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تومان ۶۰۰لیتر آب  2۰هر   

ان سالی در کرمخشک، به نقل از مهر، پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

ک را در کرمان به نمایش خش  تازد و هرروز نمایی جدید از چهره سرزمینیمی

های آب زیرزمینی سفره میلیارد مترمکعبی آب از 1.1برداشت منفی . گذاردمی

سطح  وو هدر رفت آب در بخش کشاورزی در استان کرمان همچنان ادامه دارد 

یابد و این شاخص در برخی از های زیرزمینی هرروز در استان کاهش میآب

بارندگی نیز در کرمان  در سال به چندین متر رسیده است. های کرمانشهرستان

میزان  شد بیشترینبینی میم اینکه پیششدت افت پیداکرده است و علیرغبه

های اسفند و اردیبهشت روی دهد باوجود بارندگی در استان کرمان طی ماه

  اند.انتظار باران ماندهنان چشمگذشت نیمی از اسفندماه اما مردم کرمان همچ

از صفا رود در استان کرمان در دستور کار آباد و انتقال آب فارس، انتقال آب بهشتهایی مانند انتقال آب خلیجهرچند اجرای طرح

های قدری وخیم شده است که تأمین آب در بخش شرب نیز با مشکل مواجه شده و دستگاهقرارگرفته است اما شرایط در استان به

رخی از ب در بافزایش سختی آ وردنیاز در استان را تأمین کنند.کنند آب موری خود سعی میمرتبط با استفاده از تمام ظرفیت بهره

اصطالح تلخ شده است و در برخی از روستاهای شور و یا بهیافته که عمالً طعم آب تغییر کرده و آبهای کرمان به حدی افزایشدشت

های خالقانه و اند در چنین وضعیتی استاندار کرمان با اجرای طرحها اسیدی شدهرفسنجان وضعیت به حدی بحرانی است که آب

کعب ها مترمجویی میلیونوری در مصرف آب سعی در بهبود وضعیت و یا حفظ وضعیت فعلی دارد که عمالً موجب صرفههنوآوری و بهر

های غیراصولی آب در سال جاری و سال گذشته شده است اما نیاز به تأمین آب در کرمان بیشتر از منابع موجود است و برداشت

 های گذشته حاال دردسرساز شده است.سال

های مهم و پرجمعیت و البته با خرین طرح برای افزایش کیفیت آب شرب در شهرهای رفسنجان و سیرجان که جزو شهرستاندر آ

انیزه های مکشده است، در این طرح دستگاهچالش باالی کیفیت آب مواجه هستند طرحی جدید برای نخستین بار در کشور تعریف

ه های الکترونیک، آب را دربستها و پرداختند و شهروندان با مراجعه به این دستگاهشوکن در مناطق مختلف شهر نصب میشیرینآب

عدد در این دو شهر نصب  1۰۰های مکانیزه قرار است به تعداد این دستگاه کنند.میزان موردنیاز دریافت می های پالستیکی بهبندی

 شود.زودی آغاز میها بهشوند و فعالیت آن

 در ربش آب کیفیت ارتقای قالب در طرح این: گویدمی خصوص این در افزایش کیفیت آب در استان کرمان  طرحگذار فرید، سرمایه

وی تصریح کرد: این آب  خواهد شد. نصب سیرجان در دستگاه ۵۰ و رفسنجان در دستگاه ۵۰ و شودمی اجرا سیرجان و رفسنجان

 لیتر 2۰ هر برای بطوریکه شودمی انجام خوانکارت طریق و مخصوص هایکیسه در شود و این کار فروشبه مردم عادی فروخته می

صورت کامل با مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان نیز در این خصوص به مهر گفت: این طرح به .شودمی دریافت تومان ۶۰۰ آب

همیاران آب در کرمان را که توسط وی اجرای طرح  میلیارد تومان هزینه خواهد شد. 13شود و حضور بخش خصوصی انجام می

وجود همکاری مردم در تأمین آب از این استانداری کرمان مصوب شده است، را در کنترل هدر رفت آب تأثیرگذار دانست و افزود: با

 کرمان شد.اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و نباید حتی اجازه هدر رفت یک قطره آب را در 
 ادامه خبر  22881کد خبر:   لینک خبر

 کیفیت آب آشامیدنی موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی ایران منبع 

 19/12/94 تاریخ خبر 
 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
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های بلوط زاگرس وخیم تر از دریاچه ارومیهوضعیت جنگل  

، روزنامه ایران نوشت: وضعیت ناهنجار پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش  

سال گذشته  1۷زاگرس میانی در طول های بلوط پاشنه هزاران هکتار از جنگل

های ایالم، لرستان، خوزستان، نقش مهمی در تغییرات اکوسیستمی استان

 ای که بیشچهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد داشته است، به گونه

ها به دلیل وجود آفاتی چون سوسک چوب از یک میلیون هکتار از این جنگل

ید ای نزدیک باضعیت نامناسبی قرار گرفته و در آیندهخوار و بیماری ذغالی در و

های بلوط که ها باشیم. بهره برداران اصلی جنگلشاهد خشک شدن این جنگل

عشایر هستند سال هاست که از میوه درخت بلوط بعنوان مکمل نان گندم 

دانند و خیم تر از دریاچه ارومیه میهای بلوط زاگرس را وبرخی کارشناسان محیط زیست نیز وضعیت جنگل .کننداستفاده می

ای ها در دستور کار خود قرار ندهند در آیندهگویند، چنانچه مسئوالن ذیربط برنامه مدونی برای احیای دوباره و صیانت از این جنگلمی

 .های بلوط خواهیم بودنزدیک شاهد نابودی کامل جنگل

در همایش عملی راهکارهای مؤثر در کاهش زوال و خشکیدگی بلوط در  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم ،رضا احمدی

های اخیردر منطقه رویشی زاگرس موجب زوال و خشکیدگی های زاگرس، که روز شنبه در شهر ایالم برگزار شد گفت: خشکسالیجنگل

های خشکیدگی و آسیب در استانمیلیون اصله درخت در این ناحیه شده است. میزان خشکیدگی درختان بلوط به ترتیب وسعت  18

 .ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، همدان و خوزستان رخ داده است

وی افزود: ایالم به خاطر شرایط و موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد بیشترین میزان خسارت و خشکیدگی بلوط را در بین دیگر 

 درصد خسارت دیده است.  1۰۰تا  ۷۵هزار هکتار از اراضی جنگلی استان بین  1۰4زاگرس داشته و های ناحیه رویشی استان

احمدی تأکید کرد: خشکیدگی درختان بلوط به تدریج موجب کاهش تنوع زیستی، تهدید امنیت غذایی، کوچ اجباری عشایر و 

ود. وی پیشنهاد داد، برای کاهش روند خشکیدگی درختان شروستاییان حاشیه جنگل ها، تغییر درمنابع آب شیرین و شور منطقه می

ها و افزایش سطوح آبگیر های مختلفی چون مدیریت هرز آببلوط در مواقع خشکسالی و کم باران، آب مورد نیاز این درختان به شیوه

، انجام عملیات مختلف بهداشت و های بلوطهای مقاوم بومی و واریتهاحمدی تولید بذر سالم و کاشت انواع گونه .باران تأمین شود

های راهبردی برای تعدیل و مدیریت عوامل مستعد کننده زوال درختان بلوط را در کاهش روند سالمت جنگل و نیز تدوین برنامه

  .خشکیدگی مؤثر دانست

نترل و مبارزه با عوامل هدف از برگزاری این همایش را ارائه راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از خشکیدگی درختان، ک همچنین

تسریع در زوال درختان و تبدیل این همایش به یک گفتمان ملی ذکر کرد. امینی ترویج و ترغیب اقشار مختلف مردم در مشارکت 

سازی و ایجاد دغدغه برای داشتن های مرتبط با خشکیدگی درختان بلوط و درگیر کردن مردم و به نوعی فرهنگبرای اجرای برنامه

