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آبیرویداد ملی سازگاری با کم  

 
 

 آبی برای اولین بار در کشور همزمان باا رویداد ملی سازگاری با کم

در ساالن   تیرمااه  از دوم تا پاجمم جویی در مصرف آب هفته صرفه

های وزارت نیرو برگزار شد. در حاشیه برگزاری این رویاداد  همایش

هاای  همچجین، نمایشگاه تخصصی با محوریات مررفای توانمجادی   

 آبای تادارد دیاده شاده    اری با کمبخش خصوصی در زمیجه سازگ

 .بود

هاا کاه مجمار باه     های موفق انمام شاده در اساتان  شجاسایی طرح

های اند، شجاسایی ظرفیتی آب شدهکاهش مصرف، تلفات و آلودگ

هااای صااجرت، مراادن، اناارشی، شاارب شااهری و موجااود در حااوزه

وگوهاای اجتماا ی   روستایی، فضای سبز کشاورزی، توساره گفات  

زاری بی از جمله اهاداف برگا  آفراگیر درباره موضوع سازگاری با کم

هاای  ضاو   در این رویداد که با همکاری دستگاه این رویداد بودند.

جهااد  های نیارو،  ویژه وزارتخانهآبی بهروه ملی سازگاری با کمکارگ

زیسات  مردن، تمارت و سازمان حفاظت محیطصجرت،  ،کشاورزی

هاای  های خصوصی، سازمانهای اجرا شده شرکتد، طرحشبرگزار 

هاای ییردولتای و   های دانش بجیاان و مممو اه  مردم نهاد، شرکت

ت آب، کاااهش تلفاااجااویی مصاارف آب، دولتاای در زمیجااه صاارفه

 .ددنش رفیبازچرخانی آب و یا کاهش آلودگی آب مر
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 ادامه سرمقاله:
ان مزکشاورزی، سا های نیرو، صجرت،بیان ایجکه وزارتخانهبا  آبفا وری آب ومدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره ،بجفشه زهرایی

وز نخست کججد گفت: رزیست در برگزاری رویداد ملی سازگاری با کم آبی با یکدیگر همکاری میهواشجاسی و سازمان حفاظت محیط

هش تلفات آب بازچرخانی و کاهای صجرت، مردن، انرشی و مباحثی از جمله به بخش شداین رویداد که سوم تا پجمم تیر ماه برگزار 

 .یافتهای فضای سبز اختصاص روز دوم به بخش کشاورزی و روز سوم نیز به بخش آب شرب و همچجین بخش .شتاختصاص دا

ین رویداد که در ا ودباین  هااجالس با بیان ایجکه تفاوت این رویداد با سایر آبفا آب و وری مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره

 .ای از تمارب برسیمگفت: هدف این است که به یک کارنامه شدندآبی مررفی انمام شده در حوزه سازگاری با کمهای طرح

زیران تأسیس شد و از نظر وبا مصوبه  9۶آبی توضیح داد: این کارگروه نیمه اسفجد سال ورد سابقه کارگروه سازگاری با کمزهرایی در م

شود و می ر استان به ریاست استاندار تشکیلآبی در سطح ههای استان سازگاری با کمکارگروهدارای کمیته تخصصی است. ساختاری 

ها کاهش مصارف ها گفت: هدف برنامهاهداف برنامه زهرایی در مورد .ایمها دریافت کردهبرنامه در زمیجه  ملکرد کارگروه 1۷تا کجون 

 .میلیارد متر مکرب از برداشت از مجابع زیرزمیجی است 11ها از کاهش انآب و اطمیجان تحقق سهم است

د آب و توهم مانی اقتصال نابساآبی در ایران تاکید کرد که یکی از این  وامان، وزیر نیرو با بررسی  وامل کمدر این همایش رضا اردکانی

اند، در چجد دهه اخیر به مصرف ها بودهترین آب از طریق قجاتگرانکججده ارزانی آن است. از نگاه او، ایرانیان که در طول تاریخ مصرف

آبی گفت: تولید رو برای سازگاری با کموزیر نیرو با اشاره به اقدامات پیش .اندهای انرشی تبدیل شدهترین آب از طریق یارانهکججده ارزان

وان تدر محدوده  قش آن به  جوان سرنوشت اقلیمی ییرقابل تغییرآبی و نگذاران درباره واقریت کمدانش و متقا دسازی مردم و سیاست

آبی و تبدیل آن به گفتمان در مدیریت مجابع آب، ها و ابزارهای سازگاری با کمبشری موجود، تولید دانش درباره مرجا ضرورت

های زیست و وضع ابزارها خلق شیوههای تولید تآبی، نشان دادن ظرفیه بازیگران در مسیر سازگاری با کمسازی مجافع همهماهجگ

آبی از آبی و همچجین سازماندهی نظام سجمش، پایش و ارزیابی توسره کشور بر اساس میزان کمهای مشوق سازگاری با کمسیاست

لید و و توو کار   به رونق کسباردکانیان در این رویداد ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که کشور شدیداً. ها استجمله این فرالیت

رد. دا خواهجد کآبی در این رویداد فرصتی برای رشد پیزیستی نیاز دارد، کسب و کارهای سازگار با کماشتغال و بهبود شرایط محیط

دهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری با ترین سرمایه برای جهتها اصلینیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فرالیت در استارتاپ

 .آبی استکم

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 های زیرزمینی مواجه هستند های کشور با افت آبدرصد دشت 90 
دبیر طرح احیا و ترادل بخشی مجابع آب زیرزمیجی شرکت مدیریت مجابع آب ایران 

های های کشور با کسری مخزن و افت آبدرصد دشت 90با تاکید بر ایجکه بیش از 

هزار حلقه چاه ییرمماز در سطح  45زیرزمیجی مواجه هستجد، گفت: تاکجون 

 .های کشور مسدود شده استدشت

 320های ییرمماز کشور به در حال حاضر ترداد چاه ادامه داد: " بداهلل فاضلی"

هزار حلقه رسیده است که در مصارف شرب،  48۶های مماز به هزار حلقه و چاه

فاضلی با تاکید بر ایجکه اجرای طرح  .حال فرالیت هستجدبهداشت و کشاورزی در 

های ییرمماز در کشور شده است، ادامه داد: اگر در احیا و ترادل بخشی در پجج سال اخیر مجمر به کاهش و تا حدود زیادی کجترل چاه

 .اه ییرمماز جدید وجود داشتهزار حلقه چ 12های کشور نداشتیم، هر ساله امکان حفر این مدت کجترل و نظارت قوی روی دشت

های زیرزمیجی مواجه هستجد، گفت: طی چجد های کشور با کسری مخزن و افت آبدرصد دشت 90فاضلی با تاکید بر ایجکه بیش از 

 مجظور کجترل و تثبیتهای احیا و ترادل بخشی بهسال اخیر بجا به دالیلی از جمله  دم تامین ا تبارات شاهد کجد شدن اجرای طرح

 .های زیرزمیجی در کشور هستیمافت سفره

یرزمیجی است، خاطرنشان زپروشه طرح احیا و ترادل بخشی مجابع آب  15وی با بیان ایجکه ا تبارات موجود تجها پاسخگوی دو پروشه از 

 این ییر در بروند،پیشای به صورت زنمیرهپروشه در کجار هم به 15کرد: اگر درصددیم این طرح به موفقیت دست پیدا کجد باید هر 

و ترادل بخشی مجابع آب  دبیر طرح احیا .شد خواهد تشدید ساله هر زیرزمیجی هایسفره افت روند الزم، مجابع تامین  دم با صورت

د وزارت جها د توسطزیرزمیجی شرکت مدیریت مجابع آب ایران با تاکید بر ایجکه الگوی کشت متجاسب با وضریت مجابع آب کشور بای

دهه  ه مربوط بهی آب ککشاورزی تدوین شود، اظهار کرد: این مهم تاکجون انمام نشده است و از طرفی این وزارتخانه بایستی سجد مل

رسانی کجد که این امر نیز تاکجون اتفاق نیفتاده روزهای زیرزمیجی بهاست را بر اساس وضریت اقلیمی فرلی و ظرفیت موجود سفره ۷0

 .است

های  ضو شورای  الی آب دانست و افزود: اگر تر دستگاهطرح احیا و ترادل بخشی را در گرو همکاری هرچه نزدیک فاضلی موفقیت

ن را آشی خاگر مجافع ب بجاست طرح احیا و ترادل بخشی مجابع آب زیرزمیجی موفقیت الزم را کسب کجد باید به مجافع ملی آن بجگریم.

