
 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

2 
   

 

1398 خرداد | چهل و دو شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 

 

 

                                                                                                      فهرست مطالب

 

 

زیست در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی بولتن آب و محیط٭

 و آب اتاق ایران به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود است.

www.awnrc.com 

 

انتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت  ٭     

 شود.ای بازنشر میاطالع کاربران از فضای رسانه

 

 

 

 دوم اردیبهشت؛ روز جهانی زمین 

 

ت، اردیبهش 2آوریل هم زمان با  22در بسیاری از کشورها روز 

وز رروز زمین است و جوامع بسیاری نیز هفته زمین را با آغاز 

-های زیستبه فعالیتتمام هفته را گیرند و زمین جشن می

دهند. در حال حاضر روز زمین بزرگترین محیطی اختصاص می

 جشن در جهان است که ساالنه بیش از یک میلیارد نفر آن را

 .گیرندجشن می

ج ویروز جهانی زمین پاك در سراسر دنیا به عنوان نمادی از تر

زیست و محیطی که در آن فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط

رسد؛ فرصتی مغتنم برای به رشد و بالندگی میری زندگی بش

 .توجه به این فرهنگ سالمت محور و آینده نگر است

 ك ازدر ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پا

روز دوم اردیبهشت به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا 

 "روز زمین پاك"ین هفته به نام اشود و نخستین روز می

ظت از حفا»ی هفته پاك امسال شعار جهان .است اری شدهنامگذ

 .ده استاعالم ش« های زیستی، نه دوباره به زباله و پالستیکگونه
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 ادامه سرمقاله:
فعال صلح در سال  "کانلجان مک"توسط  بوده کهگیرد. این کار یک رسم ، این روز را جشن میفصل بهارسازمان ملل هر سال در 

ین روز به یک روز ا، ایده این ( از1971-1962دبیر کل وقت سازمان ملل ) ،اوتانت با استقبال در اجالس یونسکو معرفی شد و 1969

 و دهالج و دانشگاه کر در آن دو هزا برگزار شد که 1970اولین جشن روز زمین در سال  .های سراسر دنیا تبدیل شدجهانی در تقویم

 هزار مدارس ابتدایی و متوسطه و صدها جوامع در سراسر ایاالت متحده در آن شرکت کردند.

ه کرد. این ن روز استفادآوریل روز زمین پاك، لوگوی خود را تغییر داد و از انیمیشنی زیبا برای ای 22سال گذشته گوگل به مناسبت 

 است. نجام شدهزیست و زمین ات و ترویج فرهنگ پاسداری از محیطمناسبت این روز با اهمیکار گوگل با هدف پیام رسانی به 

ی شور برپا مراسر کسدر ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاك از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در 

 .ن پاك نامگذاری شده استشود و نخستین روز این هفته )دوم اردیبهشت ماه( به نام روز زمی

رض نوین در مع هایوژیانوری همواره با پیشرفت تکنولهای متنوع جتمدن بشری و زیستگاهی برای گونه زمین به عنوان گهواره و مهد

 .خطر و آسیب هایی است که در آینده سالمت جوامع مختلف را در هر نقطه از دنیا به چالش خواهد کشید

وان ه به عنهم وتی همه وصهای ای صنعتی و خانگی در کنار آلودگیها، پسماندهبالهها، زه به انواع آالیندههای آلودزیستن در محیط

 .زیست شهری؛ مخاطره آمیزترین نوع زندگی در عصر حاضر استها و نیز محیطتهدیدی برای اکوسیستم

ی در رای یک ماهزالل ب یك برای رشد و توسعه به مثابه آبزیستی پااند که زمین و محیطرن دنیا اکنون به این باور رسیدهجوامع مد

 .کشدیندگی و زیست بشری را به تصویر مای است و این تمثیل بخشی از اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زتنگی شیشه

های رو به آالینده ها وهای حاصل از تخریبسازی در کاهش آسیبسالم در زندگی امروز، نقش فرهنگ با توجه به اهمیت محیط زیست

ا اك زیستن رپبودن و  اكتواند در نهادینه ساختن باور، پهای اجرایی و شهری نبوده و میدر شهرها، کمتر از خدمات دستگاهگسترش 

 .های آینده نقشی انکار ناپذیر ایفا کندبرای نسل

وس در های محسفتد پیشرجوشار آن در سطح شهرها با وها به ویژه زباله و پسماندهای خانگی و نیز پیشگیری از انتکاهش بار آالینده

-نب این انجمردم در قالنیز آحاد مهای مردم نهاد و ها؛ باز هم نیازمند ورود سازمانآنها در قالب خدمات شهری شهرداریآوری جمع

 .های زیست محیطی است

 زندگیر آن دطی که روز جهانی زمین پاك در سراسر دنیا به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و محی

 .سد؛ فرصتی مغتنم برای توجه به این فرهنگ سالمت محور و آینده نگر استربشری به رشد و بالندگی می

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 سرانه مصرف آب روند کاهشی کندی دارد
 .است کند آب مصرف سرانه کاهش روند تهران، استان شرقی جنوب آبفای مدیرعامل به گفته

 شرایط در اینکه به اشاره با تهران استان شرقی جنوب آبفای مدیرعامل "علیرضا کارگری"

آب در حوزه شهرهای سرانه مصرف : اهشی سرانه مصرف آب، گفتک روند بودن کند موجود

روز است در حالی که طبق استانداردی لیتر در شبانه 200تر از جنوب شرقی استان تهران کم

لیتر در  180که از سوی شرکت مهندسی آبفای کشور اعالم شده، سرانه مصرف خانگی 

 100روز و در مصوبه هیئت وزیران برای شرایط خشک و تغییر اقلیم در شهرهای باالی شبانه

 .روز در نظر گرفته شده استلیتر در شبانه 10۵هزار نفر جمعیت 

لیتر در  1۵0ا به لیتر ر 200تر از با این شرایط باید به سمت اصالح مصرف به سوی الگوی استاندارد برویم و عدد کم: کارگری افزود

هش مصرف سرانه های آب در کاشدن تعرفهکه واقعیینکارگری با بیان ا .روز برسانیمهلیتر در شبان 10۵روز و در مرحله بعدی به شبانه

درصد است، در نتیجه شهروندان تر از نیمبها در سبد خانوار کمبر اساس آمار سازمان برنامه کشور سهم آب: آب بسیار مهم است، گفت

 .شودیآب تامین نم های مدیریت مصرفی انجام پروژهشوند و منابع مالمصرف ترغیب نمیبرای استفاده از تجهیزات کم

: ایم، گفتهای غیرمجاز را مدیریت کردهکارگری با اشاره به اینکه در مناطقی که در حاشیه حوزه خدمات شهری هستند انشعاب

ها و اند با هماهنگی با فرمانداریهای غیرمجازی که در خارج از محدوده پوشش شرکت و در حوزه خطوط آب خام بودهانشعاب

مورد  100ه تنها در رشته انشعاب غیرمجاز را شناسایی کردیم ک 3600در سال گذشته : او تاکید کرد .آوری شده استدادگستری جمع

 .های مجاز بدل شدهای محلی حل و به انشعابمورد با استفاده از ظرفیت 3۵00های قانونی استفاده کنیم و آن نیاز شد از ظرفیت

 فای جنوب شرقی استان تهران نیاز به اصالحکیلومتر شبکه توزیع آب در آب 1۴00درصد از  ۴0 که در شرایط موجودکارگری با بیان این

از شهرهای  های توزیع آب، نه تنها پاشنه آشیل شهرهای جنوب شرقی استان تهران است بلکه در بسیاریبازسازی شبکه: دارد، گفت

 .گونه استکشور وضعیت همین

ها در اتیلن و میانگین عمر آنشود از جنس پلیهای توزیع آب شهری استفاده میهایی که در شبکهلولهترین در کشور بیش: او ادامه داد

ا ها را اصالح کنیم که بهای توزیع آب، باید ساالنه حدود پنج درصد از آنسال است که برای حفظ شرایط موجود شبکه 20تاسیسات ما 

 .ع مالی داریمار محدودیت مناببها برای این کبودن قیمت آبتوجه به پایین

یلیون م 6۵دود حدر شهرهای زیر پوشش آبفای جنوب شرقی استان تهران، ساالنه : مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت

 .تر خواهد شدهای زیرزمینی کمرسانی ماملو برداشت از آبشود که با استفاده از طرح آبمتر مکعب آب زیرزمینی استفاده می

رامین باید رویکرد ومیلیون متر مکعب است که با توجه به شرایط دشت  80نیاز آبی جمعیت زیر پوشش ما در امسال : و تاکید کردا

 .مدیریت مصرف و سازگاری با اقلیم را در پیش بگیریم
 

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 خبرگزاری کار ایران )ایلنا( منبع 

 28/02/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-31/764336-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-31/764336-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 اینفوگرافی / نگاهی به وضعیت سدهای ایران

میلیمتر رسیده که این رقم در  31۴به  اردیبهشت ماه 10 ها از ابتدای سال آبی جاری تاوزارت نیرو، میزان بارندگیبر اساس گزارش 

ترین سال آبی ها موجب شده ایران پربارشدرصد افزایش داشته است. روند افزایشی بارندگی 161مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

 .تر برودسال اخیر کشور هم فرا ۵0های کشور از مدت میانگین م بارندگی تمامی استاننیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حج

 
 

 برادامه خ لینک خبر

 سد موضوع 

 خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منبع 

 10/02/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.isna.ir/news/98020904924/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/98020904924/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های ایران نگران کننده استآلودگی خاک  
در کشور را به دلیل مدیریت زیست، زمین و خاك رئیس سازمان حفاظت محیط

ها در ترینآلودهولید زباله توسط مردم، جزو ها و تنشدن پسماند از سوی شهرداری

 .جهان خواند

و نیم میلیارد نفر در کره زمین تنها یک محل برای زندگی  7گفت:  عیسی کالنتری

 .شودست و فشارهای بسیاری را متحمل میدارند که امروز بسیار کوچک شده ا

سال اخیر بیش از دو و نیم برابر شده که  ۵0مصرف متوسط اهالی کره زمین طی 

 .به کره زمین فشار آورده است و مشکالت زیادی را بوجود می آورد

ها دچار وی تغییر اقلیم را از جمله همین مشکالت دانست و گفت: متاسفانه سال

 را آب گریبان حد از بیش شوری آن موازات به و زمینی رو به پایانزیر هاید آب رو به رو بودیم. آبخشکسالی و در نتیجه با کمبو

 .شدمی ایران سرزمین خاك بر فشار افزایش باعث که بود گرفته

آوری درست پسماند رغم مدیریت، قادر به جمعها علیکالنتری پسماند را از دیگر مشکالت ازدیاد جمعیت خواند و اظهارکرد: شهرداری

نیم تا کمتری تولید خواهم تالش کنند تا حد امکان پسماند کبرخی شهرها توان مدیریت وجود ندارد. از مردم ایران می نیستند و یا در

 .ها فرصت مدیریت صحیح بیشتری داشته باشندشاید شهرداری

سال گذشته در  10 زیست شمال کشور را به شدت آلوده خواند و تصریح کرد: پاکی مناطق شمالی که تارئیس سازمان حفاظت محیط

 است.  را پوشانده شود و بوی تعفن جنگل و سواحل دریاهای آلوده تهدید میز با باقی مانده پسماند و شیرابهیادها مانده است، امرو

ی از کشورها ان یکیکالنتری پسماندهای نفتی و زباله در جنوب کشور را موجب به خطر افتادن حیات خلیج فارس دانست و گفت: ایر

ن کافی، زه نگه داشتهای بعد نیز تعلق دارد و عدم دقت کافی در پاکیوده به پسماند در کره زمین است. امکانات این سرزمین به نسلآل

 .شودموجب تخریب بهداشت کشور می

 یجاد شغلا زوده ووی افزود: اگر قدری بیشتر به تمیزی خاك کشور توجه کنیم، اقتصاد سودهای کالن خواهد برد و برای ارزش اف

 .هزینه می شود

ژی از پسماند و گفت: انر صرفه نیست، به مقوله تولید انرژی از پسماند اشاره کردوی با تاکید بر اینکه تولید انرژی از پسماند مقرون به

تومان فروخته  60شود که با احتساب یارانه فقط تومان تمام می 800در ایران روی دست وزارت نیرو می ماند چون هر کیلو وات ساعت 

 .شودمی

 

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت خاك موضوع 

 خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منبع 

 03/02/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.isna.ir/news/98020301314/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98020301314/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (1398اردیبهشت  2) سال سرریز کرد 6سد شهیدرجایی مازندران پس از 

 سال: افزود و دانست رمکعبمت میلیون 16۵ را شهیدرجایی سد مخزن ظرفیت ای مازندرانمدیرعامل شرکت آب منطقه ،یخشکی دکتر

لی در حال بوده است و مترمکعب یک تنها آن به ورودی و مترمکعب میلیون ۴۵ سد مخزن در موجود آب زمانی چنین در گذشته

ورزان بی برای کشامترمکعب و ظرفیت آن نیز کامال پر شده است که این مهم حاکی از سال زراعی بسیار خو 20حاضر ورودی به سد 

ازه سنوان دیگر علبرز نیز به انکه تمامی سدهای استان در وضعیت سرریز قرار دارند، ادامه داد: سد وی با اشاره به ای .منطقه خواهد بود

 138د تاکنون سمیلیون مترمکعبی مخزن این  1۴2آبی بزرگ استان دارای ذخیره آبی بسیار مناسبی است به طوری که از ظرفیت 

  .رای کنترل سیالب احتمالی خالی نگه داشته استمیلیون مترمکعب آن پر شده و پنج میلیون مترمکعب از آن ب

 (1398 اردیبهشت 4) المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایرانفرانس بیندومین کن

توسط دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری  1398مرداد ماه در  توسعه شهری در ایرانالمللی عمران، معماری و مدیریت کنفرانس بین

 معتبر المللیبین  هایکنفرانس جزء این کنفرانسخواهد شد. دانشگاه تهران برگزار در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  -دانشگاه تبریز 

 آن حمایت و تایید تحت و بوده تحقیقات علوم، وزارت از برگزاری رسمی مجوز دارای که باشدمی شهرسازی و معماری عمران، عرصه

 .است شده نمایه  (ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه در نیز و  باشدمی وابسته هایسازمان و هادانشگاه تمام و وزارتخانه
مهندسی ، ای، زلزله و بهسازی لرزهسازهمهندسی ، : مهندسی عمران و توسعه پایداراین کنفرانس عبارتند از های تحت پوششمحور

مهندسی ، ریزی، مدیریت و طراحی شهریبرنامه، های شهریمهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت، معماری و توسعه پایدار

 ها و آثارمرمت بافت، شناسی و روانشناسی شهریفرهنگ، جامعه، منظر شهری پایدار و توسعه، زیست شهریزیست و محیطمحیط

 مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار، مدیریت ریسک و بحران و راهکارهای ایجاد مدیریت جامع بحران، تاریخی

 (1398اردیبهشت  4) "هیدرولوژی مناطق نیمه خشک"برگزاری سومین کنفرانس ملی 

نسان، یت آب، اای کردستان، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محورگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

نی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگا -توسط جهاد دانشگاهی کردستان  1398اردیبهشت  ۴اردیبهشت تا  3 تاریخ در طبیعت

 .شدر شهر سنندج در حال برگزاری ای کردستان دطقهکت آب منسنندج و با حمایت و همکاری شر

 :به شرح زیر بودمحورهای این کنفرانس 

 ،ی و کاربردی: تئورمهندسی هیدرولوژ، های پایه هیدرولوژیگیری دادههای اندازهروشها و تکنیک: *علم پایه هیدرولوژی

ژی هیدرولو، مغییر اقلیتشناسی/ کمبودآب/ نوسانات و اقلیم، خانههای نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودکاربرد فناوری

 ها و پارامترهای هیدرولیکیهیدرولوژی و سازه، تاالبها

 تخصیص ،امنیت آب، اقتصادی ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/، هیدرولوژی شهری و روستایی، *هیدرولوژی آب و انسان و جامعه