 .ی سالم در بین آحاد مختلف جامعه را از دیگر رویکردهای این همایش اعالم کرددرختان

 ادامه خبر  ۷۷229کد خبر:   لینک خبر
 سیاست گذاری موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 24/12/94 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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  هزار پروانه بهره برداری چاه در کردستان 12صدور بیش از  

 

مهندس شانظری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، با اعالم این به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، 

حلقه چاه نیمه عمیق است و بیشترین تعداد پروانه صادره  9۰هزار و 1۰حلقه چاه عمیق و ۶۷۶آمار، افزود: از این تعداد، دو هزار و 

 .فقره پروانه صادره می باشد 121روآباد با فقره و کمترین آن مربوط به شهرستان س ۵1۰مربوطه به شهرستان سنندج با دوهزار و

 41۰مورد از این پروانه های صادره مربوط به مصارف کشاورزی ، یک هزار و 928هزار و  1۰مهندس شانظری همچنین گفت: تعداد 

مورد باقیمانده مربوط به مصارف شرب  92مورد مربوط به مصارف بخش شرب روستایی و  33۶مورد مربوط به مصارف بخش صنعت، 

 .میلیون مترمکعب اعالم کرد ۰۵/418تعداد چاه ها را معادل  شهری است و مقدار برداشت سالیانه این

ایشان همچنین تعداد کل پروانه های صادره جهت استفاده از آبهای 

مورد عنوان کرد که  ۶۶سطحی را در مدت ذکر شده ، سه هزار و 

بیشترین پروانه صادره آبهای سطحی مربوط به شهرستان سنندج با 

. مورد است 84به شهرستان بانه با  ن مربوطمورد و کمترین تعداد آ ۷93

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اینکه بهره برداران 

میلیون مترمکعب آب  23۵.33پروانه های آب سطحی در سال معادل 

 23ین تعداد سه هزار و ا برداشت می کنند خاطرنشان کرد: همچنین از

 ۵مورد برای مصارف صنعت و  38مورد مربوط به مصارف کشاورزی ، 

وی در پایان تعداد کل حقابه بران استان . مورد برای مصارف شرب است

 .میلیون مترمکعب در سال اعالم کرد ۵4۷.1۰مورد ذکر و مقدار آب برداشتی توسط آنان را معادل  434هزار و  ۵۵را 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2222 لینک خبر
6&mode=thread&order=0&thold=0 

 سیاست گذاری  موضوع 

 شرکت آب منطقه ای کردستانوابط عمومی ر منبع 

 11/12/1394 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 تبخیر آب از سدها نصف آب مصرفی کشاورزی

روزنامه شهروند نوشت: زنگ هشدار بحران ، پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

های ها و آبای از رودخانهخشکسالی ایران در شرایطی به صدا درآمد که  بخش عمده

برداری های گذشته با بهرهها در سالایرانی .زیرزمینی کشور خشک شده است

ین تراند که حاال بحرانیای را رقم زدههای جاری، فاجعهدرصدی از آب9۷رویه بی

المللی سقف کنند. براساس استانداردهای بینوضع آبی در جهان را تجربه می

درصد تجاوز کند؛ این درحالی است که در 4۰ها نباید از برداشت از رودخانه

ها کشورهای اروپایی که صاحب ذخایر غنی آب هستند حداکثر برداشت از رودخانه

وضوعی است که عیسی کالنتری، رود. این مدرصد هم فراتر نمی2۵گاهی از مرز 

 های آبکند. او به ویرانی سفرهبه آن تأکید می« شهروند»وگو با جمهوری و وزیر سابق کشاورزی در گفتمشاور معاون اول رئیس

های دولت اصالحات حدود یک دویستم زمان فعلی بود؛ اما گوید: هزینه جبران این فاجعه در سالکند و میزیرزمینی اشاره می

 2۰زدگی تصور کردند! حاال اما هزینه جبران این فاجعه حدود مدیران ایرانی نخواستند این فاجعه را باور کنند و توسعه پایدار را غرب

رویه اتفاق نیفتاده است و منتقدان سدسازی هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. وزارت نیرو همچنان معتقد است سدسازی بی 2۵تا 

قریبا شود تی هستند و وزارت کشاورزی با پیش کشیدن عدد و رقم، اعتقاد دارد میزان آبی که از پشت سدها تبخیر میاطالعافراد کم

شود. با وجود این وزارت نیرو تنها ساخت سدهای جدید را تعطیل کرده است و به اندازه نصف آبی است که در کشاورزی مصرف می

دهد و وزارت کشاورزی با اعتبار ناچیز هزار میلیارد تومان ادامه می ۵تا  3ه ساالنه به ساخت سدهای در دست احداث خود با بودج

درصد کل 8طوری که تاکنون تنها حدود کند. بهوپنجه نرم میمیلیارد تومانی برای مدرنیزه کردن آبیاری مزارع همچنان دست3۰۰

 .وجود نداردهنوز قانون مصوبی بر، کشت محصوالت آبممنوعیت برای  ییسومزارع کشور تحت پوشش آبیاری نوین است. از 

برداری بیش از اند. همین بهرههای کشور را خشکاندههای سطحی خود در عمل عمده رودخانهدرصد آب9۷برداری از ها با بهرهایرانی

گفته کالنتری، مشاور معاون اول  های هشدار به صدا درآمده و بنا بهها موجب شده است که زنگهای سطحی و رودخانهاندازه از آب

ترین وضع آبی را به خود اختصاص دهد. پس از ایران، مصر با اختالف فاحش در رتبه دوم وضع جمهوری ایران عنوان بحرانیرئیس

بحران درصدی انجام شده است، دومین مرکز 9۷ها برداشت که در ایران از رودخانهبحران قرار دارد. جالب است که بدانید درحالی

عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر کشاورزی به شهروند توضیح  .درصد ازمنابع خود برداشت کرده است4۶یعنی مصر تنها 

ترین مطالعاتی که توسط وزارت کشاورزی داد؛ زیرا براساس تازه تعمیم کشاورزی بخش به تواننمی را سدسازی اشتباهات دهد: می

ترین هزار تن است که این رقم درخوشبینانه۶۰۰کند صادرات ساالنه خربزه و هندوانه مصرف میانجام شده است تمام آبی که کل 

شود اما از صادرات هرکیلوگرم شود. با تبخیر آب، درآمدی عاید ما نمیدرصد آبی است که از پشت سدها تبخیر می۵حالت معادل 

توان با زیر سوال بردن ن چالش بزرگ تبخیر آب از پشت سدها را نمیآید. بنابرایسنت درآمد ارزی به دست می 8هندوانه و خربزه 

  .تولید و صادرات محصوالت کشاورزی توجیه کرد

 خبر  ادامه 223۶4کد خبر:    لینک خبر

 خشکسالی  موضوع 

 پایگاه خبری تحلیل آب ایران منبع 

 8/12/1394 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 .ودشنشر می ای بازانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه
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 کننده آبکاکتوس های تصفیه 

رورشی های پ، به نقل از ایسنا، ماهیپایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

منبع مهمی برای تامین مواد غذایی بشر و سوددهی اقتصادی هستند اما 

داده شدند مزه و طعم ناخوشایند ها که در این سیستم پرورش این ماهی

دارند.به همین دلیل محققان معتقدند برای پاکسازی آب آلوده و استفاده از 

ها توان از کاکتوسها، تهیه آب شرب و مصارف دیگر میآن در پرورش ماهی

)ترکیب شفاف( داخل گیاه « موسیالژ»بهره برد. آنها برای این منظور از 

ای بین موسیالژ کاکتوس ققان دریافتند جاذبهمح .کاکتوس استفاده کردند

های ها، رسوب و آالیندههمچنین موسیالژ باکتری .و آرسنیک وجود دارد

های بزرگی موسیالژ به دام انداختن این مواد، توده .کنددیگر را نیز جذب می

نگین هستند که پس از برخورد با موسیالژها های بزرگ، حجیم و سها این تودهکند که شبیه به پشمک است. برای رسوبرا ایجاد می

 .شوندبه سرعت تغییر ماهیت داده و ته نشین می

ی آب است، مسئول اصلی عمل پاکسازی آب می باشد. دانشمندان صمغ کاکتوس را صمغ غلیظ درون کاکتوس که نقش آن ذخیره

