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در البرز پنجم خرداد ماه آیین روز جهانی تنوع زیستی 

 شدبرگزار 

ماه می، به عنوان روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده  22
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زیستی به میان می آید نگاه ها به جنگل ها، اقیانوس ها و 

جمعیت عظیم پستانداران و پرندگان و سایر موجودات 

 .معطوف می شود
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آلودگی های زیست محیطی، . و کشاورزی وارد شده است

تخریب زیستگاه های طبیعی، تغییر کاربری اراضی، عملیات 

نامناسب کشاورزی، عدم توجه به آمایش سرزمین، احداث 
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میراث فرهنگی، مورد پذیرش جهانی است، صیانت از تنوع 
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 ذخایر آب رو به نابودی است/ جزئیات طرح تشکیل بازار آب
، علیرضا دائمی با بیان اینکه کشور ما خبرگزاری مهربه گزارش  

های زیرزمینی استفاده  د از توان استاتیکی آبدرص 9۱۱بیش از 

 کند،  می

رویه و آسیب به منابع آبی به واسطه  مشکالتی همچون برداشت بی

و عدم  ۴۸های زیرزمینی از سال  پایین بودن قیمت و ارزش آب

تناسب آب بها با قیمت تمام شده آب استحصالی از تاسیسات آبی 

 .کند کشاورزی را تعیین میضرورت تشکیل بازار آب در بخش 

های مدیریت آب نباید از پیش تعیین شده  نسخه: وی تاکید کرد

باشد، بلکه باید با توجه به شرایط و وضعیت منابع آبی کشور و 

کشور ما به لحاظ منابع آبی به نسبت برخی از . وضعیت اقتصادی و فرهنگی نسخه ای تعیین شود که قابل استفاده و عملی باشد

ا وضعیت بسیار بدی ندارد و تاحدی قابل قبول است اما واقعیت این است که تنش آبی وجود دارد و در صورت عدم رعایت از کشوره

کنیم به عنوان مثال در صورت اینکه از مصرف سرانه ساالنه دو هزار متر مکعب آب در کشور عبور کرد تنش آبی  مرز این تنش عبور می

بدی را به دنبال داشته باشد و در صورت اینکه سرانه وجود آب در مشور به یک هزار مترمکعب نیز  تواند عواقب دهد که می روی می

 .شویم برسد به کمبود آب نزدیک می

اگرچه در : میلیارد در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد ۴۴میلیارد مترمکعب به  92۸معاون وزیر نیرو از کاهش منابع تجدیدپذیر آب از 

ها  های مناسبی در کشور وجود داشت اما میزان بارندگی در کشور به طور کلی نسبت به گذشته و حجم روان آب ارشسال آبی جاری ب

 .ها در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد های حوزه مدیریت آب و اجرای طرح بسیار کاهش پیدا کرده که در برنامه ریزی

: رونشست زمین در برخی از مناطق کشور و وجود آلودگی در منابع آب سطحی گفتوی با ابراز تأسف از عدم شرایط نامناسب آب، ف

مادامی که نگاه به مسئله آب یک نگاه دولتی است و اینکه دولت باید در هر شرایطی آن را تأمین کرده و مردم خود را کنار بکشند 

 .توان در رفع بحران در این حوزه موفقیتی به دست آورد نمی

ها، نظارت و سیاستگذاری  ها به منظور تعریف روابط بین مجموعه ها و شیوه نامه مقررات و کنترل بازار، تنظیم آئین نامهدائمی، تنظیم 

در صورت عدم کنترل بازار و تنظیم مقررات، مشکالتی از جمله برداشت بی : کالن را به عنوان چهار وظیفه اصلی دولت ذکر کرد و گفت

، عدم تناسب آب بها با قیمت تمام شده ۴۸های زیرزمینی از سال  ه واسطه صفر بودن قیمت و ارزش آبرویه و آسیب به منابع آبی ب

شود، بنابراین وجود این  افزون تر می... آب استحصالی از تاسیسات آبی، عدم تناسب الگوی کشت محصوالت با ظرفیت و ذخایر آب و 

 .کند یین میمشکالت، ضرورت تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی را تع

های  مدیریت مصرف و تقاضای آب، تخصیص بهینه آب بین حوزه: وی به اهداف تشکیل بازار آب از سوی دولت اشاره کرد و افزود

مختلف، خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت، تقویت مشارکت مردمی، احیای ارزش اقتصادی آب و منظور نمودن حقوق آب از جمله 

 .بخش کشاورزی استاهداف تشکیل بازار آب در 

  ادامه خبر  لینک خبر

 اقتصاد آب موضوع 

 مهر خبرگزاری منبع 

 99/۱2/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/news/3608860/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 بازدید مشاور سازمان ملل از تاالب هورالعظیم در خوزستان

 

پروفسور حسین قدیری، استاد خاکشناسی دانشکده محیط زیست 

دانشگاه گریفیث استرالیا و مشاور سازمان ملل، به همراه معاون طرح و 

توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از 

 .کیلومتری مرزی و تاالب هورالعظیم بازدید کردند 9۱5دایک 

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان حمیدرضا 

خدابخشی، معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان 

آب و برق خوزستان، با اشاره به تالش های سازمان آب و برق 

تاالب : فتخوزستان در رابطه با حفاظت از تاالب هورالعظیم گ

هورالعظیم یک ذخیره گاه ژنتیکی ارزشمند زمینی است که بسیاری از 

با توجه به شیب غالب تاالب هورالعظیم از سمت ایران به عراق و با ساخت دایک مرزی : وی افزود .تگونه های آن منحصر به فرد اس