رش های فرابخشی را گستها تقویت شده و نگاهت مواجه خواهد شد؛ بجابراین بایستی همکاریدر نظر بگیریم مطمئجا این طرح با شکس

های فر رساندن چاهصوی با تاکید بر ایجکه امکان به  .یت کجیمهای زیرزمیجی را کاهش و تثببدهیم تا بتوانیم مرضل مدیریت مجابع آب

به مجاطق شمالی است  هزار حلقه مربوط 100یرمماز موجود در کشور حدود هزار حلقه چاه ی 320ییرمماز وجود ندارد، گفت: از میان 

ین میان ضافه کرد: در ادبیر طرح احیا و ترادل بخشی مجابع آب زیرزمیجی شرکت مدیریت مجابع آب ایران ا .و برداشت چجدانی ندارند

 جد تبادل آبها ایماد خواهد شد بتواندر دشت هزار حلقه چاه دیگر نیز مشمول قانون تریین تکلیف هستجد تا با ظرفیتی که 100

 .ها ایماد نکجیمهای مماز آب خریداری کرده و پروانه بگیرند تا تخصیص جدید و فشاری به مجابع سفرهداشته باشجد و از چاه

 ادامه خبر لیجک خبر
 آب زیرزمیجی موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع مجبع 

 11/04/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79723
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79723


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

5 
   

 

1398تیر  |چهل و سه  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 های آبرسانی به شهر تهرانآخرین وضعیت طرح
به ایجکه میزان سیدحسن رضوی در نشستی خبری با اشاره 

 38۶های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکجون به بارندگی

میلیمتر رسیده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال آبی گذشته 

درصد رشد  48درصد و در نسبت به مدت متوسط بلجدمدت  ۶1

وی ورودی به سدهای پجمگانه تامین کججده آب استان  .داشته است

میلیون مترمکرب  300این مدت را حدود دو میلیارد و تهران در طی 

برشمرد و افزود: میزان آب ورودی به سدهای پجمگانه امیرکبیر، 

درصد  120لتیان، طالقان، ماملو و الر نسبت به سال آبی گذشته 

لیون مترمکرب رسیده است، می 218رضوی با اشاره به ایجکه ذخیره سدهای استان تهران به حدود یک میلیارد و  .افزایش داشته است

 .دهدمیلیون مترمکرب افزایش را نشان می 3۶5میلیون مترمکرب بوده که در سال جاری حدود  853گفت: این رقم در سال گذشته 

 چجد طرح نتقال است گفت:ات محدود ظرفی ،با بیان ایجکه یکی از مشکالت اصلی در تأمین آب ای تهرانمدیر امل شرکت آب مجطقه

ر و لومتر تونل حفکی 30رسانی از سد تجظیمی کرج است که در این راستا ها آبنی به شهر تهران وجود دارد؛ یکی از این طرحرساآب

 98پایان سال  ته و تادرصد پیشرفت داش ۷0برداری شده است؛ همچجین فاز یک تصفیه خانه ششم در حال اجراست که آماده بهره

های دیگر رسد در کجار سایر سامانهبمترمکرب در ثانیه است و اگر به نتیمه  5/۷این تصفیه خانه  شود. ظرفیتبرداری میآماده بهره

 .کجدمیلیون متر مکرب آب تهران و یرب تهران را تأمین می 590

جاری راز همیلیون متر مکرب آب در  1۶5بخشی سد الر در حال بررسی است که براساس آن وی ادامه داد: همچجین مطالره و  الج

مریت حدود جرساند و آب با کیفیت باالتر به د، آب را به تأسیسات کالن در شرق تهران میوکیلومتر تونل حفر ش 30شده و اگر حدود 

 .دو میلیون نفر در تهران و پردیس خواهد رسید

کشاورزی و صجرتی اراضی پایین میلیون متر مکرب آب شرب  120یز نای تهران، سد نمرود رکت آب مجطقهی مدیر  امل شبه گفته

های ندهی آبوی ادامه داد: همچجین مطالرات ساما .های زیر زمیجی جلوگیری خواهد کردکجد و از شور شدن سفرهدست را تأمین می

ر رسد. در حال حاضمیلیون متر مکرب آب به اراضی ججوب تهران می 200خانه ن تمام شده که با تأسیس دو تصفیهسطحی ججوب تهرا

ب به البرز گفت: این طرح آب شر رضوی با اشاره به طرح انتقال آب از طالقان .شودهزار هکتار در این مجطقه با آب آلوده آبیاری می 30

یاز است. در این راستا کیلومتر تونل ن 51استان تهران، کرج و قسمتی از یرب تهران را پایدار خواهد کرد. برای اجرای آن به حفر 

های ی همه طرحوی با تاکید بر ایجکه در اجرا .رفته استهای البرز و قزوین صورت گسازمان حفاظت محیط زیست استان مذاکراتی با

ی کرج خشک ها رودخانهکججد که در راستای اجرای این طرحها ا الم میشود گفت: برخیمذکور مسائل زیست محیطی ر ایت می

 .دهد، زیرا حق آبه این رودخانه در نظر گرفته شده استمیخواهد شد در حالی که این اتفاق هرگز رخ ن

 ادامه خبر لیجک خبر
 آب شهریمدیریت  موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  مجبع 

 10/04/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  

 (1398تیر  1) های غیرفنی استدرصد خسارت سیل آذربایجان شرقی ناشی از تصرف بستر و احداث سازه 96

درصد ناشی از  58شوند طبیری بوده، درصد از  واملی که موجب ایماد سیل می 4ای آذربایمان شرقی گفت: تجها مجطقه مدیر امل آب

مهجدسی سیالب، درس  و درکارگاه مدیریت "یوسف یفارزاده".های ییرفجی استدرصد حاصل احداث سازه 38تصرف بستر و 

درصد با  91سیل  جوان کرد که  35۷سال اخیر را  20های رخ داده در طول سیل در دانشگاه تبریز، ترداد 98بهار  های سیلآموخته

 .ساله بوده است 25درصدشان دارای دبی باالی  9ساله و تجها  25دبی کمتر از 

 (1398تیر  3) های حوزه آب استاندازی بازار آب سرفصل برنامهراه

کت دیر امل شرمبفا و آتیرماه با حضور مراون وزیر نیرو در امور آب و  چهل و هفتمین نشست مدیران ارشد آب کشور روز دوشجبه سوم

، بازار های ییرممازجانی سه موضوع بررسی چاهطی سخ "قاسم تقی زاده خامسی"در این نشست  .مدیریت مجابع آب ایران برگزار شد

 .مردبرش ایمجطقه بآ هایشرکت  امل مدیران اصلی کار دستور  جوان به را از فضای مجابع آبی برای گردشگری آب و استفاده بهیجه

ست ده آب جدید ان بتووی در ادامه سخجان خود به موضوع تشکیل و ترویج بازار آب اشاره کرد و گفت : در صورت ترویج بازار آب می

در ادامه به موضوع ساختار  خامسیتقی زاده  .تر از اجرای طرحهای انتقال آب استاندازی بازار آب به مراتب مقرون به صرفهیافت و راه

چه در فت و آنای صورت نخواهد گرشور تغییری در شرکت های آب مجطقهبخش آب کشور کرد و گفت: با اجرای ساختار جدید آب ک