ی ها ست که باکترا اری که صمغ در این مرحله می کند ایناستخراج کردند و آنرا به آب آلوده به باکتری و رسوبات اضافه کردند. ک

ها از آب جدا می شوند. می درصد باکتری 98و رسوبات را با هم ترکیب می کند و موجب ته نشینی آنها می شود و به این ترتیب 

 .مندان انجام دادندی کاکتوس برشی از آن را درون آب جوشاند؛ درست مانند کاری که این دانشتوان برای استخراج عصاره

در بسیاری از جوامع و مناطق دنیا آب پاکیزه کمیاب است، و استفاده از کاکتوس برای پاکسازی آب می تواند یک راهکار بسیار 

سریع، ارزان و مناسب برای افرادی باشد که از نعمت آب پاک بی بهره اند. اما ابتدا باید موانع این کار از میان برداشته شوند. مثل 

 .منظور این کار، و کنترل میزان موفقیت این روش در جداسازی باکتریها به کاکتوس وسیع کشت برای الزم شرایط تامین

 

 ادامه خبر  23۰3۷کد خبر:    لینک خبر
 تصفیه آب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 2۶/12/94 ر تاریخ خب

 بازگشت به فهرست
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پرده آتش سوزی عمدی در نیزارهای انزلی چیست؟پشت  

ی در تاالب انزلی به عنوان تاالبی بین المللی نقش بسزای ، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

حفظ حیات ایفا می کند زیرا این محدوده فارغ از ثمرات زیست محیطی متعدد،در عرصه میزبانی از هزاران پرنده مهاجر و آبزیان 

ریزی مدون و اصولی می نامهبازدید خیل عظیمی از گردشگران که در صورت برهمچنین  .موجود در آن نیز بسیار حائز اهمیت است

اما با همه این اوصاف طی هفته های گذشته  د،وتواند در عرصه ارز آوری به توفیقات هر چه شایسته تری در حوزه مذکور نائل ش

 .ایم که به عقیده کارشناسان محیط زیست، متاسفانه تعمدی بوده استشاهد آتش سوزی نیزارهای این خطه بوده

رد اشاره تنها آسیب و تهدید این خطه ارزشمند و کم نظیر در کشور محسوب نمی شود بلکه معضالت زیست البته آتش سوزی مو

محیطی دیگری همچون رسوبات فاضالب های شهری و صنعتی،پسماند سموم کشاورزی بار مشکالت و تهدیدات این ظرفیت عظیم 

طبق اظهارات اکبر میغی رئیس اداره محیط  .عمیق تر کرده است و بالقوه در کشور را سنگین تر و جراحات و خسارات این تاالب را

خود به خود مهار شده اما نکته قابل توجه عمدی بودن این حادثه  هازیست انزلی،آتش سوزی هفته گذشته به دلیل وجود آبراهه

است که عقیده وی به دلیل همجواری نیزارها با زمین های کشاورزی،احتمال 

طبق اظهار رییس اداره محیط زیست انزلی،از ابتدای   .آن دور از ذهن نیست

هکتار از نیزارهای این خطه در آتش سوخته  1۰۷سال جاری تاکنون قریب به 

اند که لزوم برخورد جدی با مجرمان سودجو در این عرصه اجتناب ناپذیر 

 های سوزی آتش ریشه  برخی منابع .است تا درس عبرتی برای دیگران شود

و انگیزه برای تصاحب و تصرف زمین عنوان می  خطه،طمع این در را عمدی

کنند که البته محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب 

های ایران در این خصوص معتقد است با سوزاندن و خشکاندن نیزارهای 

 .تاالب کسی نمی تواند مالک این امر خطیر شود

مستلزم همگرایی است و تبدیل این معضل به  تاالب های ایران معتقد است حفاظت از تاالب ها،مدیرملی طرح حفاظت از ، روزبهانی

ر های هر چه بیشت موفقیت به دستیابی در موثری نقش ذیربط هایدستگاه تمامی همیاری  یک خواست عمومی و اجتماعی توام با

ران حفظ و صیانت از تاالب ها را مستلزم همکاری و تعامل هر مدیرملی طرح حفاظت از تاالب های ای .در این حوزه ایفا خواهد کرد

  .کندچه بیشتر عموم مردم عنوان می

 ادامه خبر  224۵4کد خبر:   لینک خبر
 تاالب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 9/12/94 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 .دشونشر می ای بازانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 
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 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند ۶8

لی رئیس مرکز م ، به نقل از ایسنا،پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر اینکه عمده 

 ۶8گفت: های بلندمدت مواجه هستند، مناطق کشور همچنان با خشکسالی

مدت های مختلف خشکسالی بلنددرصد از کل جمعیت کشور تحت تاثیر شدت

شاهرخ فاتح در مورد وضعیت خشکسالی کشور افزود: شاخص  .کنندزندگی می

دهد بسیاری از مناطق غربی پنج ماهه نشان می SPEI خشکسالی هواشناسی

ی رابطه به ویژه ماند که در این هو شمال غربی کشور دارای شرایط ترسالی بود

وی افزود:  .های ایالم، کرمانشاه و لرستان اشاره کردتوان به مناطقی از استان

در مقابل و براساس همین شاخص کوتاه مدت، مناطقی از اصفهان، چهارمحال 

قی از استان هایی از خراسان رضوی و سمنان و مناطو بختیاری، یزد، خراسان جنوبی، شمال کرمان، سیستان و بلوچستان، بخش

 .اندهای ضعیف تا شدید مواجه بودهمازندران با خشکسالی

ت دهنده این اسرئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی افزود: بررسی شاخص بلندمدت خشکسالی نشان

تا بسیار  های خفیفبا خشکسالیکه به استثنای جنوب سیستان و بلوچستان و شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، عمده مناطق کشور 

در  وجهشده به هیچهای بلندمدت و انباشتهدهنده این است که خشکسالیبه گفته فاتح، این وضعیت نشان .شدید مواجه هستند

لی اشود، بنابراین رعایت راهکارهای الزم و مواجهه منطقی با پدیده خشکسمدت جبران نمیهای کوتاهمدت و دفعتی و با بارشکوتاه

 .و کمبود آب در کشور به طور دائمی ضرورت دارد

 SPEI گیری درصد مساحت تحت تاثیر طبقات مختلف خشکسالی هواشناسی اظهار کرد: بر مبنای شاخصفاتح درخصوص اندازه

صد در ۶حدود یک درصد مساحت کل کشور تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید و حدود  ،94هفت ساله منتهی به پایان بهمن ماه 

درصد از  3۰درصد مساحت کشور با خشکسالی متوسط و حدود  28مساحت کشور دچار خشکسالی شدید است، همچنین حدود 

درصد مساحت کشور تحت  4وی افزود: درمقابل و براساس این شاخص تنها حدود  .مساحت کشور با خشکسالی خفیف مواجه است

 .درصد از مساحت کشور نیز در شرایط طبیعی خود قرار دارد 31اخص حدود های مختلف ترسالی است و بر مبنای این شتاثیر شدت

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران افزود: میزان درصد جمعیت تحت تاثیر این پدیده نیز مورد محاسبه قرار گرفته است 

کل کشور تحت تاثیر خشکسالی ، حدود یک درصد جمعیت 94هفت ساله منتهی به پایان بهمن ماه  SPEI که بر مبنای شاخص

درصد از جمعیت  29همچنین حدود  .کننددرصد از هموطنان در مناطقی با خشکسالی شدید زندگی می ۶بسیار شدید و حدود 

درصد  4تنها حدود و  درصد از ساکنین کشور درمناطقی با خشکسالی خفیف سکونت دارند 33کشور در خشکسالی متوسط و حدود 

درصد از جمعیت کشور نیز در مناطقی با شرایط  28های مختلف ترسالی ساکن هستند و حدود مناطقی با شدت از جمعیت کشور در

 .کنندخشکسالی طبیعی زندگی می

 ادامه خبر  224۶۵ کد خبر:   لینک خبر
 خشکسالی موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 9/12/94 تاریخ خبر 
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فارس به یزد و کرمانانتقال آب خلیج  