ف لیالملو بین مرانی آب در سطوح محلی/ملیحک، های حل اختالف،آب و مدل دیپلماسیهای مشترك و آب، آبدسترسی/عدالت/حقوق

 توسعه پایدار و آمایش سرزمین

ولوژی: هیدراکو، ها(ها )سالمتی رودخانهحفظ و احیای رودخانه، محیطی سیستم منابع آب و خاكزیستبعد :  *هیدرولوژی و طبیعت

 هاحفظ تاالب، تنوع زیستی و اکولوژی

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34636
http://barghab.ir/fa/news/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%A0
https://www.civilica.com/Calendar-CAUM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34678
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 (1398اردیبهشت  5) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشکها در معرفی برترین

ا بیمه خشک ای کردستان، مراسم اختتامیه سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

ب، مقاله آت؛ در محور دیپلماسی در بخش مقاال شدند.های آن معرفی محوریت آب، انسان و طبیعت، در سنندج برگزار شد و برترین

بدالقادر و وشته آزاد عن« ی ایران و عراقالمللهای بینهالمللی با تاکید بر آبراههای بینبهره برداری از آبراهه اصل همکاری در زمینه»

ز دانشگاه  شیرازی اهای نوین؛ مقاله عطااهللاوریدر محور دانش هیدرولوژی و کاربرد فن صالح ولدبیگی رتبه اول را به خود اختصاص داد.

رای ای انکارناپذیر بدر محور اخالق، حقوق، مدیریت و حکمرانی آب؛ مقاله هیدروژئواتیک، نگاره کردستان عنوان دوم را کسب کرد.

سی در بخش پوستر؛ پوستر برر تبه سوم را از آن خود کرد.ای کرمانشاه رها نوشته کمال طاهری از شرکت آب منطقهپایداری آبخوان

ش های دمایی در استان کردستان به نویسندگی عطاهلل امینی و محمدحسین سدری از مرکز تحقیقات و آموزتغییرات شاخص

 کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزیده شد.

 (1398اردیبهشت  8) میلیون متر مکعب ورودی آب سدهای استان700 

ستان در سال میلیون متر مکعب حجم مخازن سدهای ا ۵72ای خراسان رضوی گفت: از یک میلیارد و مدیرعامل شرکت آب منطقه

 ۵1محمد عالیی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: امسال  ت.عب آب ورودی سدهای استان بوده اسمتر مکمیلیون 700آبی جاری 

درصد  ۴9و  80درصد بوده است؛ این رقم برای کشور به ترتیب  23درصد سدها پر آب است درحالیکه این میزان در سال گذشته 

هم قابل توجهی در حل درصد ظرفیت آن را پر کرده است، س ۵3میلیون متر مکعب آب که  636وی افزود: سد دوستی با میزان  است.

های تغذیه وچک هستند پر آب شده و اجرای طرحسد استان که اکثرا ک 18مشکل تامین آب شرب مشهد خواهد داشت و حدود 

-98های سال جاری را استثنائی برشمرد و اظهار کرد: از ابتدای سال آبی عالیی بارندگی مصنوعی نیز بسیار موفقیت آمیز بوده است.

 90شابه سال آبی گذشته حدود میلی متر نزوالت جوی در سطح استان ثبت شده است که این رقم در مدت م 2۵7لغ بر تاکنون با 97

سبت درصد افزایش ن 18۴ساله و  ۵0درصد افزایش نسبت به متوسط  62متر بوده است که میلی 1۵8متر و متوسط بلندمدت آن میلی

 دهد.به سال آبی گذشته را نشان می

 (1398اردیبهشت  10) متر مکعب در ثانیه آب از شمال آق قال 15تا  10خروج حدود 

 بینیت: پیشگف ای گلستانآب منطقه، مدیر عامل شرکت نظریای گلستان، مهندس علی گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 ۵و  ۴در تاریخ  متری در استانمیلی 100بینی شده حدود شرکت بر این بود که با بارش پیش از وقوع بارندگی در ستاد بحران

 هایی اصالح سازههیم داشت که با اجرامیلیون متر مکعب آب در گرگانرود سیالب خوا 210تا 200اردیبهشت ماه سال جاری، حدود 

ب بر ثانیه از آب به متر مکع 2۵وتقویت دایک یلمه خندان حدود  قال-آقین اجرای کانال شمال همچن انحراف در آقدکش و قرنجیک و

ر وجود خواهد داشت متر مکعب بر ثانیه از رودخانه، امکان آبگیری شه 110گذری آبخارج شهر آق قال هدایت می شود و با ظرفیت 

متر  200 تا 180کش نهایی سد آقد و مهندس نظری بیان کرد: اجرای قطعی تر رخ داد.رگی و تخریب دایک این اتفاق سریعکه با پا

 هایسیالب د و درتپه منحرف خواهد کر مکعب بر ثانیه آب رودخانه گرگانرود را در محل سد به سمت آق قال در محل روستای سقر

  قال به وجود نخواهد آورد.گونه مشکلی برای آقد وشمگیر هیچمترمکعب برثانیه در پایین دست س 3۵0حدود 

 (1398اردیبهشت  10) ستان نیازمند الیروبی استهای گلکیلومتر از رودخانه 600ساالنه 

ها در استان گلستان کیلومتر از طول رودخانه 1800ار، ای گلستان گفت: هر سه سال یکبها و سواحل شرکت آب منطقهمدیر رودخانه

 یعی اظهار کرد: الیروبی مهندس شجاع شف کیلومتر باید انجام شود. 600نیاز به الیروبی و ساماندهی داشته که به طور متوسط ساالنه 

 

https://www.isna.ir/news/98020502568/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34753
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%D8%AA%D8%A7-15%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-600-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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گاه وع دستن به وسیله هر ... های ساختمانی سرشاخه درختان ودانه و نخالهمنجر به خروج رسوب ریزدانه، درشتبه هرگونه عملیاتی که 

دستخوش  رودخانه کف های کناری وههای طبیعی دیوارشود، به طوری که شیبسنگین از مقاطع رودخانه گفته می و امکانات سبک و

رابر رسوبات، ب ان برداشتوی افزود: این میز شود.تثبیت شده آن ثابت باشد، گفته میتغییرات نشده و همواره تعادل طبیعی پایدار و 

 این  د نیاز برای الیروبیباشد، و اعتبار مورمتر میسانتی 90الی  30انه ها به ضخامت با عنوان شکل مهندسی ومقطع رودخ 6۴3نشریه 

 30ید اعتباری معادل با ،میلیون تومان برای هر کیلومتر در نظر گرفته شود ۵0تقریبا  97تر برابر با فهرست بهای سال کیلوم 600

  رد.کتحقق پیدا ن ر کشور،کرد که با توجه به وضعیت اعتباری دیروبی به این کار اختصاص پیدا میمیلیارد تومان صرفا برای موضوع ال

   ای گلسرتان ملی سدهای بزرگ ایران با حضور مدیران شررکت آب منطقره    سیالب اخیر گلستان در جلسه کمیته تحلیل

 (1398اردیبهشت  11)

 کل در بارش دگیگستر:گفت گلستان اخیر سیالب اصلی علل به اشاره با گلستان ایمنطقه آب شرکت آب فنی مدیر نوری محمد دکتر

وی  شباع بوده است.ازمستان خاك منطقه  در مناسب هایبارش دلیل به و است افتاده اتفاق همزمان طور به استان آبریز هایحوضه

 هایبخش ه است ودر مقایسه با متوسط بارش استان بسیار زیاد و چشمگیر بود افزود: مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت حوضه و

طوالنی بوده و تا  هایستگاها در سیالب اوج دبی تداوم اینکه ضمن است، ادهافت اتفاق بارندگی اول ساعت 2۴ در اخیر هایبارش از زیادی

تان های اسرفیت ایمن عبور سیالب در رودخانهدکتر نوری با بیان اینکه ظ ساعت در ورودی سدهای استان ثبت شده است. 9

ار کم یب بسیاالدست و ششیب تند ب های استان نبوده است، گفت: شرایط توپوگرافی وخگوی حجم سیالب ورودی به رودخانهپاس

از  وشش گیاهیپای و ریلی در منطقه سیالب زده و کاهش جاده های نقلی وانه لسی خاك، وجود زیرساخت، جنس ریزدپایین دست

 211میلیارد و  2دود روز ح ۵وی با بیان اینکه حجم بارش تنها در حوضه گرگانرود طی  جمله علل وقوع سیل اخیر استان بوده است.

