای تامین بخشی از این آب با نادیده گرفتن ظرفیت

توانند  دهند ک  تولید محصوال  در این شرایط بیش از پنج برابر گرانتر است. کشورهای کم آب می پردازند. نتایج تحقیقا  نشان می می

دهند از    منابع آب جیانی افزایش میهای آبی ع وه بر این ک  میزان دسترسی اود را ب با داالت دادن تجار  آب مجازی در سیاست

 .افزایش فشار بر منابع محدود اود نیز بواهند
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های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست یک کشور را تحت تاثیر  واردا  مواد غذایی ب  منیور استفاده از منبع تجار  آب مجازی بخش

ها و نیازهای  توانند با توج  ب  شرایط، ظرفیت دارد. کشورهای کم آب میدهد و با امنیت غذایی و فرهنگ کشور ارتباط مستقیم  قرار می

 .ای را برای میزان واردا  مواد غذایی ب  کشور پیدا کنند داالی و همچنین م حیا  امنیت غذایی اود نق   بیین 
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