آبی شهروند نوشت: بحران کم، روزنامه پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

ر سال اخیآبی در چنددر دو استان یزد و کرمان طی دو دهه گذشته به بحران بی

ها آبی حیات موجودات زنده را در این استانتبدیل شده است. درحالی بحران کم

های صورت گرفته برای این معضل تاکنون به کند که تالشبه شدت تهدید می

تج نشده و اهالی این مناطق باز هم نگران تامین آب مورد نتیجه قابل توجهی من

در شرایطی که کمتر از دو هفته دیگر به  .سال هستندنیاز خود در روزهای گرم 

چیان، وزیر سال جدید و به دنبال آن افزایش دما باقی مانده، حمید چیتآغاز 

با اعالم طرح دهد. او فارس به یزد و کرمان خبر می نیرو از انتقال آب خلیج

های یزد و کرمان منتقل لوله، آب به استان کیلومتر ۷۰۰ طریق از  فارس به فالت مرکزی گفت:سازی و انتقال آب از خلیجشیرین

 .شودمی

برد، گفت: موضوع آب همیشه موضوع مهم و های آبی رنج میکه فالت مرکزی ایران از محدودیتچیان با اشاره به اینحمید چیت

ویژه برای فالت مرکزی توجه مسئوالن بوده است.وزیر نیرو اظهارداشت: موضوع آب برای همه نقاط کشور موضوع مهمی است، بهمورد 

برد.به گفته وی، مسیر و برنامه دیگر که درحال اجراست، یکی های منابع آب رنج میکه استان یزد هم جزو آن است و از محدودیت

کیلومتری به یزد و کرمان است. تامین منابع مالی  4۵۰در چهارمحال و بختیاری و انتقال آب از حدود آباد انتقال آب از منطقه بهشت

گذاری کیلومتر آن لوله 2۶گذاری آن شروع شده و تاکنون این بخش مشکالت فراوان دارد و اجرای کار بسیار سنگین است که کار لوله

  .شده است

 

 ادامه خبر  22831کد خبر:   لینک خبر
 انتقال آب موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 19/12/94 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 ر نیترات و فسفاتدریای خزر غرق د

، به نقل از قانون، سواحل جنوبی خبری تحلیلی آب ایرانپایگاه به گزارش 

ر آماج هاست ، اکنون دی است تفرجگاه ما ایرانیهای متمادههریای خزر که دد

شگران ، از سویی سیل عظیم گرد . ها قرار گرفته استگیحجم باالی آلود

های یگر فاضالبوی دو از س کندریا آب میر این دها را دساالنه کوه زباله

ون اینکه مسئوالن شهری و محیط زیست ، بدشوندریا میشهری روانه این د

. این همه ماجرا نیست؛ عمق فاجعه آنگاه ی برای بازیافت آن کنندام جداقد

 ۵های گیه آلودریافت کنندریا، دآور شویم این دکه یاد شودبیشتر روشن می

گی از جانب جمهوری آذربایجان از این آلودبخش مهمی . گر نیز هستیکشور د

ه نفتی از تاسیسات استخراج نفت نیز به این مشکالت افزود است و نشت مواد

زاقستان و قهای نفت آذربایجان، ترکمنستان رحالی است که بسیاری از چاهو این د اردریای خزر ندر داشت نفت داست. کشور ایران برد

ر بخش ریای خزر رسوبات بستر در سواحل جنوبی دهای آب دلیل حرکت و جهت جریان. به دارندور از ساحل قرار دریا و در دد

 .های حاصل هستندروکربنیر باالیی از هیده مقادهندریای خزر تجمع دسواحل جنوبی د

. بر اساس آمار ذخایر ر خطر انقراض قرار گرفته اندها ده که با گذشت سالریای خزر شناسایی شددر هزار گونه د2اکنون بیش از 

ه هزار رسید ها از یک میلیون به کمتر از یکصدفک ادو تعد1391ر سال تن د3به کمتر از 13۶4ر سال تن د3۰۵ریای خزر از خاویار د

ران ها تنوع زیستی منطقه را با بحگیسریع آزوال و به طور کلی افزایش میزان آلود فیتوپالنکتون، رشد یدهای جداست. حضور گونه

ریای خزر بیانگر آن است که منشأ اصلی این ه روی رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دتحقیقات انجام شد. ه استروبه رو کرد

مسایه های نفتی کشورهای هگییگر، ایران قربانی آلودبه عبارت د نفتی آذربایجان است.گی مربوط به آلود ترکیبات با احتمال زیاد

 . با توجه به روندها اشاره کردروکربنتوان به نیترات و فسفات و هیدهای این پهنه آبی میگیریای خزر است. از مهم ترین آلودد

 .طلبدهای فوری را میامریا اقدر سواحل این دن افزایش میزان نیترات دهای صنعتی و فاضالب شهری و همچنیافزایشی پساب

های شمالی خانهاکثر رود .اردگی خزر سهم در بحث آلوداست: ایران هم د انشگاه علوم و تحقیقات معتقدد ه، استادغفارزاد حمید

حاظ اما از ل کنندآب می ون تصفیه واردهای شهری را بدو اغلب شهرهای شمالی فاضالب کنندخزر می گی میکروبی را واردکشور آلود

ست ار منطقه و الگویی برای توسعه خزر اتوسعه پاید ر کنوانسیون خزر که تنها سند: دگویداریم. وی میگی نفتی سهم ناچیزی دآلود

ی از گی ناشی پروتکل برای جلوگیری از آلودادسالی است که تعد ه است. چنداخته شدگی خزر پردبه بحث جلوگیری از انواع آلود

و تاکنون هیچ پروتکلی برای  ه اندرنیامدها به مرحله اجرا ده است اما هنوز برخی از آنشد نفت و تنوع زیستی برای کشورها منعقد

 .ه استمطرح نشد ریا را بگیردی آبزیان این دجلوی نابود تواندر خزر که میماهیگیری د

ظام ن ریایی سازمان حفاظت محیط زیست از ایجادریایی معاونت محیط زیست دهای دگیفتر آلودیر کل دمد ،ین الماسیضیاء الد

 .شودر سال جاری محسوب میامات دترین اقدوین این نظام از مهمو گفت: تد ادر سال جاری خبر دممیزی سکوهای نفتی د

  ادامه خبر  22۷۷2کد خبر:   لینک خبر
 آلودگی دریا موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 1۷/12/94 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.waternews.ir/goto/http:/waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1394/12/22772/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

دومین دوره آیین تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب فرهنگستان علوم، برگزار 

 (1394اسفند  22)  .شد

دوره آیین تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب فرهنگستان علوم، با تقدیر از محمدحسین دومین 

 .نوری برگزار شدپناه و قدرت حاجشریعتمدار، یونس ابراهیمی، منصور عبایی، داود حسن

  

 

 (1394 اسفند 22) برای جذب سرمایهپتانسیل میلیاردی آب 

میلیارد تومان در حال اجرا است اما  ۵۰۰هزار و  4طرح آبی توسط بخش خصوصی با اعتباری بیش از  1۰۰در حال حاضر بیش از 

این در حالی است که پتانسیل سرمایه گذاری تا سه برابر این عدد برای بخش آب وجود دارد و بر همین اساس بسیاری از دست 

 .درکاران آبی پایین بودن قیمت تعرفه های آب را دلیل عدم جذب سرمایه گذاران قلمداد می کنندان

  
 

 (1394اسفند  25) زاب به دریاچه ارومیه هنوز مجوز ندارد انتقال آب

محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حق اجرای طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه مدیر کل ارزیابی زیست

بایجان غربی باید برخورد ارومیه تا زمان صدور مجوز وجود ندارد، گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح، اداره محیط زیست آذر

 .قانونی را داشته باشد

  

 (1394اسفند  25) هاسدسازی، عاملی برای بیالن منفی دشت

های زیرزمینی ها و افت سطح سفرهتورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست، سدسازی را عاملی برای بیالن منفی دشت