ستان بوده است ابرابر ظرفیت سدهای  3میلیون متر مکعب وحدود  327میلیون متر مکعب بوده است، گفت: حجم سیالب تولید شده 

 میلیون متر مکعب بوده است. 11۴این در حالی است که ظرفیت سدهای استان در حوضه گرگانرود  و

 (1398اردیبهشت  14) باال است بخش کشاورزی بسیار تظارات تامین آب درندکتر زهرایی: ا

ا به آبی راد کمموثر در ایجه شیراز، عوامل ره ملی مهندسی عمران در دانشگاآبی در یازدهمین کنگدبیرکارگروه ملی سازگاری با کم

و  اسی تقسیمیاجتماعی و س -چهار دسته فیزیکی مانند خشکی طبیعی، تغییرات آب و هوایی و ...، سازمانی و ضعف مدیریت، اقتصادی

آبی. ما با کم هاها با پرآبی مواجه هستیم و در برخی دورهخانم زهرایی افزود: در برخی از دوره د.ساخت عنوان کرسه دسته آخر را انسان

های تنظیم و تأمین آب بیش از حد ایجاد ایم؛ یعنی ظرفیتهای پر آبی صورت دادهتوسعه کشاورزی و مصرف آب را با توجه به دوره

توانیم نیاز مصرفی در آبی نمیهای کمشود که در دورهایم. نتیجه این میایم و انتظارات در بخش کشاورزی و مصرف را باال بردهکرده

ب بیشتر، های تأمین آایداری در منابع آب، راهکاروی گفت: در زمان ناپ .گذاریمآبی میاین حد توسعه را برآورده کنیم و اسم آن را کم

، ب، بازار آبآشوند. باید با راهکارهای عملیاتی آبیاری مدرن، بازچرخانی مانند سدسازی و انتقال آب، منجر به کاهش مصرف نمی

رای صادی بکشاورزی، مدیریت مشارکتی، واردات آب مجازی و تبادل آب بین بخش ها به سمت بازسازی اقت افزایش بهره وری

 .آب طلب برویمآبی یا به عبارتی توسعه کمسازگاری با کم

 

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%C2%A0%C2%A0%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34849


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

10 
   

 

1398 خرداد | چهل و دو شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 (1398اردیبهشت  15) تومان برای مهندسی رودخانه های کشور نیاز استمیلیارد  1200سالیانه 

های کشور اعالم خانهومان برای سه سال مهندسی رودمیلیارد ت 700هزار و  3مدیرعامل شرکت مدیریت مدیریت منابع آب ایران گفت: 

نادر  ستان سیالبلب استان گوی افزود: سیال .دارندهای خوزستان، لرستان و گلستان در اولویت اعتبارات قرار ایم که استاننیاز کرده

زن سدهای ردند که مخاها را تجربه کطغیانی شدن رودخانه شدید و مداوم وهای آبریز استان به طور همزمان بارش بود. تمام حوضه

ی اولیه یک سیالب با ها بیان کرد: سیالب استان گلستان در برآوردهارسولیمهندس حاج .استان نیز جوابگوی چنین سیالبی نبودند

 این نبود نادر  هدهندآن وجود دارد و همین موضوع، نشانساله است یعنی در هر سال، نیم درصد احتمال وقوع  200دوره بازگشت 

  .است سیالب

 (1398اردیبهشت  16) برگزاری نشست کمیته مشترک راهبردی آب ایران و آلمان

یمنی ابیعت و طست، حفاظت از زیحضور نمایندگان ارشد وزارت محیط اولین نشست کمیته مشترك راهبردی آب ایران و آلمان با

ریت منابع آب های مادر تخصصی مدی، وزارت نیرو و شرکت(GIZ) آلمان المللیبین های، آژانس توسعه همکاری(BMU) ایهسته

ت آن را مشاور وزیر هدف اصلی برگزاری این جلسه که ریاس  .ایران و مهندسی آب و فاضالب کشور، در ستاد وزارت نیرو برگزار شد

رد عالقه مشترك مو هایپروژههای در حال مطالعه و پیشنهاد الملل بر عهده داشت، بررسی آخرین وضعیت پروژهنیرو در امور بین

بز در فضای س وآخرین وضعیت طرح جایگزینی پساب مشهد با منابع آب مصرفی موجود در بخش کشاورزی در این جلسه  طرفین بود.

ا ادامه لمانی بهای احتمالی آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف آراستای مقابله با کمبود آب شرب و ضرورت کاهش ریسک

 ت طرح مذکور پس از دریافت شرح خدمات نهایی از طرف ایرانی موافقت نمود.مطالعا

 (1398اردیبهشت  17) میلیون مترمکعب گذشت 614رود از مرز ذخیره سد زاینده

، ود اصفهاناینده رمیلیون مترمکعب آب در مخزن سد ز 61۴ای اصفهان با اعالم ذخیره منطقهبرداری شرکت آب معاون حفاظت و بهره

ر خصوص امکان سرریز سد مهندس حسن ساسانی د  د.تا نیمه دوم خرداد ماه ادامه دارگفت: تداوم جریان آب در رودخانه زاینده رود 

مکعب بر ثانیه است که با توجه به حجم متر 90و خروجی از آن  16۴د رودر حال حاضر ورودی به سد زاینده رود، اظهار کرد:زاینده

 کرد. رود سر زیر نخواهدموجود ، میزان ورودی و خروجی از سد زاینده رود و مصارف آب شرب، صنعت و کشاورزی سد زاینده

 (1398اردیبهشت  21) های استان گلستان نسبت به آمار بلندمدتدرصدی بارش 75افزایش 

های استان نسبت به آمار بلندمدت خبر درصدی بارش 7۵ای گلستان از افزایش مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه

های شرکت آب یستگاهدر استان گلستان بر مبنای ا 1398فروردین  31لغایت  1397مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: از اول مهر  داد.

درصد  7۵متر است، میلی 3۵1متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت که میلی 613ای، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان منطقه

 61سو درصد، قره 76لستان ترك در استان گدرصد، ا 76وی افزود: مقدار افزایش در هر حوضه آبریز گرگانرود  دهد.افزایش نشان می

ایه شرکت آب پمدیر دفتر مطالعات  درصد افزایش نسبت به بلندمدت خبر داد. 78درصد و خلیج گرگان  ۵۵درصد، نکارود علیا 

د افزایش را درص 199تا  38های مهم استان، بین های شاخص رودخانهگیری شده در ایستگاهای استان بیان کرد: آبدهی اندازهمنطقه

ماه سال ماه سال جاری در مقایسه با فروردینعمق استان در فروردیندهد. ذخیره آبخوان کمنسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می

سال  1۵ های عمیق استان همچنان در مقایسه با متوسطگذشته و متوسط دوره آماری موجود، افزایش یافته لیکن ذخیره آبخوان

 دهد.ن میگذشته، کاهش نشا

 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34887
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34912
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=34924
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA
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 (1398اردیبهشت  23)  شودبه میزبانی وزارت نیرو برگزار می "آبیسازگاری با کم"رویداد ملی 

نیرو در  آبی و اولین جشنواره ملی آب به میزبانی وزارتکمازگاری با آبی، از برگزاری رویداد ملی سدبیر کارگروه ملی سازگاری با کم

ل این ینکه روز اوازهرایی با اشاره به  بنفشه .خبر داد« آبیرونق کسب و کارهای سازگار با کم»روزهای سوم تا پنجم تیرماه، با شعار 

که صاحب  لتیو نهادهای دولتی و غیردوها ژی اختصاص دارد، افزود: در این روز، شرکتهای صنعت، معدن و انررویداد به بخش

های خود را های مرتبط با مدیریت مصرف آب، کاهش تلفات و آلودگی آب و بازچرخانی آب هستند، توانمندیآوری و تجربه در حوزهفن