 رین موضوع دست که اهای آبریز در سطح ستاد وزارت نیرو و یا شرکت مدیریت مجابع آب ایران این ساختار مطرح است تشکیل حوضها

 .دست بررسی است

 (1398تیر  3) آبی استساخت و پایین بودن بهای آب از عوامل تاثیرگذار بر کمعوامل انسان

آبی افزود: بروز ازگاری با کمکار رویداد ملی س به یازدر آیین آ وری آب و آبفای وزارت نیرومدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره

 ها،آبخوان ره آب درو نبود ظرفیت ذخیآبی به  وامل مترددی از جمله  لل فیزیکی ناشی از خشکی طبیری، تغییرات آب و هوایی کم

مل ین  واوی همچج. های فجی و تخصصی بستگی دارد وامل سازمانی و ضرف مدیریت، نبود ساختارهای قانونی مجاسب و نبود ظرفیت

مایش آود برنامه آبی  جوان کرد و گفت: کاربری نامجاسب اراضی، نباقتصادی، اجتما ی و سیاسی را از دیگر دالیل تاثیرگذار بر کم

توسره بیش از حد   الوه بر آن وآب  های تامین و انتقالگذاری ناکافی برای توسره زیرساختسرزمین، سبک زندگی، سرمایه

اشته ان تجظیم ندشود که نیازها بیش از حد توسره داده شده و دیگر تومشکل از آنمایی آیاز می. وامل استها از جمله این  زیرساخت

به حوضه آبریز فرضی  وی با اشاره .های خشک یا حتی نرمال نتوانیم نیازهای آبی را تامین کرده و کم آبی اتفاق بیفتدباشیم و در سال

باال  توانیم ظرفیت تامین آب را تا حدیهای تجظیم مییم در آن ادامه داد: با احداث سازهو تغییرات طبیری رواناب سطحی قابل ترم

 .برده و بر اساس آن نیازهای صجرت و کشاورزی را تامین کجیم

 (1398تیر  3) شودهزارم آب قابل استحصال کشور در صنعت برق مصرف مییک

مجظور تولید میلیون متر مکرب آب به 130ها ساالنه ویژه نیروگاهمراون وزیر نیرو در امور برق و انرشی گفت: در صجرت برق کشور به

ن اختتامیه در آیی "همایون حائری". حدود یک هزارم آب قابل استحصال در کشور است شود که این میزانانرشی الکتریکی مصرف می

های بخاری با برج میلیون متر مکرب آب توسط نیروگاه 110درصد مرادل  85آبی با اشاره به ایجکه ی سازگاری با کمرویداد مل

شود میلیارد متر مکرب آب قابل استحصال در صجرت کشور استفاده می 5شود، افزود: چهار درصد مرادل کن مرطوب مصرف میخجک

 ها انددنیروگاه سهم مصرف آب وی با تاکید بر ایجکه .گیردرت برق مورد استفاده قرار میمیلیون متر مکرب از این رقم در صج 130که 
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های حاضر تقریباً در تمامی نیروگاهجویی آب اقدام نکججد، افزود: در حالها در خصوص صرفهاست اما این امر مانع نشده تا نیروگاه 

آب )و نه  ا هدف حفظ مجابعبیل بازچرخانی و تصفیه ممدد پساب نیروگاه بجویانه از قهای صرفهکل ترکیبی، فرالیتبخاری و سی

 .گیردجویی اقتصادی( صورت میصرفه

 (1398تیر  4) ها در سال جاریهکتاری گلخانه 5800ریزی برای توسعه برنامه

 ه نمایشگاهیبسبب شده تا کشورمان یجکه تغییرات اقلیمی آبی با بیان ادر دومین روز همایش سازگاری با کم "محمد لی طهماسبی"

بی با اشاره به طهماس .هکتار باغ در کشور وجود دارد 800میلیون و  2های گیاهی و جانوری تبدیل شود، گفت: در حال حاضر از گونه

ر تولید بشدند و  الوه های زیرزمیجی در استان بوشهر مانع ورود آب شیرین به دریا میر حوزه آب، افزود: باغهای قدیمی داحیای شیوه

های ها نیز از دیگر شیوهانبارها، سدهای زیرزمیجی و قجاتاو با بیان ایجکه آب .شدمحصول از هموم آب دریا به ساحل جلوگیری می

ر جهاد کشاورزی و طهماسبی با اشاره به دستور وزی .رار گیردقها باید ممدد مورد بررسی شیوه قدیمی نگهداری آب هستجد، افزود: این

هزار  5شود و برای این مهم هکتار گلخانه افزوده می 800هزار و  5ها افزود: در سال جاری بر به داخل گلخانهانتقال محصوالت آب

های هیدروپونیک و سیستم بایبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گلخانهمراون امور  .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

 .شودجویی میدرصد در مصرف آب صرفه 90تا  80بازچرخانی آب گفت: در سیستم بازچرخانی 

 (1398تیر  4) تدرصد افزایش یافته اس 7وری آب کشاورزی ساالنه بهره

رد مترمکرب، گفت: با میلیا 100به  130مراون آب و خاد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش مجابع آب قابل استحصال کشور از 

ته کاهش نیاف ه تجهانتمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در سازگاری با کم آبی، میزان تولید در بخش کشاورزی 

 دنبال تولید پایدار با اتکا بهه جوان متولی اصلی تولید یذا بوی، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به .زایش پیدا کرده استبلکه اف

اده و ستور کار قرار ددادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی بحث کاهش سطح زیر کشت آبی را در  اکبری .پایداری مجابع از جمله آب است

وری آب افزایش بهره اکبری با اشاره به .مودی با هدف اشتغال، درآمد و توسره پایدار با مجابع موجود آب و خاد استدنبال توسره  به

رسیده و  گرم 1320گرم به  900ه ازای مصرف هر مترمکرب آب از کشاورزی در چجد سال گذشته گفت: متوسط تولید محصول ب

وری آب کشاورزی هرسال هفت درصد ی با بیان ایجکه بهرهو .قابل تحقق است 1404گرم در افق  1۶00گذاری دستیابی به هدف

هزار  200حصول و میلیون تن م 4میلیارد مترمکرب آب، افزایش تولید  3جویی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: این امر با ث صرفه

 .میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی شده است

 (1398تیر  5) شهر کشور 233تنش آبی در 

ایم، گفت: ی مواجهتجش آبشهر ایران با  233مدیر امل شرکت مهجدسی آب و فاضالب کشور با بیان ایجکه در تابستان سال جاری در 

 .اردبجدی آب نداریم، اما برای تأمین پایدار و مطلوب آب همواره نیاز به مدیریت مصرف وجود دای برای نوبتدر هیچ شهری برنامه

متوسط  داشت: آبی اظهارتایی در همایش ملی سازگاری با کمدر حاشیه افتتاحیه نشست آب شرب شهری و روس "حمیدرضا جانباز"

ر دسترس های مختلف بسته به مجابع آب دلیتر به ازای هر نفر در روز است که البته این  دد در استان 155انه مصرف آب کشور سر

های اخیر، اکجون به للیتر به ازای هر نفر در روز طی سا 220وی افزود: متوسط مصرف آب در کشور از بیش از  .بیشتر یا کمتر است

نتیمه سازی در این زمیجه بیف آب و فرهجگهای مدیریت مصرطرح دهجده این است کهکه این نشانلیتر کاهش پیدا کرده  155

جویی توانیم در مصرف آب بیش از پیش صرفهدهد که مینبوده، اما هجوز مقایسه این  دد با سرانه آب در بسیاری از کشورها نشان می

مکرب است که از میلیارد متر ۷کرد: میزان مصرف آب در کشور بیش از  مدیر امل شرکت مهجدسی آب و فاضالب کشور تصریح .کجیم

 شم شود و در نظر داریم این  دد را تا پایان برنامه شهای مدرن تصفیه و بازچرخانی میمیلیارد مترمکرب توسط سامانه 1.2این میزان 
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 .به دو برابر برسانیم