 کندمعرفی می

  

 اسفند( 8) ها در وضعیت هشداروضعیت بارشی برخی استان

شور رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از کاهش یک درصدی بارش طی پنج ماه اخیر ک

ماه ای نسبت به سهم دریافتی ساالنه خود تا پایان بهمنکنندهها تا حد نگراننسبت به بلندمدت خبر داد و افزود: تعدادی از استان

  .کمبود بارش دارند

 

 (3941اسفند  18) ب به فاجعه آب تبدیل شودنگذاریم بحران آ

چون های مختلف هماتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مانند رشته تسبیحی است که ارتباط تنگاتنگی را میان بخش

 .ندکبندی قابل قبول برقرار میوزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، اندیشکده آب و بخش خصوصی برای رسیدن به یک جمع

  

http://www.waternews.ir/1394/12/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c%e2%80%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3/
http://www.waternews.ir/1394/12/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c%e2%80%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3/
http://www.waternews.ir/1394/12/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c%e2%80%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3/
http://www.ias.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=921%3A2016-03-12-06-28-01&catid=248%3Anews&Itemid=574&lang=fa
http://www.waternews.ir/1394/12/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c%e2%80%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3/
http://www.waternews.ir/1394/12/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%8c%e2%80%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/22349/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%af/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%af/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%af/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%88%d8%af/
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 به اندازه ارزش واقعی آب پرداخت کنید تا میزان آب صرفه جویی شده را بفروشید!

کنندگان شهری شامل خانگی و صنایع ایجاد شود. های پرداخت هزینه آب مصرفی مصرفوقت آن رسیده است که تغییراتی در روش

قبض آب به دو بخش است. یک بخش مربوط  بندیتقسیمکند هایی که کمک شایانی به صرفه جویی در مصرف آب مییکی از روش

 نآهای مشخص براساس میزان کمبود در زمانبرای آب های تولید آب آشامیدنی و بخش بعدی براساس ارزش تعیین شده به هزینه

 ای برای صرفه جویی در مصرف آب شود.تواند انگیزهاست که این امر می

شود، از نظر اقتصادی، مردم باید موظف به پرداخت هزینه بیشتری برای آب یاب تر میلی، آب کماز آنجایی که در زمان های خشکسا

ل های مربوط به تهیه آب شامکنند و تنها هزینهپرداخت نمی برای کمبود آب ایهزینه باشند، اما اغلب شهرنشینان به طور مستقیم

و برای ارزش از دست رفته آب در محیط زیست بهائی  کنندرا پرداخت می لوله کشی، پمپاژ، تصفیه و پاکسازی، جمع آوری و مخازن

تی شود. حتوانست بر طبیعت داشته باشد، دیده نمیها میپردازند. این درحالی است که ارزشی که آب مصرفی توسط انساننمی

ورزی و محیط زیست در هر موقعیت ارزش آب در مصارف مختلف در یک جامعه نیز متفاوت است. آب مصرفی در صنایع مختلف، کشا

 شود.های تولید آب در نظر گرفته نمیها در هزینهجغرافیایی از اهمیت به خصوصی برخوردار است که متاسفانه این تفاوت

-ها به شکل مناسبی در قبض آب مصرفهای در نظر گرفته نشده، وجود دارند و در صورتی که آنواقعیت این است که این هزینه

جهت بهسازی قانون اساسی  199۶که در سال  218شود. اما الیحه گان لحاظ شود، باعث صرفه جویی در مصرف آب میکنند

کالیفرنیا وضع شد، خرده فروشان آب را از پرداخت هزینه بیشتر از هزینه تولید آب منع کرد و باعث فاصله گرفتن از فرهنگ صرفه 

 جویی در مصارف شد. 

 2017قبض آب دوره : جوالی 

 گالون ۶۰۰۰ از آب موجود در جامعه این دورهسهم 

 (% 2۰)زیست گاه های حیات وحش  آب صرفه جویی شده در هر یک از موارد زیر نمیزا

 (% 2۰) ماهیان 

 (% 2۰) موارد خیریه دیگر 

 (% 4۰) کاهش حساب من 

 دالر ۵ لون آبافروش هر گ هزینه خرید و

 دورهآب مصرفی، خریداری شده و فروخته شده 

 گالون ۵۰۰۰ آب مصرفی دوره

 گالون ۶۰۰۰ سهم آب مصرفی 

 ۰ آب خریداری شده

 گالون 1۰۰۰ سهم استفاده نشده

 آب اهدا شده

(، G 2۰۰(، ماهیان )G 2۰۰حیات وحش )

 (G 2۰۰خیریه )

 ($2گالون )مقدار تخفیف:  4۰۰ آب فروخته شده

 پرداخت قبض

 $3۰  هزینه آب دوره

 $ 2 مقدار تخفیف

 $28  هزینه پرداختی دوره
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است، تفکیک این  218شود و در راستای الیحه اما ایده خوبی که باعث تشویق شهرنشینان برای صرفه جویی در مصرف آب می

، تملک آب و خدمات شهری پمپاژ، تصفیهتهیه آب شامل لوله کشی، های هزینهمربوط به باشد. بخش اول ها در قبض آب میهزینه

تواند یک بازار داخلی خرید و های مربوط به ارزش آب میباشد. هزینهگذاری آب مصرفی میمی باشد و بخش دوم مربوط به ارزش

ی مصرفکننده سهم مشخصی برای استفاده از آب دارد که براساس میزان آب فروش آب را ایجاد کند. به این ترتیب که هر مصرف

-کنندگان، ایجاد انگیزه برای مصرفتواند باعث برقراری عدالت میان مصرفتواند فروشنده یا خریدار آب باشد. این رویکرد میمی

در صورتی که شهروندان کم پذیری در میزان مصارف متعدد خانگی و صنعتی در مناطق مختلف شهری شود. کنندگان و انعطاف

 نند و اگر بیشتر از سهم خود آب مصرف کنند باید از دیگران سهم خریداری کنند. کد پول دریافت میمصرف کنن

 

 کنند در هرهای آب جدید در کالیفرنیا، شهروندان براساس میزان مصرف و میزان کمبود آب در فصول مختلف پرداخت میدر قبض

بیشتر از سهم اختصاص یافته مصرف کنند باید از کنندگان سهم مشخصی برای مصرف آب دارند و اگر دوره معلوم هر یک از مصرف

مانده را جهت کاهش مبلغ توانند سهم آب باقیسایرین به نرخ بازار، آب خریداری کنند. و اگر کمتر از سهم خود مصرف کنند می

 به این ترتیب قبض خود بفروشند و یا آن را به عنوان سهم محیط زیست رها کنند و یا حتی در هر کار خیر دیگری صرف کنند.

انگیزه افراد در صرفه جویی در مصرف آب متفاوت است برخی برای مسائل مادی، برخی برای طبیعت و محیط زیست و برخی برای 

 های زیادی دارد برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنیدکنند. این رویکرد مزایا و چالشکارهای خیرخواهانه خرج می

   ادامه خبر  لینک خبر
 گذاریسیاست موضوع 

 وبالگ آب کالیفرنیا منبع 

 2016/03/06 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

https://californiawaterblog.com/2016/03/06/let-people-pay-what-water-is-worth-sell-your-conserved-water/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.waternews.ir/1394/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
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جهان در آب وضعیتگزارشات از  آخرین قیمتی؟ چه به: آب  

دهد که فقیرترین مردم در جهان ، نشان می2۰1۶، مطالعات جدید انتشار یافته در روز جهانی آب در سال wateraidبه گزارش 

دهد که در حال حاضر تعداد بسیار بیشتری از کنند. مطالعات نشان میبیشترین هزینه را برای خرید آب سالم و پاک پرداخت می

میلیون نفر از آن محروم هستند. همین امر باعث از  ۶۵۰به آب پاک و سالم دسترسی دارند. اما هنوز  2۰1۰به سال ها نسبت انسان

کشوری است که بیشترین تاثیر را در این زمینه متحمل شده است. هزینه  نو گینه پاپوآ شود.بین رفتن حقوق انسانی بسیاری می

( حداقل حقوق پایه روزانه در این کشور 84/1£) %۵4کند، معادل لیتر آب که حداقل نیازهای یک فرد را در روز برطرف می ۵۰

درصد حداقل حقوق پایه در آن  1/۰ل یورو است که معاد ۰۷/۰این در حالی است که همین مقدار آب در کشور انگلستان حدود است

 دهد. این گزارش تصویر کلی از زندگی مردم در هند، موزامبیک، ماداگاسکار، اتیوپی، را نشان می کشور است)مطابق شکل(.