 قتجربیات موف م تیرماه،آبی ادامه داد: در دومین روز این رویداد ملی مصادف با چهاردبیر کارگروه ملی سازگاری با کم .کنندارائه می

زهرایی با بیان  .پروری، شیالت و منابع طبیعی ارائه خواهد شدهای کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دامآبی در حوزهسازگاری با کم

عنوان های آب شرب و فضای سبز معرفی خواهد شد، های غیردولتی و دولتی در حوزههای بخشاینکه در روز پنجم تیرماه، توانمندی

های آوریز و فنهای مشاغل خانگی سبکرد: در این روز همچنین، اولین جشنواره ملی آب برگزار خواهد شد و از برگزیدگان استارتاپ

 .نوین در حوزه صیانت از منابع آب و محیط زیست رونمایی و تقدیر خواهد شد

 (1398اردیبهشت  92) مت آب بر اساس مصوبه دولتآخرین تغییرات قی

ین راستا معاون درصدی بهای تعرفه آب و برق صورت گرفت که در هم 7طبق مصوبه دولت از ابتدای اردیبهشت ماه امسال افزایش 

ندگی مصارف بازدارریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا اعالم کرد از ابتدای خردادماه نیز با هدف مدیریت مصرف و برنامه

 طبق آمار .شوددرصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده می 16غیرضرور، ساالنه 

کند. در این بها را از مشترکان خود دریافت میبها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آبلیست دریافت آب

چون های انرژی هماجرایی شد، قرار بود طی پنج سال به تدریج قیمت حامل 1389ها که در سال ر اساس قانون هدفمندی یارانهراستا ب

ای و صورت غیریارانهها به، اجرایی و قیمت139۴های واقعی خود برسد که این کار باید تا سال آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت

ماه سال گذشته شاهد افزایش هفت درصدی تعرفه آب و البته در اردیبهشت .شد اما این موضوع محقق نشدیواقعی به مردم عرضه م

ر این شود را پر کند. دگران، این رقم نیز نتوانست فاصله قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ میبرق بودیم که به گفته تحلیل

ابالغ و « 1398شت سال افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبه»صوبه دولت درباره راستا، در سومین دهه نخستین ماه سال جاری، م

 .یابد( افزایش می٪7ساالنه به میزان هفت درصد ) 1398اعالم شد بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 

 (1398اردیبهشت  30) برداری ارسدرصدی طرح توسعه بهره 85پیشرفت 

 102برداری ارس با هدف برداشت طرح توسعه بهره برداری ارس گفت:رح توسعه بهرهای آذربایجان شرقی در از طمنطقهمدیرعامل آب 

زان هکشی به میری و زمیلیون مترمکعب آب از حقابه جمهوری اسالمی ایران از رود ارس برای تأمین آب کشاورزی و احداث شبکه آبیا

ود: اعتبار هزینه درصدی طرح خبر داد و افز 8۵مهندس یوسف غفارزاده از پیشرفت فیزیکی  هکتار اجرا شده است. 170هزار و  16

 مام طرح مورد نیاز است.میلیارد تومان نیز برای ات 360میلیارد تومان بوده و  686، مبلغ 1397شده برای اجرای طرح تا پایان سال 

نفر  7۵00صورت مستقیم و هزار نفر به 1۵برای  اجرای این طرحبرداری ارس نیز افزود: در پی نماینده مجری طرح توسعه بهره

 آغاز شده، شامل دو سد گردیان و گلفرج، شش پمپاژ اصلی و 1381شود. این طرح که از سال صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال میبه

 فاده از الکتروموتورهای باقدرت باالست.ترین ویژگی آن استپنج واحد عمرانی است و مهم

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=35039
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=35039
http://waterhouse.ir/wsa/1986
http://barghab.ir/fa/news/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 های جهانها در بزرگترین رودخانهمداخله انسان
مخازن و  ،دلیل ساخت سدهاها بهیان آب آنهای انسانی قرار گرفته و جرتأثیر فعالیتترین رودهای جهان تحتچهارم طوالنیتقریبا سه

شود و افزایش یآبی، یکی از دالیل این موضوع محسوب مدیگر تأسیسات مهندسی آبی تغییر کرده است. گسترش تولید انرژی برق

 شد.های مختلف باونهزیستی و نابودی گتنوعتواند تهدیدی جدی برای ق میبرای تولید بر آناستفاده از 

درازی )رودهایی که از دست طوالنیجاریِ رودهای  ترین ارزیابی دربارهجامع

ها وجود دست بشر در مسیر آن ساخته اند و هیچ سازهن در امان ماندهانسا

دهد فقط تعداد اندکی از این رودها باقی مانده و اکنون به ندارد(، نشان می

اند. ی آمازون و کنگو محدود شدهشمال و حوزه مناطق دوردستی مثل قطب

 کاهش است.ای درحالصورت فزایندهتعداد اندك نیز بهدرضمن، شمار همین 

هزار رود در سراسر  300این مطالعه بیش از  اعضای تیم پژوهش گردآورنده

سال از  10اند، در مدت ها ثبت شدهراهههای آبجهان را که در مجموعه داده

 2۴6هزار سد را بررسی کردند. از  2۵ای، موقعیت از تصاویر ماهواره ها با استفادهعنوان مثال، آنتحلیل کردند. بهوابعاد مختلف تجزیه

و هشت رود از این رودها در ای وجود ندارد هیچ سازه رودخانه 90ها هزار کیلومتر یا بیشتر است، تنها در مسیر ول آنای که طرودخانه

رود و این روش تولید برق به شمار میها بهترین عامل سدسازی در مسیر رودخانهآبی یکی از مهمرقانرژی ب آمازون قرار دارند. حوزه

افزایش  حالدر آمازون و بالکان نیز در منطقه آبیتبدیل شده است. تولید انرژی برق سایر کشورهای آسیایی راهبردی مهم برای چین و

ترین دلیل کاهش ارتباط مذکور را برعهده دارد، سدسازی اصلی که سرپرستی پروژهگیل نظر گونتر گریل، از دانشگاه مکبه است.

میلیون و  2بشر با ساخت سدهای متعددی که تعدادشان  منفی روی سالمت رودها دارد. رودهای سراسر جهان است و این موضوع تأثیر

بر سدها، مخازن و تجهیزات آبیاری نیز مانعی برای هزار عدد تخمین زده شده، باعث قطع و انحراف جریان رودها شده است. عالوه 800

های جانوری در ها و گونهکردن امکان تبادل موادغذایی و رسوبهمگریل معتقد است بشر باید با فرا ها هستند.جریان آزاد رودخانه

طبیعت  وحش ودهند و نقش مهمی در حفظ حیاترودهای روان، این رودها را حفظ کند؛ رودهایی که خدمات زیادی به بشر ارائه می

اند و دربرابر تغییرات تنوع زیستی را در خود جای دادهبه فضای بسیار کمی که دارند، بیشترین توجهاز دیدگاه او، رودها با کنند.ایفا می

های خورشیدی بتواند میزان استقبال از پنل های بشر بسیار حساس هستند. وی امیدوار است کاهش تدریجی قیمتحاصل از فعالیت

 تولید انرژی برقی را در آینده کاهش دهد.