 (1398تیر  5) ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی استآبی از بنیادیسازگاری با کم

ب ت آب شردر افتتاحیه نشس مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهجدسی آب و فاضالب کشور

دیریت ترین مفاهیم دوران جدید در مآبی را یکی از بجیادیآبی، مفهوم سازگاری با کمتایی در همایش ملی سازگاری با کمشهری و روس

ربیت ت طبرا هرگونه حیطی با یکدیگر دارند،ماین دو مجبع زیر چتر مجابع زیست دلیل ارتباطی کهمجابع آب و انرشی دانست و افزود: به

کججد محدودیت خاطرنشان کرد: برخی تصور میسیدزاده  .م داردصحیح در مصرف و مدیریت یک مجبع بر دیگری نیز تأثیر مستقی

رویکرد  قتصادی ایناا ی و محیطی، اجتمفی آبی دست یافت، اما پیامد زیستمجابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب و مجابع کا

 .تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شودمی

 (1398تیر  5) تامین آب کشت تابستانه کشاورزان اصفهانی

ستانه تخصیص آب برای کشت تاب برای ستور مسا د وزیر نیروبا اشاره به دمراون آب و آبفای وزارت نیرو  "زاده خامسیقاسم تقی"

ی به مجظور کشت پاییزه میلیون مترمکرب آب در پایان سال آبی جار 450کشاورزان اصفهانی، افزود: با توجه به ایجکه بایستی حداقل 

یز نبخشی از آن ...  های مربوط به بخش شرب، صجرت ورود باقی بماند، از این رو مقرر شده است تا ضمن ر ایت تخصیصدر سد زایجده

 میلیون 3۷0تا  350دود حمراون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به ایجکه  .برای کشت صیفی در تابستان برای کشاورزان در نظر شود

ده پس از یاد ش مترمکرب برای کشت تابستانه اختصاص خواهد یافت، ادامه داد: زمان و نحوه رهاسازی آب مورد نیاز برای کشت

 ورزی استانای اصفهان، صجف کشاورزی و سازمان جهاد کشانفره متشکل از نمایجدگان شرکت آب مجطقه 15ه کمیته تشکیل جلس

 .ا الم خواهد شدگیری و تصمیم

 (1398تیر  21) برگزار شد« گردشگری پیرامون مخازن آبی سدها»کارگاه تخصصی 

ب آت مجابع با حمایت کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، شرکت مدیری« نقش گردشگری پیرامون مخازن آبی سدها»کارگاه تخصصی 

ر دگزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، در این کارگاه تخصصی که به .ایران و مهجدسین مشاور سامان آب سرزمین برگزار شد

شرکت دولتی و خصوصی و  30استان، بیش از  25های ایکججدگانی از آب مجطقه ایران برگزار شد، شرکتشرکت مدیریت مجابع آب 

های حوضو ات و مباحثی از جمله تاریخچه طرم . در این کارگاهگذاران بخش خصوصی حضور داشتجدچجین تردادی از سرمایههم

بجدی ریسک ستی، طبقهزیگری سدها، الزامات و قوانین محیطای موفق گردشهطرح گردشگری سدها، قراردادها و مسایل حقوقی، نمونه

 .سدها و کاربردهای آن و ... در این کارگاه مطرح شد

 (1398تیر  18) شدبرگزار  "تدبیر آب و انرژی ، سرمایه اجتماعی وسمن" نشست

ی در حوزه ردن بستر همکاری نهادی بین دولت و نهادهای مدنکبا هدف فراهم  "، سرمایه اجتما ی و تدبیر آب و انرشیسمن" نشست

های مردم نهاد، تشخیص درست و شجاسی تاریخچه رابطه نهادی وزارت نیرو و تشکلآسیب .آب و برق در وزارت نیرو برگزار شد

انداز و اهداف مشترد نهاد و وزارت نیرو، تبیین درست مسئله و ترسیم چشمهای مردمادی تشکلهای نهبیجانه انتظارات و ظرفیتواقع

های مشترد ها و استفاده از ظرفیتها و وزارت نیرو و ارتقای ظرفیتدر حوزه آب و انرشی، فراهم کردن زمیجه ارتباط موثر میان سمن

 .ف برگزاری این نشست  جوان شده استدر جهت نیل به اهداف مشترد ترسیم شده، از جمله اهدا

 (1398تیر  30) دشت خراسان رضوی در وضعیت بحرانی قرار دارند 34

دیران امور های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمیجی و مدر نشست تخصصی ا ضای کمیسیون "محمد  الیی"

 ظر آبی نوی از حفاظت از مجابع آبی چهار استان گلستان، خراسان شمالی، رضوی و ججوبی اظهار کرد: وضریت استان خراسان رض
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درصد تبخیر و تررق آب موجب شده تا میزان  ۷8متر بوده و با میلی 221ساله استان  45گین بارش که میانطوریناپایدار است، به

دشت استان خراسان  3۷ای خراسان رضوی با اشاره به ایجکه از مدیر امل شرکت آب مجطقه .مجابع تمدیدپذیر رو به کاهش باشد

داشتیم که با توجه  میلیارد متر مکرب اضافه برداشت 30سال  40ت دشت در وضریت بحرانی قرار دارند، تصریح کرد: در مد 34رضوی 

 .مربه خواهیم کرددرجه را نیز در استان ت 50دهد که دمای به وضریت تغییر اقلیمی که رخ داده است، اطال ات آیجده پژوهی نشان می

راسانی خدیدیه هر  د آب بهابتدا باید دیدیه کمبووی افزود: با توجه به این شرایط باید مصرف بهیجه را نهادیجه کجیم؛ بر این مبجا 

فه برداشت از مجابع آبی میلیون متر مکرب اضا ۶00تبدیل شود، سپس برنامه سازگاری با کم آبی با  جوان همیاران آب اجرایی شده تا 

 .جویی شودکجترل و صرفه 1405تا افق 

 (1398تیر  31) درصد مخازن سدها پر است 75دهه اخیر را مدیریت کردیم/ 5ترین سال آبی اردکانیان: پارسال خشک

سبی آب حفظ درصد افزایش یافته و حمم مجا 193گفت: خروجی آب از سدها نسبت به سال گذشته با حضور در مملس وزیر نیرو 

 .وده استدرصد ب 49کشور پر است در حالی که این رقم در سال گذشته  درصد مخازن سدهای ۷5شده است. در حال حاضر هم 

 50ترین سال در خشک با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای مدیریت مجابع آب و مصارف سدها تصریح کرد: سال گذشتهاردکانیان 

لب کردیم و جا جاسی و تخصصی مدیریتفیت کارشهای ریاضی و ظرسال اخیر بوده که آن را با صبوری و بردباری مردم و به اتکای مدل

این  شور توانستهترین یرجی سال آبی جاری قرار گرفته که مدیریت مجابع آبی کایجکه خشکترین سال در پجج دهه اخیر در کجار ترسال

مخازن را شامل  حممیدرصد  92سد مخزنی که  110وی با بیان ایجکه این وزارتخانه در حال حاضر برای  .دو سال را مدیریت کجد

ان سر ت دادن کجد، افزود: امیدواریم با بهبود شرایط و تامین مجابع مالی امکشود برنامه مدیریت مجابع و مصارف را تدوین و ابالغ میمی

ججده ط شکو شرای های در دست اجرا فراهم شود. ما به دنبال این هستیم که حداکثر تامین آب را از مجابع سطحی داشته باشیمبه طرح

 .آب زیرزمیجی را هم مد نظر قرار دهیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80338
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 از جمعیت جهان با بحران آب مواجه هستند %25تقریبا 

از تجش آبی را تمربه  "بسیار باالیی"سطوح کشور  1۷وع در ممم 2019، از سال (WRI)ی مجابع جهان های جدید مؤسسهداده براساس