 

های رفتهایی است که از آب پاک و سالم محروم هستند. پیش، کاهش نیمی از انسان 1از آنجایی که اهداف توسعه جهانی در هزاره سوم

در  % 9/33رشدی معادل  2۰۰۰گیری در اغلب کشورها صورت گرفته است ازجمله کشور کامبودیا که نسبت به سال بسیار چشم

ها نشده است. درحالی که پایتخت کشور ها شامل حال همه انساندسترسی به آب سالم داشته است. اما متاسفانه این پیشرفت

مردم این کشور در حومه شهرها و روستاها  % 8۰برند، ب پاک دسترسی دارند و از ان لذت میکامبودیا به طور قابل توجهی به آ

عدالتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قابل برند. این شکل از بیکنند که هنوز از فقر و گرسنگی شدید رنج میزندگی می

با مشکالت بهداشت و سالمت، آموزش و توسعه نیز دست و مشاهده است. کشورهایی که دچار کمبود آب پاک هستند در نتیجه 

 کنند. پنجه نرم می
 ادامه خبر لینک خبر

 آب آشامیدنی موضوع 

 Wareaid.org منبع 

 2016/03/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

                                                           
1 Millennium Development Goal 

http://www.wateraid.org/news/news/water-at-what-cost-our-latest-report-reveals-the-state-of-the-worlds-water
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 کند؟مه کمکی به حل بحران جهانی آب میآیا جمع آوری 
ها بسیار طاقت فرسا است، وی زادگاه خود، صحرای آتاکاوا  در آن حیات ادامه به گفته پابلو نرودا مناطق معدودی در جهان هستند که

با هدف پرورش حتی گیاهان مقاوم به کم آبی، یا نگهداری از یک سگ، جا برای کند. آبرسانی به آنگونه توصیف میدر شیلی را این

دم حدود چند صای بسیار خشک است که نرخ بارندگی در آن آتاکاما منطقه خرگوش یا خوک نیازمند فداکاری وصف ناپذیری است.

ای کمک های خالقانهای از المای وحشی( در این منطقه از روشحیواناتی مثل گواناکو )گونهباشد. جهت ادامه حیات اینچ در سال می

به در اثر میعان معروف است،  2گیرند به این ترتیب که از رطوبت و مه غلیظی که روی اقیانوس اطلس وجود دارند و به کاماناچاکامی

کنند. بقای این گونه جانوری در این شرایط استفاده می ، با احتیاطهای منطقه وجود داردشکل آب بر روی خارها و گل کاکتوس

 نامساعد جوی بسیار جالب توجه است. 

امین سالگرد روز  23سبت به منامارس،  22در 

 U.N-Waterجهانی آب، از دستاورد مهم 

های رونمایی شد، این دستاوردها فعالیت

ای بود که در راستای تکنولوژی ارزنده

دستیابی به آب شیرین صورت گرفت. 

 NGOهمچنین از اولین سال همکاری میان 

های آلمانی تقدیر به عمل مراکشی و سازمان

های این دو مجموعه در آمد عمده فعالیت

جهت آبرسانی به مناطق عشایر نشین جنوب 

  Cloudfisherمراکش با استفاده از تکنولوژی 

هم جواری این منطقه با صحرای غربی،  بود.

 آن را تبدیل به یک منطقه بیابان زا کرده است.

های شبکه  Cloudfisherدر تکنولوژی 

ند. اآوری مه و تبدیل آن  به آب آشامیدنی، تعبیه شدهپلیمری مشکی مستطیل شکل بسیار عظیمی در نزدیکی دامنه کوه برای جمع

ها در عرض نهر یارد مربع از آ شود.هزار فوت استفاده می 4و علف کوهستانی در ارتفاع بیش از  آببی از این تکنولوژی در مناطق 

 کنند.گالون آب تولید می 1۷ساعت  24

مواجه اند به ارمغان که با محدودیت های آب شیرین در شمال آفریقا ای به مناطق شهری شیرین منافع ارزندهدسترسی به آب  

گالون آب نیازمند است این میزان آب شامل نیاز به  2۰آمار سازمان جهانی بهداشت هر فرد روزانه به طور متوسط به آورد. طبق می

توان آب روستاها و بخشی از مناطق شهری را کوچک می cloudfisherه اندازی یک کند. با رابهداشت فردی، تغذیه را فراهم می

 کند.پذیر میکند امکاندر بسیاری از مناطقی که به سختی زندگی می تامین کرد. این تکنولوژی امکان حیات را
 ادامه خبر لینک خبر

 آب آشامیدنی موضوع 

 Newyorker.com منبع 

 2016/03/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

                                                           
2 Camanchaca 

http://www.newyorker.com/tech/elements/could-harvesting-fog-help-solve-the-worlds-water-crisis
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

 
Storing Extra Surface Water Boosts Groundwater Supply During Droughts 

AUSTIN, Texas — Although years of drought and over-pumping have significantly depleted groundwater 

in Arizona and California, a new study shows the situation has an upside: It has created underground 

reservoirs where extra surface water can be stored during wet times so it is available during drought. 

 شوددوره خشکسالی می طول در  زیرزمینی هایآب افزایش باعث سطحی های هر چه بیشتر آب سازی ذخیره

های زیرزمینی شده است، اما تحقیقات منجر به کاهش آبهای آب زیرزمینی های اخیر و برداشت بی رویه از سفرهاگرچه خشکسالی

ها شده همین امر باعث شده است که در فصول تر ها منجر به گستردگی آندهد: برداشت از سفرهجدید نتایج متفاوتی را نشان می

 فضای بیشتری برای ذخیره در مخازن زیرزمینی ایجاد شود.
 

Interior Department Releases Report Underscoring Impacts of Climate Change on Western Water 

Resources 

The Bureau of Reclamation released a report indicating climate change could upset the complex interplay 

of rain, snow and temperature in the West, thereby resulting in potential impacts to food production, the 

environment and hydroelectric power. The report looked at eight rivers from Washington state to Texas, 

including the Columbia, the Sacramento and San Joaquin and the Colorado. 

 کندور امریکا موکدا اثر تغییر اقلیم را بر منابع آب غربی کشور اعالم میگزارش منتشر شده توسط وزارت کش

کشور به   غرب دما در و برف باران، از ای پیچیده انفعال و فعل تواند می هوایی و آب تغییرات دهد می منتشر شده نشان گزارش

 خانهرود هشت گزارش در این. شودمی آبی برق انرژی و زیست محیط غذایی، مواد تولید به بالقوه اثرات وجود آورد که منجر به ایجاد

 مورد بررسی قرار گرفته است کلرادو و خواکین سن و ساکرامنتو کلمبیا، جمله از تگزاس، تا واشنگتن ایالت از

The past, present and future of African dust 

So much dust is scattered across the planet by the winds of the Sahara that it alters the climate. However, 

the emission and transport of this dust, which can reach the poles, fluctuate considerably. Although many 

hypotheses have been put forward to explain this phenomenon, no unambiguous relationship between this 

dust and the climate had been established until now. According to new research meteorological events such 

as El Niño and rainfall in the Sahel have an impact on dust emission, by accelerating a Saharan wind 

downstream of the main mountain massifs of Northwest Africa. The scientists have also developed a new 

predictive model showing that emissions of Saharan dust will decline over the next hundred years.  