های ی از طوالنیاینترنشنال ریورز، رود سالوین در جنوب آسیا یک یمؤسسهی مارین هاریس، از نهاد غیرانتفاعی آمریکایی گفتهبه

های نزدیک آن، راههشده آبی طبیعی آن را تخریب نکرده است؛ اما سدهای ساختهشود که هنوز انسان چهرهرودهایی محسوب می

بر برای شناسایی ای مهم و زمانام مطالعهول انجی اینترنشنال ریورز مشغتهدیدی برای این رود و اکوسیستم آن هستند. مؤسسه

 تأثیرتحت نیز را ی بشر و سیاره زمیناند. این رودها آیندهآسیب دیده یا و پذیر شدههای انسانی آسیبی است که دربرابر فعالیتیرودها

  . داد خواهند قرار
   ادامه خبر                لینک خبر

   سدسازی موضوع 

   https://www.newscientist.com منبع 

   08/0۵/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

https://www.newscientist.com/article/2201876-humans-have-interfered-with-most-of-the-worlds-greatest-rivers/
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 تاثیر نابرابر تغییرات اقلیمی بر میزان تولید محصوالت کشاوزی در جهان
تغییرات اقلیمی در برخی از مناطق جهان موجب کاهش تولید 

ها برخی مناطق موجب افزایش تولید آن محصوالت کشاوزی و در

ده محصول کشاورزی نخست جهان )جو، کاساوا، ذرت،  .شده است

درصد از  83برنج، سورگوم، سویا، نیشکر و گندم( روغن پالم، کانوال، 

دهند. در های کشاورزی را تشکیل میکل کالری تولیدشده در زمین

بینی شده است که از میزان تولید شرایط اقلیمی آینده، پیش

محصوالت کشاورزی کاسته شود. اکنون پژوهشی جدید نشان 

این منابع مهم در حال حاضر نیز تولید  تغییرات اقلیمی دهد کهمی

اند. این پژوهش که در تاثیر قرار داده است و برخی از مناطق و کشورها از این نظر در شرایط بدتری قرار گرفتهانرژی را تحت

ی تغییرات هوایی و نیز اطالعات محصوالت کشاورزی برای ارزیابی تاثیر بالقوهومنتشر شده، از اطالعات آب  PLOS ONE یمجله

 :توان به شکل زیر خالصه کردهده شده، استفاده کرده است. نتایج این مطالعه را میاقلیمی مشا

درصدی در تولید  13/۴شود؛ از کاهش ای در ده محصول نخست جهان میمالحظهشده موجب تنوع قابلتغییرات اقلیمی مشاهده .1

د از کالری غذایی درص 1منجر به متوسط کاهش حدود  درصدی در میزان تولید سویا که در مجموع 3/۵روغن پالم گرفته تا افزایش 

 .قابل مصرف حاصل از این ده محصول نخست شده است

طور های التین بر آمریکداروپا، آمریکای جنوبی و استرالیا عمدتا منفی،  اثرات تغییرات اقلیمی روی تولید محصوالت کشاورزی در .2

 .ختلط استکلی مثبت و در آسیا، آمریکای شمالی و مرکزی م

ز اند و برخی ورزی هستکاهش در میزان تولید محصوالت کشا اامنی غذایی هستند، درحال تجربهنیمی از تمام کشورهایی که دچار ن .3

 .کشورهای صنعتی در غرب اروپا نیز چنین وضعیتی دارند

 .است ی آمریکا افزایش دادهغرب میانههای تغییرات اقلیمی اخیر، تولید برخی از محصوالت خاص را در مناطقی از ایالت .۴

هایی وجود خواهند داشت و وضعیت برخی از ها و بازندهبرنده"د: گویمیسوتا زیست دانشگاه مینهی محیطاز مؤسسه دیپاك ری

 .کشورها که در حال حاضر دچار ناامنی غذایی هستند، بدتر خواهد شد

العات به ند. این اطررزی در معرض بیشترین خطر قرار دایایی و محصوالت کشاوغرافدهد که کدام مناطق جها نشان میاین یافته

اثیر دود کردن تگی و محپایدار سازمان ملل متحد یعنی پایان دادن به گرسن ش برای دستیابی به اهداف توسعهافرادی که در حال تال

های مهمی در آینده های جدید و برداشتن گامد سؤالهایی نظیر این، موجب ایجاتغییرات اقلیمی هستند، مفید خواهد بود. بینش

ها های بزرگ مواد غذایی، بازرگانان کاال و کشورهایی که آنگویند این گزارش دارای تلویحاتی برای شرکتپژوهشگران می .خواهد شد

به  مربوط ییرات اقلیمی چیزیدهد که تغاین پژوهش نشان می: گویددر آن مشغول به کار هستند و نیز کل مردم دنیا است. ری می

 .ها در حال حاضر هم در حال روی دادن هستندآینده نیست و آن

   ادامه خبر                لینک خبر

   غییرات اقلیمیت موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   31/0۵/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501114611.htm
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 کشف مخزن بزرگی از آب شیرین در اقیانوس اطلس

خبر  اند که از احتمال وجود چنین مخازنی در مناطق خشک جهانپژوهشگران مخزن عظیمی از آب شیرین در زیر اقیانوس پیدا کرده

های وجود این آب در انگیز است، وجود آن چندان غیرمنتظره نیست. نشانهعظیم این مخزن پنهانی شگفت که اندازهدرحالی .دهدمی

شرقی های متخلخل، تقریبا در کل سواحل شمالافتاده در سنگدامکرد این مخزن عظیم بهدیده شد؛ اما کسی گمان نمی 1970ی دهه

د دارد؛ ای از آب شیرین وجودانستیم در اینجا مخازن جداگانهمی: گوید، از دانشگاه کلمبیا میکلویی گوستافسون .شدآمریکا گسترده با

 .دانستیمآن چیزی نمی ولی از اندازه و هندسه

ای از پژوهشگران با هدایت گوستافسون مطالعه گروهی، 201۵در سال 

یارد ماساچوست انجام مارتاز وینه ی درکنار سواحل نیوجرسی و جزیرهآزمایش

مستقر  الکترومغناطیس هایدادند. این پژوهشگران با استفاده از گیرنده

 شده در رسوبات زیر فالتهای زیرزمینی پنهان، ذخایر آبکشتی پژوهشی در

های و در عملیات اکتشافی شرکت 1970 از دهه .ها را بررسی کردندقاره

های فسیلی گاهی آب شیرین پیدا یافتن سوختنفتی، هنگام حفاری برای 

کردند در آنجا باید چیزی موجود اساس، دانشمندان فکر میاینشد. برمی

تیابی منظور دسآن کافی نبود. به منبع و اندازه ها دربارهت آنباشد؛ اما اطالعا

های زیر کشتی را روز هدایت الکتریکی آب 10 مدت به پژوهشیاین مخازن، پژوهشگران مستقر در کشتی  زمینه به اطالعات بیشتر در

کند. با آب شیرین، امواج الکترومغناطیس را بهتر هدایت می مقایسه کردند. آب شور در گیریاندازهشرقی آمریکا در سواحل شمال

 .آبخوان اسرارآمیز را مشخص کنندی این مستقر در نزدیک ساحل به پژوهشگران این امکان را داد که محدوده هایبنابراین، گیرنده

وجود سیستم آبخوان  دهندهرود، نشانشمار میظیم بهیابی این مخزن عمنظور موقعیتنتایج این مطالعه که نخستین تالش جامع به

 2800کیلومتر از سواحل اقیانوس اطلس در آمریکا گسترده شده و حاوی حدود  3۵0زیردریایی پیوسته است که حداقل در طول 

برابر  غرب را درنظر بگیریم، شاید حتی چندینشرق و جنوبکیلومتر مکعب آب زیرزمینی با شوری کم است. اگر وسعت سواحل شمال

منبع آب شیرینی است که  دهندهوجود داشته باشد که نشان قاره آمریکا شرقی فالتدر آب زیرزمینی در بخش شمال ،این مقدار آب

گویند تشکیل پژوهشگران در توضیح چرایی ایجاد چنین آبخوان بزرگی می .های روی خشکی خواهد بودترین آبخوانرقیب بزرگ

آبخوان احتماال زمانی اتفاق افتاده که مقادیر عظیم آب شیرین حاصل از ذوب یخ در آخرین عصر یخبندان در رسوبات سنگی گیر کرده 

ویژه مناطق نزدیک به هایی از آن، بهزدایی کرد؛ زیرا بخشی، اول باید آن را نمکمنظور استفاده از این آب برای اهداف آشامیدناست. به

ن عظیم نشان کند این کار را باید انجام دهیم، وجود این آبخوااگرچه در زمان حاضر کسی پیشنهاد نمی .آب دریا، شور خواهد بود

تر جهان مانند کالیفرنیا و استرالیا و خاورمیانه وجود و خشک های دیگرهای آب زیرزمینی در بخشگونه سیستمدهد احتماال اینمی

های این پژوهش در یافته .های دیگر جهان باشدتواند منبع مهمی از آب در بخشاین می: گویدداشته باشد. گوستافسون می

 .منتشر شده است  Scientific Reports یمجله

 ادامه خبر لینک خبر
 آب ژرف موضوع 

 https://www.sciencealert.com منبع 
 2۴/0۵/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencealert.com/scientists-discover-vast-reservoir-of-fresh-water-hidden-off-the-us-coast
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Breakthrough in new material to harness solar power 

The University of Toledo physicist pushing the 

performance of solar cells to levels never before reached 

made a significant breakthrough in the chemical formula 

and process to make the new material. The new research 

paper, which is published in the journal Science, outlines 

how the photovoltaics team is fine-tuning a mix of lead 

and tin to advance the technology closer to its maximum 

efficiency. Efforts have currently brought the efficiency 

of the new solar cell to about 23 percent. In comparison, 

silicon solar panels on the market today have around an 

18 percent efficiency rating. 