کججد که کشاورزی، صجرت و میلیارد نفر( در مجاطقی زندگی می ۷/1در حال حاضر تقریبا یک چهارم از جمریت جهان )حدود  کججد.می

تواناد  پذیری حتی یاک خشاکی کوچاک مای    آسیب کشد. در چجین شرایطها را هر ساله بیرون میی آب آندرصد از ذخیره 80شهرها 

آنادرو   .ی دانشمجدان، این رویدادهای خشکی در اثر تغییارات اقلیمای در حاال تشادید هساتجد     گفتهاد بحران کافی باشد و بهبرای ایم
کجد. پیامادهای آن باه   تجش آبی بحران بسیار بزرگی است که کسی درمورد آن صحبت نمی": گویدمی WRI مدیر ارشد اجرایی استیر،

 ".ثباتی مالی نمایان خواهد شدو درنهایت بی شکل ناامجی یذایی، مجاز ه و مهاجرت

اند که کجد، محاسبه کردهبا استفاده از یک مدل هیدرولوشیکی جدید که تصویری دقیق از خطر کمبود آب ترسیم می WRI پژوهشگران

ت. طباق  آن نیسا تقریبا دوبرابر شده است. این تقاضایی رو به رشاد اسات کاه خباری از کااهش در       19۶0برداشت جهانی آب از سال 

شود کاه  ای میسوم سیارهی سطوح باالیی از تجش آبی هستجد. این تقریبا یککشور در حال تمربه 44، در حال حاضر WRI محاسبات

از راهکارهاا درحاال ظهاور هساتجد؛ اماا       نسال جدیادی  ": کجدشود. استیر اضافه میدرصد تخلیه می 40ذخایر آب موجود آن هر سال 

هاا گاران تماام    ی کافی سریع نیست. ناتوانی در حل این مشکل بارای زنادگی و مریشات انساان    جا به اندازهدر هیچها سر ت ظهور آن

 ."خواهد شد
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شوند، رو به افزایش است. گزارش سازمان ملل شمار مجاطقی که دچار این وضریت میآب شده و بهامسال، شهر چجای در هجد تقریبا بی

 های مطمئجی برای تشخیص خطرهای مرتبط با آب مانجد سیالب، خشکسالی و تجش آبی استفاده کرده وداده ی مجابع جهانی ازمؤسسه

وضاوح  بجدی کرده است. ایان نتاایج باه   ها( را از این نظر رتبهها و استانها )مانجد ایالتهای درونی آنبجدیکشور و تقسیم 189وضریت 

شدت دچار تجش آبی، در ایان  کشورِ به 1۷مورد از  12 ز همه دچار تجش آبی هستجد. درواقعدهد که خاورمیانه و آفریقا بیش انشان می

ه کشاور اول  سا های اشغالی و لبجاان،  اند. قطر، سرزمینشود، واقع شدهنامیده می (MENA) ی گرم و خشک که در ممموع مِجامجطقه

 .ی چهارم قرار دارداخیر هستجد و ایران در رتبه بجدیرتبه

شود، اگرچه این موضوع لزوما بدین مرجاا نیسات کاه ایان     نمایان می WRI ی مجا است که در فهرستاولین کشور خارج از مجطقههجد 

شاود.  وب مای کشور ازنظر مشکل آب وضریت بهتری دارد. تجش آبی تجها یک برد از امجیت آب است و مدیریت، برد مهم دیگر آن محس

مادیریت آب   کشور دیگر موجود در فهرست سه برابر بیشتر است و مشاکالت  1۶به  د نفر نسبتمیلیار 3/1جمریت کشور هجد با حدود 

  .ای از یک کوه یخ پجهان در آب استدر چجای تجها قله

صاد از آب ایان مجطقاه مماددا ماورد اساتفاده قارار        در 80فاضالب است. بایش از   چرخانیی مجا، مسئله بیشتر مربوط به بازدر مجطقه

اندازی کججاد، مجباع آب جدیادی در اختیاار     اهآب را ر چرخانیهای الزم برای بازبجابراین اگر کشورهای این مجطقه زیرساختگیرد؛ نمی

 .ها قرار خواهد گرفتآن

ی تجش آبی نمات دهد. ایان  تواند کشوری را از لبهاسترالیا مثال خوبی برای نشان دادن این موضوع است که چگونه مدیریت کارآمد می

جاوز هام   ر در جریان یک خشکسالی هزارساله، میزان مصارف آب خاانگی خاود را تقریباا باه نصاف کااهش داد. البتاه اساترالیا ه         کشو

 .شوندی تغییرات اقلیمی تشدید میوسیلهکجد که بههای شدیدی را تمربه میخشکسالی

طاور کلای از نظار    که آمریکاا باه  کل نیست. درحالیی مشصورت کشور به کشور لزوما بهترین راه برای مشاهدهآبی بهبررسی مشکل کم

محدودیت دسترسی به آب قرار دارناد.  نظر باالیی از  هایی همچون نیومکزیو تحت فشاردارد، ایالت ی نسبتا خوبی قرارتجش آبی در رتبه

آمریکاا نیاز باه ایان ایالات اضاافه       های دیگری از زودی، بخشتره است. بهی  ربی و اریوضریت این مجطقه واقرا شبیه به امارات متحده

بازرگ   دهه، قسامت مرکازی و ججاوبی دشات     5کجد که طی بیجی میای که در اوایل سال جاری مجتشر شد، پیشخواهجد شد. مطالره

 ی یربی دچار کمباود آب درخورتاوجهی  های ججوب یربی و مرکزی کوهستان راکی، کالیفرنیا و مجاطقی در ججوب و میانهآمریکا، ایالت

طور که رشاد جمریات و اقتصااد و نیاز تغییارات اقلیمای، تولیاد و        های آیجده، هماندر دوره دهجدخواهجد شد. پژوهشگران توضیح می

 .کجدگیری افزایش پیدا میطور چشمدهد، کمبود آب بهتقاضای آب را تغییر می

گویجد کاه تقریباا نیمای از جمریات     فجاوری ماساچوست میی مؤسسه ی دشوار تجها نخواهد بود. پژوهشگرانکشور آمریکا در این آیجده

کشاورزی خود  وریبهرهدر مجاطق تحت تجش آبی زندگی خواهجد کرد. اگر جهان  2050شده در جهان تا سال بیجیمیلیاردی پیش ۷/9

 .تجشی دائمی خواهد بود ها ممددا استفاده نکجد، کمبود آب در آیجدهرا بهبود ندهد، میزان مصرف آب را کاهش ندهد و از پساب

 
   ادامه خبر                لیجک خبر

   تجش آبی موضوع 

   https:// www.sciencealert.com مجبع 

   0۷/09/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

https://www.sciencealert.com/17-countries-are-facing-extreme-water-stress-and-they-hold-a-quarter-of-the-world-s-population
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 متوقف کرده است ارسال است روند سبز شدن  20زمین 

هاا پایش متوقاف شاده     ی زمین از سالدهجد دراثر گرمایش جهان و کاهش رطوبت هوا، روند سبزشدن کرهای نشان میتصاویر ماهواره

 .است

تدریج در حال کاهش است. پژوهشی جدید این پدیاده را باا کااهش    به زمین اند میزان پوشش گیاهی و رشد گیاهاندریافتهدانشمجدان 

مجتشار    Science Advancesیتاازگی در مملاه  از تغییرات اقلیمی است. این مطالره کاه باه   دهد که پیامدیرطوبت هوا ارتباط می

رو به افزایش بوده است؛ اماا   1990و  1980های دهد پوشش گیاهی زمین در دههنشان می ایهای ماهوارهشده است، براساس مشاهده

شادن یاا   ایقهوه سال پیش، این روند متوقف شده است. از آن زمان، بیش از نیمی از مجاظر گیاهی جهان روند 20پس از آن و درحدود 

ساری فشاار بخاار هاوا همبساته اسات.       کجد این کاهش با شااخص  دههای اقلیمی نشان میکاهش رشد گیاه را تمربه کرده است. داده