 

 گذشته، اکنون و آینده گرد وغبار آفریقایی

گردوغبار بسیار زیادی در سرتاسر سیاره زمین توسط باد در حال انتشار است. فرضیات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد، بر 

گذارد. اخیرا دانشمندان انتشار این ذرات را طی صد ها تاثیر میاساس جدیدترین تحقیقات ال نینو و بارندگی در منطقه بر انتشار آن

 کرده اند  سال آینده پیش بینی

 

 

 

http://news.utexas.edu/2016/03/24/storing-extra-surface-water-boosts-groundwater-supply
http://www.usbr.gov/newsroom/newsrelease/detail.cfm?RecordID=53208
http://www.usbr.gov/newsroom/newsrelease/detail.cfm?RecordID=53208
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323142521.htm
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 استان فارس نگاهی به وضعیت آب

های ای از استان فارس در حوضهبخش عمده باشد.و مرکز آن شهر شیراز می استان فارس در بخش جنوبی کشور واقع شده

درصد  ۶/۷کیلومتر مربع ) 8/1239۶۶این استان با مساحتی در حدود  بختگان قرار دارد. -مهران و مهارلو -آبریز مند، کل

 1394جمعیت این استان در سال آمار ایران  مرکزبر طبق . دهدچهارمین استان بزرگ کشور را تشکیل میمساحت کشور( 

  میلیون نفر بوده است. 4.82 حدود

میلیمتر بوده که نسبت به  21۰، 1393-94در سال آبی  فارسطبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب، بارش در استان 

 درصد کاهش داشته است.  1۶و  31به ترتیب  1392-93بلند مدت و سال متوسط 

 

 
 در استان فارس و متوسط بلند مدت 93-94، 92-93، 91-92های آبی بارش سال -1نمودار 

محدوده آن به علت کاهش شدید افت سطح آب زیرزمینی  ۵9باشد که محدوده مطالعاتی )دشت( می 1۰2این استان دارای 

رسد که اهمیت درصد برداشت از آبهای زیرزمینی به مصرف کشاورزی می 93اند. کیفیت آب ممنوعه اعالم شدهو یا کاهش 

 دهد.کشاورزی را در این استان نشان می

 (1388سال آخرین آماربرداری به تفکیک منابع آنها ) فارستعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان  -1جدول 

منبع نوع (مکعب متر)میلیون  تخلیه حجم تعداد   درصد 

2/2482 ۵32۰۵ چاه نیمه عمیق  1/31  

۷/4۰۵۵ 31۰2۰ چاه عمیق  8/۵۰  

1/4۰1 1۷۵4 قنات  1/۵  

4/1۰38 2233 چشمه  13 

4/۷9۷۷ 88212 جمع کل  1۰۰ 
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 جدول 2- مصارف آب و منابع تامینکننده آن از آبهای زیرزمینی )میلیون مترمکعب در سال(

مصرف نوع ها چشمه   درصد جمع قنات چاه 

8/494 کشاورزی  ۶/۶۰94  ۷/2۵3  1/۶843  92.۷ 

8/۶۰ شرب  2/382  9/4  9/44۷  ۶.1 

9/24 صنعت  1/۶1  ۰9/2  ۰9/88  1.2 

۵/۵8۰ جمع  9/۶۵3۷  ۷/2۶۰  1/۷3۷9  1۰۰ 

 

 1392تا  1382مقایسه میانگین تراز سطح آب زیرزمینی استان فارس از شهریور  - 3جدول 

 1392 1391 139۰ 1389 1388 138۷ 138۶ 138۵ 1384 1383 1382 سال

میانگین 

ترازسطح 

 آب )متر( 

1۵42.1۷ 1۵42.۷8 1۵43.9۷ 1۵42.32 1۵41.9۰ 1۵39.۶3 1۵3۷.94 1۵3۷.۰۵ 1۵3۶.۷۰ 1۵3۶.۷۵ 1۵3۶.49 

تغییرات نسبت به 

)متر( 82شهریور   
۰.۶1 1.8۰ ۰.1۵ ۰.28-  2.۵4-  4.24-  ۵.13-  ۵.4۷-  ۵.42-  ۵.۶9-  

 

ر های اخیر و با درنظاستان با توجه به کاهش بارش طی سالریزی برای این بنابر گزارش وزارت نیرو، حجم آب قابل برنامه

گرفتن سهم محیط زیست به تفکیک برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و 

میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به جمعیت این استان براساس مرکز آمار  ۵444.9و  2۰۵۶.۷فضای سبز به ترتیب 

 .3مترمکعب خواهد بود 1۵۵۶نفر بوده، سرانه آب حدود  میلیون 4.8که حدود  1394ران در سال ای

میلیون  4۶1.2، 1393-94سد بارز این استان در سال آبی  ۷طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب حجم آب ورودی به  

همانطور که در باال ذکر شد بارش در سال (. 4درصد کاهش داشته است )جدول  2۶مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 

دهد کاهش ورودی به سد ناشی از عوامل دیگری از درصد کاهش داشته که نشان می 1۶نسبت به سال گذشته  94-93

باشد. حجم کل آب موجود در مخازن این سدها در حال حاضر جمله اضافه برداشت در باالدست و یا کاهش رواناب نیز می

 رمکعب است.میلیون مت ۷22.۶

کشاورزان عمده دالیل  .رو استهای مختلف مثل کمبود آب و خشکسالی روبهدر زمینه کشاورزی با چالشفارس استان 

برداری از منابع آبی توسط رویه بهرههای اخیر و الگوی نامناسب و بیهای زیرزمینی را خشکسالیرخ دادن افت سطح آب

ه رویصدور مجوز بی ،برداری از منابع آبینامناسب دولت در پایش و کنترل بهرهکشاورزان منطقه و مدیریت ناکارآمد و 

 . دانندمی های غیر مجازو حفر چاه هادولت در حفر چاه

 

 

 

                                                           
 3 براساس شاخص فالکن مارک اگر سرانه بین 1۰۰۰ تا 1۷۰۰ مترمکعب باشد، آن منطقه با تنش آبی مواجه است.
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 1393-94سال آبی   -ی استان فارس وضعیت مخازن سدها - 4 جدول

 وضعیت مخزن م.م.م کل حجم آب خروجی م.م.م کل حجم آب ورودی م.م.م  

  
سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری

حجم سال 

 قبل

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

-18 149.9 123.2 سلمان فارسی  1۵۵ 1۷9 13-  22۰ 2۵4 23 13-  

-11 3.1 2.8 سیوند  3 3 9-  ۰ ۰ ۰ - 

 درود زن

3۰۵.3 429.2 29-  29۰ ۵24 4۵-  
343 333 3۶ 3 

 ۵ 1۵ ۶1 ۶۵ مالصدرا

-1۶ 1۷.4 14.۷ رودبال داراب  1۵ 22 33-  ۰ ۰ ۰ 4۵-  

-29 18.3 12.9 تنکاب  14 18 21-  1 2 ۰ ۶8-  

-3۵ 3.8 2.۵ ایزدخواست  3 ۵ 4۰-  1 1 ۶ 4۰-  

-2۶ ۶21.۷ 4۶1.4 جمع  48۰ ۷۵1 3۶-  ۶29.۶ ۶۵2 24 4-  

 

کننده هایی که تغذیهزیرزمینی و احداث سدهای فراوان در مسیر رودخانههای از دیگر آثار برداشت بیش از حد از آب

دریاچه بختگان که بعد از ارومیه دومین باشد. ها میها هستند، خشک شدن یا کم آب شدن دریاچهها و دریاچهتاالب

، سد درودزن از عوامل موثر بر خشکی بختگان .دریاچه بزرگ کشور است خشک و به یک شوره زار تبدیل شده است

شود. همانطور که در اسفند ماه زیست دریاچه تامین نمیشود و حقابه محیطباشد که بیشتر آب آن صرف کشاورزی میمی

گذشته بنا به تقاضای کشاورزان پایاب سد درودزن و اصرار آنها بر رهاسازی آب قبل از موعد مورد نظر مسئولین ذیربط 

میلیون  1۰۰ای فارس با هماهنگی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی ناگزیر به رهاسازی میزان سازمان آب منطقه

 مترمکعب آب گردیده است. 