Perovskites, compound materials with a special crystal structure formed through chemistry, would 

replace silicon, which -- for now -- remains the solar-cell material of choice for converting the sun's 

light into electrical energy 

 جدیددستاوردی بزرگ در مهار انرژی خورشیدی با مواد 

ی اساتفاده از  هاا درزمیناه  هاای خورشایدی هساتند. آن   حال تالش برای بهبود باورنکردنی عملکرد سلولو درفیزیکدانان دانشگاه تولید

هاای  اناد و امیدوارناد موفاق باه سااخت سالول      انگیزی دست یافتاه های شگفتشمیایی و فرایند ساخت مواد جدید، به پیشرفت فرمول

ها تولید نشده است و باا ایان کاار بحاران انارژی را در سراسار جهاان        ن نظیر آنالعاده زیادی شوند که تاکنوخورشیدی با راندمان فوق

هاای خورشایدی   منتشر شده، تاالش تایم پژوهشای سااخت سالول      ی ساینسی پژوهشی جدیدی که در مجلهدر مقاله برطرف کنند.

های خورشیدی، شرح داده شده اسات.  رساندن سلولفتوولتاییک، برای ترکیب سرب و فلز و ایجاد آلیاژی از این دو فلز برای به حداکثر 

درصادی   18باا رانادمان    درصد برسانند کاه درمقایساه   23های خورشیدی را به اند راندمان سلولحاضر پژوهشگران موفق شدهحالدر

گیری ها و بهرهسلول ای که دانشمندان قصد دارند از آن برای ساخت این گونهماده های سیلیکونی، پیشرفت درخور توجهی است.سلول

 قلاع  یاا  سارب  هالید معدنی -آلی هیبرید پروسکایت،) دوالیه حداکثری از انرژی خورشیدی استفاده کنند، سلول خورشیدی پروسکایت

ها موادی مرکب و دارای ساختار کریساتالی خاصای هساتند کاه ازطریاق      شود( نام دارد. پروسکایتبه دست انسان ساخته می که است

کنیم، این مواد جایگزین سایلیکون  ها صحبت میی آنهای خورشیدی جدیدی که دربارهگیرد. در سلولشیمیایی شکل می هایواکنش

 انارژی  از برق تولید برای استفاده مورد خورشیدی هایسلول) های خورشیدی فتوولتاییکای است که در سلولشوند؛ سیلکیون مادهمی

 .شودمی استفاده برق به خورشیدی انرژی تبدیل برای امروزی، (خورشیدی
Amount of carbon stored in forests reduced as climate warms  
Accelerated tree growth caused by a warming climate does not necessarily translate into enhanced 

carbon storage, an international study suggests. The team, led by the University of Cambridge, 

found that as temperatures increase, trees grow faster, but they also tend to die younger. When these 

fast-growing trees die, the carbon they store is returned to the carbon cycle.  

The results, reported in the journal Nature Communications, have implications for global carbon 

cycle dynamics. As the Earth's climate continues to warm, tree growth will continue to accelerate, 

but the length of time that trees store carbon, the so-called carbon residence time, will diminish. 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190514081554.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190515085426.htm
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During photosynthesis, trees and other plants absorb carbon dioxide from the atmosphere and use it 

to build new cells. Long-lived trees, such as pines from high elevations and other conifers found 

across the high-northern latitude boreal forests, can store carbon for many centuries. 

 

  ها در اثر گرمایش اقلیم کاهش ذخیره کربن جنگل

دهد افزایش رشد درختان در اثر گارم شادن   نشان می المللیبین نتایج یک مطالعه 

 .ی کربن نیستاقلیم، لزوما به مفهوم افزایش ذخیره

اند که وقتی دماای هاوا افازایش    پژوهشگرانی تحت هدایت دانشگاه کمبریج دریافته

هاا نیاز کاساته    شاود ولای از طاول عمار آن    تر میکند، رشد درختان سریعپیدا می

هاا  میرند، کربن ذخیره شده در آنتان دارای رشد سریع میشود. وقتی این درخمی

 Natureی گااردد. نتااایج ایاان مطالعااه کااه در مجلااهی کااربن بااازمیبااه چرخااه

Communications  بارای دینامیاک چرخاه کاربن       مفاهیمیمنتشر شده، دارای

تار  شاود، رشاد درختاان نیاز ساریع     طور که اقلیم زمین گرم میجهانی است. همان

 نیز کاهش خواهد یافت.« مدت زمان اقامت کربن»کنند یعنی همان که درختان کربن را ذخیره می؛ اما مدت زمانیشودمی

هاای جدیاد اساتفاده    اکسید را از اتمسفر جذب کرده و از آن برای سااخت سالول  دیدر جریان فتوسنتز، درختان و گیاهان دیگر کربن

های جغرافیایی های واقع در عرضها در ارتفاعات باال و دیگر کونیفرهای موجود در جنگلجکنند. درختان دارای عمر طوالنی نظیر کامی

 توانند برای چندین قرن، کربن را در خود ذخیره کنند.شمالی می
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راه حل مبارزه با کم آبی در کشورهای مختلف :شیمطلب آموز  
ترین ایینای که از نظر حجم منابع آب شیرین در یکی از پها در خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقهبا افزایش تغییرات اقلیمی، خشکسالی

 دبای مناطق این که دارند اکیدت اساس همین بر کارشناسان تر شده است.سال گذشته بیشتر و متداول ۴0سطوح جهان قرار دارد، طی 

 .مدت بسنده نکنندهای ساده و کوتاهحلیی برای آمادگی در برابر بدترین شرایط خشکسالی باشند و به راههاطرح دنبال به

ما باید خشکسالی را به طور : در ارتباط با خشکسالی بیان کرد (FAO) معاون دفتر اقلیم سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد

ریزی بلندمدت برای کاهش تر و برنامههای پیشگیرانهسیاستاضطراری به سمت های متفاوتی درك و مدیریت کنیم و از واکنش

گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد خشکسالی به کشت محصوالت  .خطرات و ایجاد انعطاف بیشتر در برابر این پدیده حرکت کنیم

ها به منظور جلوگیری از چرای بیش از حد احشام عداد دامهای آبیاری کارآمدتر و کاهش تزراعی با نیاز کمتر به آب، استفاده از سیستم

 .توصیه کرده است

طبق پارامترهای تعیین شده توسط سازمان ملل 

متحد، هر کشوری که به ازای هر نفر سالیانه کمتر از 

متر مکعب آب داشته باشد با مشکل کمبود آب  1000

جدی مواجه است و در صورتی که این میزان به 

متر مکعب برای هر فرد برسد آن  1700تا  1000

کشور با مشکالت تامین آب رو به رو خواهد بود. در 

آبی، حال حاضر با توجه به فراگیر شدن معضل بی

کشورهای مختلف به رویکردهای بزرگ و کوچک 

به طور مثال در برخی از : اندمتفاوتی روی آورده

اندازی آوری مه برای تبدیل بخار آب به آب به منظور مقابله با کمبود آب راهعهای جمروستاهای مراکش در حاشیه بیابان صحرا، پروژه

 .شده است

شکیل ترین منابع آبی این کشور را رودهای آمودریا و سیردریا تهای اخیر در امان نمانده است. مهمتاجیکستان نیز از شر خشکسالی

هت آبیاری در جدرصد از آن  96کیلومتر مکعب آب دارند که  77رود حدود  ریزند. این دومی« آرال»اند که در نهایت به دریاچه داده