تواناد حفاظ کجاد.    شاخص کسری فشار بخار هوا اختالف بین مقدار رطوبت موجود در هوا و حداکثر مقدار رطوبتی اسات کاه هاوا مای    

مجااظر گیااهی جهاان     از، بیش از نیمای  1990ی شود. از اواخر دههنامیده می« یخشکی اتمسفر»کسری فشار بخار زیاد گاهی اوقات 

 :انددهی خود توضیح داالگوی خشکی یا کسری رو به افزایشی را تمربه کردند. نویسجدگان در مقاله

دهجد کسری فشار بخار هوا احتماال با گرمایش جهان افزایش خواهاد یافات؛ الگاویی کاه شااید تاأثیر مجفای        های اقلیمی نشان میمدل

 .بگذارددرخورتوجهی روی پوشش گیاهی زمین 

 

  Scienceیدر مملاه  2010ای کاه در ساال   کجاد. مطالراه  ای نیست که کاهش پوشش گیاهی جهان را بررسی مای ین اولین مطالرها

متوقف یا روند آن مرکاوس   1990ی شده در دهه داد افزایش پوشش گیاهی مشاهدههایی بود که نشان میمجتشر شد، از اولین پژوهش

 .شودحتماال به آب مربوط میای مذکور نشان داد این کاهش رهشده است. همچجین، مطال
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شاان  ند. برخی از مطالرات اخیر جدههی خود را از دست میزمین پوشش گیاتمام مجاطق ها این نیست که گیریالبته، مرجای این نتیمه

د گیاهان هجوز در مجااطق دیگاری از جهاان وجاو    هایی از شمالگان با افزایش دما در حال سبزشدن هستجد و افزایش رشد اند بخشداده

 .کل سیاره، روند رشد گیاهان نزولی است طور میانگین در سطحدارد؛ اما در مقیاس جهانی و به

دادن پیامادهای گرماایش   اهمیات نشاان  ی تغییرات اقلیمی برای کمکه شکاکان مسئله کشدبه چالش میاستداللی را  یکاهش روند این

اکسید رشد بیشتری خواهجاد کارد و   دیکججد که گیاهان در حضور مقادیر بیشتر کربنجد. آنان این ایده را مطرح میکجزمین مطرح می

اناد کاه   ایان موضاوع را توضایح داده   شجاسی باا حوصاله   ها است دانشمجدان  لم اقلیمدرنتیمه، ذخایر یذایی افزایش خواهد یافت. سال

تاأثیر  اشته باشد و فقاط یکای از  وامال تأثیرگاذار اسات. گیاهاان تحات       ند برای گیاهان مزیت دتوااکسید تا جایی میدیافزایش کربن

هاوایی و تغییار در دسترسای باه آب قارار      وبسیاری از دیگر  وامل مرتبط با تغییرات اقلیمی نظیار افازایش دماا و تغییار الگوهاای آب     

 .گیرندمی

ای بخش ا ظم پوشش گیاهی زمین ازجمله محصاوالت کشااورزی   غییرات اقلیمی برطور کلی تأثیر تگویجد بهبسیاری از پژوهشگران می

اکجون هم در حال وقوع هستجد و ازآنماکه تغییرات اقلیمی بر رشد گیاه ی جدید، این پیامدها همتأثیری مجفی است. طبق نتایج مطالره

 .أثیرگذار باشدر ت تغییرات اقلیمی نیز تسگذارد، کاهش رشد گیاهان ممکن است بر اثر می

 جوان ابزارهای کااهش تغییارات اقلیمای    المللی تغییرات اقلیمی بر اهمیت زمین و پوشش گیاهی بهاز مممع بین در گزارشی به تازگی

کججاد و  هاای خاود ذخیاره مای    کشجد و آن را در بافات اکسید را از اتمسفر بیرون میدیها و دیگر مجاظر گیاهی کربنتأکید شد. ججگل

اکسید، تجها یکی از  وامل فراوانی اسات  دیی مقدار کمتری کربن است. رطوبت اتمسفر مانجد کربنمرجای ذخیرهرشد گیاهان بهکاهش 

ای در رسد روندهای خشکی تأثیر ویژهنظر میهای پیش رو تأثیر خواهد گذاشت. البته، ازآنماکه بهکه روی پوشش گیاهی زمین در سال

دقت ی کربن آیجده بههای چرخهکججد این امر باید هجگام ارزیابی پاسخاست، نویسجدگان پژوهش پیشجهاد میی گذشته گذاشته دو دهه

 .بررسی شود
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 ای نازک از چوب متخلخلسازی آب شور به کمک الیهشیرین
 .کردن آب شور دریا تولید کججدیرینمجاسبی برای ش یشایی نازکی از چوب متخلل، پژوهشگران موفق شدند با استفاده از الیه

بَار اسات   شدت انرشییجدی بهآسازی آب شور دریاها فرشیرین

که به دانش مهجدسی درخورتوجهی نیاز دارد؛ اما پژوهشگران 

از جاجس چاوب متخلخال     یناازک  یالیهگویجد استفاده از می

ایان ناوع   یجد را تا حد زیادی سااده کجاد. در   آتواند این فرمی

ناازد   یاک الیاه   ، آب شور از درونیشایی هایکنشیرینآب

هاای بااریکی   از حفاره  الیاه شاود. ایان   پلیمری  بور داده می

کجاد و تجهاا باه    تشکیل شاده اسات کاه نماک را فیلتار مای      

جیسون رن، از دانشاگاه   .دهدی  بور میزههای آب اجاملکول

اتفااق همکااران خاود ناوع     ستون در نیوجرسی آمریکا باه یجپر

جای پالساتیک  اند که بهرا ساخته الیه فیلتراسیونجدیدی از 

 بوردادن آب به سیساتم  بیجید برای های فیلتراسیون سجتی را در نظر بگیرید، میاگر سیستم: گویدبرد. رن میاز چوب طبیری بهره می

حال، روش جدید بازدهی بیشتری دارد و برخالف بسیاری از طلبد. بااینپمپاش بسیار قدرتمجدی نیاز دارید و این مقدار انرشی بسیاری می

 .های فسیلی نیازی نخواهد داشتی سوختشده در فیلتراسیون آب، به موادی برپایهاستفاده های فیلتریالیه

سطح  واضافی آن حذف  پرزهاییجدی شیمیایی آساخته شده است که در فر (Basswood) درخت باس آمریکاییاز چوب  جدید الیه

شود تا آب ضمن حرکت روی آن، بتواند تبخیر یمحرارت داده  ءیشاهای آب صیقلی شده است. یک سمت این آن برای حرکت مولکول

شاود و  یماند. سپس، آب تقطیر مجای میکجد و از آن نمک بهسمت بخش سردتر حرکت میبه این یشاءهای شود. بخارآب درون حفره

کجد. درضامن، نیاازی نیسات    ه با جوشاندن آب دریا انرشی کمتری مصرف مییجد در مقایسآآید. این فرصورت آبی خجک و تازه درمیبه

 .ایت خواهد کردی از آب در هر مقطع زمانی کفی نازکدادن الیهکل آب به دمای باالیی برسد و حرارت

ی انادازه چوبی تصفیه کرد؛ البته این سر ت باه  یشاءم آب را در ازای هر مترمربع کیلوگر 20توان در  رض یک سا ت، با این روش می

های الیهدهجد؛ چراکه بت میهای خود نسیشاهای پلیمری نیست. پژوهشگران این نقص را به ضخامت نامجاسب الیهسر ت فیلتراسیون 

یکارون باوده   م 500پژوهشاگران حادود    گرفته شده ایان کاربه الیهمیکرون دارد؛ درحالی که ضخامت  130پلیمری ضخامتی درحدود 

 .است

لیااتی  بخاش  م : افزایاد چوبی نباید کار چجدان مشکلی باشد. او مای  یهالگوید درصورت استفاده از ابزار مجاسب، کاهش ضخامت رن می

دارنده خواهد شد کاه مقاومات آن را دربرابار    ای نگهها صرف ساختن سازهمتری آن خواهد بود و بیشتر تالشمیلیضخامت یک الیهاین 

 .شکستگی افزایش دهد

 ادامه خبر لیجک خبر
 سازی آبشیرین موضوع 

 https:// www.newscientist.com مجبع 
 02/09/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.newscientist.com/article/2212346-a-super-thin-slice-of-wood-can-be-used-to-turn-saltwater-drinkable/
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم
New evidence highlights growing urban water crisis 

New research has found that in 15 major cities in the 

global south, almost half of all households lack access to 

piped utility water, affecting more than 50 million people. 