اثیر ها، در تغییر اقلیم منطقه تاند. خشک شدن و از بین رفتن تاالبهای پریشان، ارژن و کافتر نیز کامال خشک شدهدریاچه

 ای این استان مهیا کرده است.زیادی داشته و ورود به کویر را بر

 بازگشت به فهرست
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 های آبی شوشترسازهفرهنگ سنتی آب : 

های کشور را در دل خود جای داده. در ترین رودخانهکه پرآب است سرزمین خوزستانیکی از مناطق خوش آب و هوای ایران 

سازه های آبی شوشتر  ها شناسایی شده که رقم قابل توجهی است یکی از زیباترین آن سازه آبی تاریخی 3۰۰خوزستان تا کنون 

است. شوشتر به دلیل موقعیت ویژه ای که در جلگه خوزستان دارد، محل رودخانه های کارون و دز است. رودخانه دز از غرب شوشتر 

 یبزرگ سنگ تخته به شوشتر به ورود انه کارون پیش از آب رودخ می گذرد و به نوعی مرز این شهر با شوش و دزفول را می سازد.

ارون از کگرگر  شاخه. شود می تقسیم شطیط و گرگر شاخه دو به میزان بند توسط و کند می برخورد شده، بنا آن روی شوشتر که

ب ها، کانال های پل، سد داخل شهر عبور کرده، آبشارهای زیبایی را بوجود می آورد. بسیاری از تاسیسات آب رسانی قدیم مثل آسیا

بندها و آبشارها بر روی آن ساخته شده که از عجایب روزگارها به شمار می رفت. ساختار شوشتر و دزفول تابع متناسب بودن زمین، 

جایگاه صخره ها و پستی و بلندی های خاک و سیالن رودخانه ها است. معماری آجر و آسیاب های آبی شوشتر از لحاظ ساخت 

 .تداعات خاص و ویژه ای اسدارای اب

 

یکی از شاهکارهای دوره ساسانیان، سازه های آبی شوشتر است که شامل سد میزان، پل بند شادروان، قلعه سالسل، رودخانه داریون، 

اخت س سد خاک، پل بند لشکر، رودخانه رقت، سد شراب دار، پل بند گرگر، آبشارهای رودخانه گرگر، پل بند ماهی بازان می باشد. 

دهند ولی برخی دیگر آن را کرده نسبت میسال پیش حکومت می 2۵۰۰نهر داریون را برخی به داریوش هخامنشی که در حدود

 کردند. سال پیش حکومت می 22۰۰تا  18۰۰دانند که حدود مربوط به زمان اشکانیان می

و شطیط محصور شده و نامیدن آن به میان آب هم به  در غرب شهر شوشتر دشتی وجود دارد به نام میان آب که بین دوشاخه گرگر

ها با استفاده از آب های میان آب باالتر از رودخانه کارون بوده به همین دلیل امکان آبیاری این زمینهمین دلیل است. سطح زمین

ر دشت میان اب حفر گردیده این رودخانه برای آبیاری این دشت وجود نداشته، نهر داریون برای سوار کردن آب رودخانه کارون ب

پل بند شادروان در زیر قلعه سالسل که مربوط به حاکمان خوزستان در زمان  است. آب نهر داریون از دو تونل که بین بند میزان و

 گردیدساسانیان حفر گردیده تامین می
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خره طبیعی مانند یک بند سطح آب را باال صاین  ای طبیعی برخورد کرده.متر پایین دست بند میزان به صخره 4۰۰شاخه گرگردر 

آب با  تونل اصلی و چندین تونل فرعی حفر شده. 3دارد. برای عبور دادن آب از این صخره دست را در یک تراز مشخصی نگه می

آب  فشارآید، کند هرچه سطح آب پشت صخره باالتر میرسیدن به صخره به تدریج در پشت آن جمع شده و شروع به باال آمدن می

کند که کل آب ورودی یابد. این روند تا زمانی ادامه پیدا میها نیز افزایش میها بیشتر شده و سرعت خروج آب از آنروی تونل

ل دلی شود از چند تونل کوچک عبور کند به همینجریان دارد مجبور می رودخانه تقریبا پهن با سرعتی کم باالدست که در یک

های آبی، به همین آسیاب کند. این سرعت بسیار زیاد آب نیروی مناسبی است برای چرخاندن چرخا میبسیار زیادی پیدت سرع

دند چرخانها را میها که آسیابجا ساخته شده بود. آب تونلشود در اینباب آسیاب آبی که در محل با نام سیکا شناخته می 32دلیل 

میالدی سازه های آبی  2۰۰9در سالریزند. یار زیبایی دوباره به رودخانه میها به صورت آبشارهای بسامروزه پس از حذف آسیاب

 شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران به ثبت جهانی یونسکو رسید

. 
که مقارن با سلطنت پهلوی اول در ایران بود، یک کارخانه تولید برق و با دو توربین در این محل نصب گردید که برق  132۵در سال 

  آسیاب های آبی شوشتر به عنوان اولین شهر صنعتی بوجود آمده در ایران به شمار می آید.نمود تامین میشوشتر را 
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 ریف راندماناتعمطلب آموزشی : 

ای هو مصرف آن در زمین را در سیستمهای مختلف انتقال آب روش توانکارایی یا راندمان آبیاری معیاری است که به وسیله آن می

رد به آب مو ار مهم است، راندمان آبیاری است کهیکی از عواملی که در انتخاب روش آبیاری بسیلذا  . کردمختلف آبیاری مقایسه 

  .دهندمعموال آن را با درصد نشان می وشود نیاز محصول نسبت به مقدار آب بکار رفته اطالق می

(درصد) = راندمان
(میلیمتر)  آب مورد نیاز

(میلیمتر) آب به کار رفته
∗ 100 

. باشد اتبدون تلفو آبیاری کامال یکنواخت  است که % 1۰۰راندمان  زیرا زمانی غیرممکن است، % 1۰۰ست آوردن راندمان به د

شده  آب توزیع ناقص منجر به باشد کم آبیاری راندماندر صورتی که  راندمان به سیستم آبیاری و مهارت کشاورز بسیار وابسته است.

شود بخشی است که آب اضافی باید از مزرعه خارج نکته مهم دیگری که معموال نادیده گرفته می یابد.کاهش میمحصول  میزان که

گردند و زمین میه و مانع خروج آّب اضافی از دویچه ها را سد کرها یا جشود، این در حالی است که زارعین معموال انتهای کرت

شود. حال آنکه در این وضعیت قسمت انتهای مزرعه غرقاب شده و کنند که بدین صورت جلو تلفات آب گرفته میچنین تصور می

در واقع درصدی از آب برداشت شده از منبع اصلی است که بتواند مفید راندمان آبیاری  شود.باعث خفگی گیاه و از بین رفتن آن می

 ه مفید بودن آب در آبیاری موثرند. راندمان به موارد زیر تقسیم می شود:امل زیادی وجود دارند که بر درجعو واقع شود.

 آب در مزرعه راندمان انتقال 

 راندمان ذخیره آب در مخزن 

 راندمان کاربرد 

این راندمان به عواملی از جمله دبی  باشد.، نسبت حجم آب برداشت شده از منبع اصلی به آب وارد شده به زمین میراندمان انتقال

جریان، عمر مسیر یا سیستم انتقال، وضعیت پوشش بدنه مسیر انتقال، وضعیت نگهداری سیستم انتقال، نوع خاک و محیط خیس 

تخری اسزارعین غالبا آب را پس از استخراج و یا تحویل از شبکه آبیاری و انتقال آن به مزرعه در مخزن یا  شده مسیر بستگی دارد. 

وذ در جدار فدهند که در این سیستم امکان وجود تلفات به دلیل تبخیر یا نذخیره و سپس آن را با دبی بیشتری به زمین انتقال می

از راندمان مصرف یا کاربرد آب در یک مزرعه عبارت  شود.که با راندمان ذخیره آب در مخزن نشان داده میمخزن نیز وجود دارد 

 در منطقه توسعه ریشه به حجم آب وارده شده به مزرعه است.  حجم آب ذخیره شده

 های آبیاری، امین علیزادهطراحی سیستم: مرجع

 بازگشت به فهرست
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