ها شوند. اما گزارشهای طبیعی در مناطق کوهستانی تغذیه میها خود توسط یخچالگیرد. این رودخانهکشاورزی مورد استفاده قرار می

تواند تا یک سوم کاهش یافته و منجر به کاهش ش جهانی میبه دلیل گرمای 20۵0ها تا سال حاکی از آن است که آب این یخچال

های ز زمینها شود. برای کشوری مانند تاجیکستان که تنها هشت میلیون نفر جمعیت داشته و فقط هفت درصد اجریان آب رودخانه

انواده خرق برای هزاران بندی آب و بتواند فاجعه آمیز باشد. در حال حاضر این اتفاق باعث سهمیهآن قابل کشت هستند، این اتفاق می

ه ت روی رودخانکه در حال ساخ« راغون»آبی و سد  در این کشور شده است. به همین دلیل است که این کشور امید زیادی به نیروگاه

دنیا  متر بلندترین سد 33۵بسته است. این سد سنگی با هسته خاکی که با ارتفاع  تاجیکستان است،« پامیر»در منطقه « وخش»

 .شود، عالوه بر مدیریت بهتر آب به تولید دو برابری انرژی در تاجیکستان کمک خواهد کردب میمحسو

آوری و به ها آب باران به بیشترین میزان ممکن جمعهایی هستند که در آندر کنیا نیز بسیاری از کشاورزان در حال یادگیری روش

 60 هایی با پهنا، طول و عمقها کشاورزان چالهطور مستقیم به ریشه محصوالت منتقل شود. به عنوان مثال در یکی از این روش

 کنند. سپس پنج دانه از ها ایجاد میالهچهایی از خاك در سه طرف آن به منظور هدایت آب باران به داخل متری کنده و پشتهسانتی
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ها برای متمرکز کردن پوشانند. این چالهها را با مخلوط خاك و کود میمحصول مورد نظر در چهار گوشه و مرکز چاله کاشته و روی آن

بندی اند تراسیایی به آن رو آوردههایی که کشاورزان کنبسیار موثرند. یکی از دیگر روشهای محصول آب و مواد مغذی روی ریشه

اهش فرسایش ای جریان آب را کاهش داده که خود منجر به کهای الیهای است. این سیستمهای تپههای کشاورزی به ویژه زمینزمین

آبی در حال گذار به سمت ه دلیل بحران کمکشورهایی است که بتوان گفت کنیا یکی از به طور کلی می .شودخاك و حفظ آب می

های حفظ و های مناسب برداشت آب است و در عین حال بر روشگذاری روی زیرساختهای پیشرفته کشاورزی و سرمایهسیستم

 .ها تاکید داردذخیره آب در خانه

 

ه در الس کاماتی بور به مدیریت آب کرده است. از جمله اقدهمچنین کمبود آب برخی از مناطق آمریکا از جمله الس وگاس را مج

یق رد. آب از طرکدر نزدیکی این شهر اشاره « مید»توان به حفر یک تونل در دریاچه وگاس برای مقابله با کمبود آب انجام شده، می

ظر گرفتن شود. با در نمی خانه فرستادهیهپیش از رفتن به شهر به یک تصف یک لوله ثابت شده در پایین دریاچه به تونل فرستاده شده و

شود، شهر با شود به هنگام خشکسالی که آب سطح دریاچه خشک میهای تحتانی دریاچه برداشت میاین نکته که آب از قسمت

 .آبی رو به رو نخواهد شدمعضل بی

کمک  مشکل کمبود آب و منابع طبیعی آوری آب باران، خود بهدر مکزیک نیز چندین سال پیش یک مهندس تصمیم گرفت با جمع

 متر مکعب 90آوری آب باران به حجم کشی، یک سیستم جمعکند. او با نصب یک مخزن در پشت بام خانه، چندین فیلتر و شبکه لوله

« اوو رودریگزگوست»کند. ینفر به آب را در سه خانه این منطقه به آب به مدت هفت ماه از سال تامین م 12ایجاد کرده که حداقل نیاز 

 فریهزار ن 20معیت حدود با ج« سن بارتولوآمیالکو»لیتر اعالم کرده است. آب مورد نیاز شهر  90تا  80مصرف روزانه هر فرد را بین 
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شود و با وجودی که ساکنان آن برای آب کند، از یک چشمه متصل به شبکه محلی آب تامین میکه این مهندس در آن زندگی می 

ست اکنند بسیاری از مردم از آن محرومند. در این شهر تجارت آب تانکرها مرسوم است و این خود دلیلی کشی هزینه پرداخت میلوله

 !ان این شهر از آببرای محرومیت بسیاری از ساکن

معضلی جدی در این  به 2030میلیون نفری برای مقابله با بحران آبی که به گفته کارشناسان از سال  130تواند به مکزیک آب باران می

متر مکعب  میلیارد ۴۵/1میالدی، این کشور سالیانه حدود  2017شود، کمک کند. طبق آمارهای بدست آمده در سال کشور تبدیل می

 .اهد شدآبی رو به رو نخوآورد که در صورت ذخیره مناسب آن با معضل بیها به دست میرا در قالب بارندگیآب 

میلیون نفر در مکزیک از دسترسی به آب در  10دهد تقریبا های یک موسسه غیر دولتی در مکزیک نشان میدر حالی که داده

های سطحی درصد از طریق آب 21گردد، کشور تبخیر شده و به جو باز میهای این درصد از آب باران 72هایشان محرومند، خانه

آوری آب باران که رودریگز آن را طراحی کرده کند. سیستم جمعها را تغذیه میدرصد نیز به زیر زمین نفوذ و آبخوان 6/3تخلیه شده و 

 20شود. این میزان ها میهکتار از پشت بام 21دود کعب در حمیلیون متر م 16آوری ماهیانه دالری باعث جمع 1۵0با هزینه تنها 

ین اکنون در حال اجرای برنامه ملی برداشت آب باران از طریق اکند. دولت مکزیک همدرصد از میزان تقاضای کل شهر را تامین می

 .سیستم در مناطق روستایی است

به طوری که  آبی در دنیا مواجه شدهترین بحران بیا جدیی دانست که بتوان اولین کالنشهرشهر کیپ تاون آفریقای جنوبی را می

جویی به صرفه جویی کنند. ایناند تا به شدت در مصرف آب صرفههذخایر آبی شهری به صفر رسیده است. مقامات شهر از مردم خواست

 .برندهای بهداشتی به کار بر سرویساند، دوباره برای استفاده دحدی است که مردم مجبورند آبی را که برای استحمام استفاده کرده

های فصتادن در رسانی به ساکنان آن تعیین شده و مردم برای دریافت آب مجبور به ایسنقطه در سراسر این شهر برای آب 200

 .لیتر یا کمتر از آن آب مصرف کنند ۵0اند روزانه تنها طوالنی هستند. مقامات از مردم تقاضا کرده

وان به تها میز آناجویی در مصرف آب وادارد که یعی از اقدامات کمک گرفته تا افراد و کسب و کارها را به صرفهکیپ تاون از طیف وس

های آب برای های خصوصی و افزایش هزینههای آبی در بخشرسانی شهر، تعیین بازرسیکاهش فشار آب در سیستم آب

های زیرزمینی برداری از آبکن و بهرههای آب شیرینجمله احداث کارخانه هایی ازچنین پروژهکنندگان بزرگ اشاره کرد. هممصرف

 .جهت تامین منابع آبی در این شهر آغاز شده است

الم انسته و اعدتاون  دیده بان حقوق بشر اختالفات سیاسی در آفریقای جنوبی را عاملی برای شکست در پروژه مدیریت بحران آب کیپ

یتر کاهش خواهد یافت. ل 2۵لیتر به  ۵0کاهش ذخایر آبی، میزان سهمیه آب هر فرد در این شهر از روزانه کرده در صورت ادامه روند 

د آب شهر در مور ها هستند برخی دیگر معتقدند رویکرد کلیدر حالی که برخی مقامات در انتظار آغاز ماه مه میالدی و ماه بارندگی

 .ها و پر شدن سدها اکتفا کردرای بارندگیتوان تنها به انتظار بباید تغییر کند و نمی
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