Access is lowest in the cities of sub-Saharan Africa, where 

only 22% of households receive piped water. The research 

also found that of those households that did have access, 

the majority received intermittent service. In the city of 

Karachi in Pakistan, the city's population of 15 million 

people received an average piped water supply of only 

three days a week, for less than three hours. These new 

findings shows by 2030, 45 cities with populations over 3 million could experience high water 

stress. The research Rethinking Urban Water Access in the Global South report shows that even in 

some places where water sources are available, water is not reaching many residents. Some cities, 

like Dar es Salaam, have relatively abundant supplies, yet daily access to clean, reliable and 

affordable water continues to be problematic for many residents. 

Analysis showed that alternatives to piped water, like buying from private providers that truck water 

in from elsewhere, can cost up to 25% of monthly household income and is 52 times more 

expensive than public tap water. The World Health Organization reports that investing in universal 

drinking water coverage in urban areas would cost $141 billion over five years. But total global 

economic losses from unsafe water and sanitation systems are estimated to be at least 10 times 

greater, at $260 billion per year during the same period. 

 !شواهد جدید حاکی از افزایش بحران در آب شهری است

شای ندارناد و   کججوبی جهان، تقریبا نیمی از کل خانوارها دسترسی باه آب لولاه  شهر بزرگ  15تحقیقات جدید نشان داده است که در 

ه دارناد، جاییکا   میلیون نفر تحت تاثیر این شرایط هستجد. شهرهای پایین صحرای آفریقا کمترین میزان دسترسی به آب را 50بیش از 

اده دسی دارند نشان آب دستر به ه در مورد خانوارهایی کهکججد. همچجین این مطالرکشی دریافت میدرصد از خانوارها آب لوله 22تجها 

ن نفاری بطاور   میلیاو  15کججد بطور مثال در شهر کراچی پاکساتان، جمریات   گاه دریافت میاست که اکثرا خدمات متجاوب و گاه و بی

، 2030ا ساال  دهاد تا  نشان مای  های جدیداین یافته کججد.کشی دریافت میمتوسط فقط سه روز در هفته و کمتر از سه سا ت آب لوله

شاهری در   دسترسای باه آب   باازبیجی "توانجد تجش آبی شدیدی را تمریه کججد. گزارش شهر با جمریت بیش از سه میلیون نفر می 45

 نرسیده است. دهد که حتی در بسیاری از مجاطق که دسترسی به آب دارند، آب به بسیاری از ساکجاننشان می "شهرهای ججوبی جهان

سااکجان   ی بسایاری از جد شهر دارالسالم که مجابع نسبتا فراوانی دارد اما دسترسی روزانه به آب پاد، مطمئن و مقرون به صارفه بارا  مان

 همچجان مهیا نشده است.

با  ین راشیر که آب یخصوص کججدگانتامیناز  ید، مانجد خریکشآب لوله یبرا یگزینجا یهایجهنشان داد که گز هایلو تحل یهتمز

کشی لولهآب  گرانتر ازابر بر 52که  دربربگیرد را خانواده ماهانه درآمد از ٪25د تا توانی، مکججدمجتقل می یگرد یاز جاها یونکام

ال س 5 یط یردر مجاطق شه یدنیآب آشام یدر پوشش جهان یگذاریهدهد که سرمایم گزارش یاست. سازمان بهداشت جهان یمرمول

حداقل  یمنب نااآب و فاضال یهایستماز س ناشی یجهان یاقتصاد یهاکل خسارتدرحالیکه  خواهد داشت یجهدالر هز یلیاردم 141

 .است مدت مشابه یسال در طهر دالر در  یلیاردم 2۶0 یرجی یشتربرابر ب 10

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190821111818.htm
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Wind power prices now lower than the cost of natural gas  
This week, the US Department of Energy released a report that looks back on the state of wind 

power in the US by running the numbers on 2018. The analysis shows that wind hardware prices are 

dropping, even as new turbine designs are increasing the typical power generated by each turbine. 

As a result, recent wind farms have gotten so cheap that you can build and operate them for less 

than the expected cost of buying fuel for an equivalent natural gas plant. 

Wind is even cheaper at the 

moment because of a tax credit 

given to renewable energy 

generation. But that credit is in the 

process of fading out, leading to 

long-term uncertainty in a power 

market where demand is generally 

stable or dropping. 

It still leaves wind supplying only 

6.5% of the US' total electricity in 

2018, though, which places it 

behind a dozen other countries. 

Four of them—Denmark, 

Germany, Ireland, and Portugal—get over 20% of their total electric needs supplied by wind, with 

Denmark at over 40%. That figure is notable, as having over 30% of your power supplied by an 

intermittent source is a challenge for many existing grids. But there are a number of states that have 

now cleared the 30% threshold: Kansas, Iowa, and Oklahoma, with the two Dakotas not far behind. 

 یمت انرژی بادی اکنون کمتر از بهای گاز طبیعی استق

ریت انارشی باادی در   به بررسی وضا  2018تجاد به آمار و ارقام سال این هفته وزارت انرشی کشور آمریکا گزارشی را مجتشر کرد که با اس

 احای در طر باا وجاود ایجکاه   دهد که قیمت تمهیزات بادی درحال کاهش است، تحلیل نشان میواین کشور پرداخته است. نتایج تمزیه

اند کاه  هرع انرشی بادی جدید چجان ارزان شدمزا بین در حال افزایش است. درنتیمهی هر توروسیلهها، انرشی تولید شده بهجدید توربین

برداری قرار داد. البته ا تبار مالیااتی کاه   اندازی و مورد بهرههای فسیلی این مزارع را راهای کمتر از هزیجه خرید سوختتوان با هزیجهمی

جایی که این ا تباارات قارار   ی است و از آنتر بودن انرشی بادشود یکی از دالیل ارزاناص داده میهای تمدیدپذیر اختصبه تولید انرشی

ر حال دطور کلی ثابت مانده یا است حذف شود، بازار انرشی در بلجدمدت دچار وضریت نامطمئجی خواهد شد چراکه تقاضا برای انرشی به

این نظار کشاورهای زیاادی    شد و از را شامل می 2018درصد از کل تولید انرشی برق آمریکا در سال  ۶/5انرشی بادی تجها  کاهش است.

ق مورد نیاز خاود  درصد از انرشی بر 20تر از آمریکا قرار دارند. چهار مورد از این کشورها )دانمارد، آلمان، ایرلجد و پرتغال( بیش از پیش

زیارا اگار بایش از    توجه است، درصد است. این رقم قابل 40کججد که این مقدار در مورد کشور دانمارد بیش از را ازطریق باد تأمین می

هاای  های برق دچار مشکل خواهجد شد. اما شاماری از ایالات  ی مجابع متجاوب تأمین شود، بسیاری از شبکهوسیلهدرصد از انرشی به 30

نی باا  ی چجادا وبی که فاصلههای داکوتای شمالی و ججاند: کانزاس، آیووا و اکالهما و ایالتدرصد  بور کرده 30ی آمریکا اکجون از آستانه

 ها ندارند.آن

 بازگشت به فهرست

 

https://arstechnica.com/science/2019/08/wind-power-prices-now-lower-than-the-cost-of-natural-gas/
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آشنایی با مفهوم اثردست و وضعیت آن در ایران :شیمطلب آموز  
مطرح شد. این شااخص کاه نشاانگر میازان      2و ماتیس واکرناگل 1، مفهوم ردپای اکولوشیک برای اولین بار توسط ویلیام ریز199۶درسال 

تاثیر انسان روی زمین )مصرف مجابع طبیری، تولید زباله و ...( می باشد، با ث ایماد درد بهتر از روند نابودی زمین توسط متخصصاین  

د را کااهش دهاد،   . پس از آن ثابت شد که هر فرد حتی اگر تمام تالش خاود را بکجاد کاه ردپاای خاو     شددر بین آنها  افزایش نگرانیو 

ریاد و اساتفاده از   تواند آن را به صفر برساند. به این دلیل که تولید هر محصول دارای ردپا بوده و ما نیز هار روز در حاال خ  هیچگاه نمی

-میباشیم. به  جوان مثال وقتی یذایی میپزیم، مواد یذایی که از طریق کشاورزی تولید شده، انرشی گازی که مصرف این محصوالت می

شود و در نهایت شستن این ظروف و مصرف آب و شویجده همه با ث تولید ردپا برای ماا خواهاد باود. و از    شود، ظروفی که استفاده می

کاه مرتباا در   ای از ردپاها وجاود دارد  باشد، لذا زنمیرهتفاده از سایر خدمات و کاالها میآنمایی که هر محصول و یا خدمات، نیازمجد اس

باشد. )مانجد تماشای تلویزیون که  الوه بر تولید خود این کاال، برای روشن شدن نیازمجد تولید برق، ساخت برناماه  ن میحال بزرگ شد

 های مختلف و .. می باشد.(

 

، و سپس مطرح زیست یونسکو در هجدالمللی آموزش محیطدر چهارمین کجفرانس بین 200۷سال برای اولین بار در  "اثر دست"مفهوم 

 موزش ارائه شد.برای آ  "برای تغییر دستی"به  جوان برنامه 2008محیطی در کواالالمپور در مالزی در سال جفرانس دانش زیستدر ک

ز ارچاه در برخای   ای از آن وجاود نادارد. گ  مومی پذیرفته و یا استاندارد شاده اثر دست، مفهوم کامال جدیدی است و هجوز یک ترریف  

 آن ارائه شده است که به شرح زیر می باشد:مقاالت مرتبر تراریفی از 

تای  یماد مزایای مثبتواند یا با جلوگیری و حذف اثرات مجفی فرآیجد تولید و یا با ا(، اثر دست یک محصول، می2015یس )طبق نظر نور

 ط است. محصول مرتب امین یکافتاد، ایماد شود. بجابراین اثر دست، با کل چرخه  مر و یا زنمیره تکه قبال در این فرایجد اتفاق نمی

ز اهش اساتفاده ا اساتفاده ممادد، کا    ،فجاوری دیگری که به لحاظ بازیافات ، به مرجای انتخاب پای اکولوشیکیاثر دست اساسا، کاهش رد 

 باشد.  و همچجین از نظر انرشی کاراتر میرف کلی امجابع و مص

 

 

                                                   
1 William Rees 
2 Mathis Wackernagel 
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 باشد:این مفهوم اصولی دارد که شامل موارد زیر می

 ات و پروژه اقدام(های مثبت و قابل لمس در جهت پایداری و آموزش برای توسره پایدارESD) 

 میزان اقدامات آموزشی در جهت توسره پایدار و اثرات اقدامات مثبت مابرای محاسبه  ابزاری 

  به  مل تعهدنمادی از 

  روی آن ، گسترش دستهای حمایتی برای مراقبت از سیاره و تمام زندگیحفاظت کنندهیک نگرش 

 هاا بارای یاک هادف مشاترد )ایمااد زماین پایادار و حفاظ آن باه  جاوان تجهاا             : پیوساتن دسات  و یکیی شیدن   همکاری

 سیاره شجاخته شده برای زندگی(

 

 

کیل ( که مقر آن در هجد اسات، تشا    Global Handprint Networkی اثردست جهانی )گیری این مفهوم، یک شبکهاز شکل پس

ت ا اقدامات مثبا تکجد سهامداران جامره و مردم د وت میها، کسب و کارها، ها، سازمانتمامی موسسات، جوامع مدنی، شرکت شد که از

 ام نوامبر، به  جوان روز جهانی اثردست مررفی گردید.2۷همچجین  .خود را به اشتراد بگذارند

-ت اجتماا ی مای  ی که اثر دست یک حرکن زمیجه را آیاز کردند. از آنمایسازی در ایرد، کشورهای مختلف آموزش و فرهجگاز آن به ب

دام افاراد  د بگاذارد، اقا  ی خود را برای ایماد یک اقدام مثبت برای زمین با افراد دیگری به اشاترا به این مرجی که اگر فردی ایده باشد،

نی او از سودرساا  د، لاذا فردی از ردپای آن بزرگتار شاو  ثر دست کجد. و اگر ادیگر نیز در اثر دست آن فرد تاثیر داشته و آن را بزرگتر می

و  ی مثبات باوده  هنتیمه حضور این فرد دارای نتیما  ، درکجدبخشد و کمتر دریافت میبیشتر شده، بیشتر به زمین می آسیبی که میزند

 ی زمین مفید است.برای کره

 

 

2016, Germany  
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های اثردست خود، ضمن کمک به کااهش  جهت به اشتراد گذاشتن ایده دی درهر سال، کشورهای زیادی با برگزاری ورکشاپ یا رویدا

 زیست و مجابع طبیری، اثردست خود را بزرگتر میکججد.ای، کاهش تولید زباله و حفظ محیطگلخانهتولید گازهای 

 

 وضعیت ردپای اکولوژیک و اثردست اکولوژیک در ایران

متوسااط جهااان  براباار 88/2، ساارانه ردپااای اکولوشیااک یااا ترااادل اکولااوشیکی در ایااران مجفاای و حاادود  2012 سااال آمااار براساااس 

یا تاری نسابت باه کشاورهای قااره آسا      ، ایاران جاای پاای بسایار بازرگ     (8/1بوده و در مقایسه باا قااره آسایا )باا سارانه جاای پاای        

 دهد:دارد که به زبان ساده نشان می

 .باشد، کمتر استین جهانی،که تولید طبیری زمین میبیولوشیکی در ایران نسبت به میانگ ظرفیت (1

د هایتاا تولیا  نهاا و  یرجای میازان مصارف، تولیاد آالیجاده      ردپای اکولاوشیکی نیاز نسابت باه میاانگین جهاانی بیشاتر اسات،         (2

 .باشدبسیار بیشتر از میانگین جهانی میدر ایران زباله 

ص داخلای  تولیاد ناخاال   تی نهام جهاان قارار دارد کاه باه نساب      ای ایاران در رتباه  رابطه با تولیاد گازهاای گلخاناه   در به  جوان مثال 

قاال، اناارشی و و ن هاا، حماال هااایی مانجااد ساااختماندرصااد تولیاد ایاان گازهااا از بخاش   50 باشااد. باایش ازی باااالیی مای ایاران، رتبااه 

د.  یان گازهاا دار  ی ماردم نقاش بااالیی در تولیاد و یاا کااهش تولیاد ا       ی ایان اسات کاه الگاوی زنادگ     دهجاده پسماند باوده کاه نشاان   

 .میزان باالی تولید زباله در کشور نیز دلیل دیگر بر الگوی زندگی اشتباه و مصرف گرایی مردم می باشد

جایی آشا ن مفهاوم  در رابطه با مفهاوم اثردسات در ایاران، تاا کجاون اقادامی صاورت نگرفتاه و متخصصاین، ماردم و مسائولین باا ایا             

 ندارند.

 انمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایر زیستکارشناس ارشد محیط –گردآورنده:  لیال علوی 

 بازگشت به فهرست

2016, Malaysia 
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