 .ه و از افزایش سطح تبخیر جلوگیری شده استکارشناسی شده، قسمت ایرانی تاالب با آب کرخه آب دار و مرطوب نگهداری شد

با وجود سیالب  1۸-15در سال آبی : معاون طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد

 .ری شودجا 3متر مکعب بر ثانیه به مخزن  0۱آبگیری کامل شده، آب با دبی  2اخیر شرایطی فراهم شد تا عالوه بر این که مخزن 

کیلومتری مرزی به منظور مدیریت آب تاالب هورالعظیم و همچنین تقویت تمامیت ارضی خاک ایران توسط سازمان آب  9۱5دایک 

  .و برق خوزستان احداث شده است

  ادامه خبر   لینک خبر

 تاالب موضوع 

 شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان منبع 

 93/۱2/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22771&mode=thread&order=0&thold=0
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 های هیرکانی با پروژه انتقال آب خزر به سمناننابودی جنگل

 
های مردمی سازمان  مدیرکل دفتر مشارکتمحمد درویش،  

ما به چند دلیل نباید : حفاظت محیط زیست اظهار کرد

دریای خزر بزنیم، اول اینکه دست به ترکیب هیدرولوژیکی 

رو شویم، چرا که  از نظر حقوقی ممکن است با مشکالتی روبه

کشور است و اگر قرار  5دریای خزر آبگیر مشترکی بین 

باشد؛ هر کشوری برای خودش بخشی از آب دریای خزر را 

زدایی و استفاده کند و پساب آن را به این پهنه آبی  نمک

تنوع زیستی این دریاچه مشترک وارد کند، چیزی از 

مان را از  های زیستی ترین مزیت ماند و ما یکی از مهم نمی

توانیم؛ حتی در مقام پایشگر معترض  دهیم و نمی دست می

مان در اطراف دریای خزر  دیگر کشورهای همسایه و شریک

 .باشیم

کنند؛ بنابراین باید تالش کنیم  ین راه امرار معاش میاز طرفی دیگر تعداد بسیار زیادی از مردم شمال صیاد هستند و از ا: وی افزود

زدایی شوری آب را افزایش  های نمک تا جایی که ممکن است؛ کیفیت دریای خزر را بهبود ببخشیم نه آنکه با استفاده از تکنیک

کشور را نیز ند؛ اشتغال مردم شمال توان ها را از بین ببریم، بنابراین این انتقال آب می ها و کیفیت آن ریزی ماهی دهیم و احتمال تخم

تواند؛  دلیل دیگر مخالفت من با این پروژه این است که از نظر پدافند غیرعامل این پروژه می: درویش ادامه داد .رو کند با خطر روبه

های انتقال  ههمچنین مسیر لول. رو شود کن با اختالالت عمدی و سهوی روبه شیرین خطرناک باشد، زیرا ممکن است؛ تاسیسات آب

 .شود جر به یک گسست اکولوژیکی میگذرد و این پروژه من های هیرکانی که ریه تنفسی ایران هستند؛ می آب از دل جنگل

 3۱۱های ایران حدود  ها و مراتع کشور وسعت جنگل اکنون نیز مطابق آخرین آمارهای موسسه تحقیقات جنگل وی با بیان اینکه هم

 ها جنگل وسعت رسمی آمارهای که صورتی در: افزود است، رسیده هکتار میلیون 9.0  ده و اکنون به رقمهزار هکتار کاهش پیدا کر

های مخروبه هستند یا  ها نیز جنگل از این جنگل هکتار هزار ۴۱۱ حدود که است حالی در این. داد می نشان هکتار میلیون9.1 را

ها وجود ندارد و ما نباید کاری  زنی بیشتر در مورد تخریب جنگل بنابراین جایی برای چانه. شان در خطر قرار گرفته است تنوع زیستی

 .مانده از عصر یخبندان نیز به بهانه انتقال آب از دست برود های باقی کنیم تا همین اندک جنگل

ی با بیان اینکه ورود آب به سمنان یک مُسکن و یا مانند یک وام با سود باال است که براساس آن نوع معیشت مردم این استان و

ها پایدار نباشد و به  تواند؛ برای آن ها تعریف خواهد شد، در حالی که این آب می تغییر خواهد کرد و نیازهای آبی جدیدی برای آن

هایی مانند  همانطور که در بسیاری از مناطق این اتفاق افتاده است و شاهدیم که در استان. طع شوددالیل مختلف در آینده ق

 .ها نیز اضافه کرده است ها را برطرف نکرده، بلکه بر مشکالت آن های انتقال آب نه تنها مشکالت آن اصفهان طرح

 ادامه خبر لینک خبر

  انتقال آب موضوع 

 ایلنا منبع 

 ۱9/۱2/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/362628-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/362628-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 حال خوش ارومیه به مرحمت باران است
 

ای  وقوع پیوست و چند روز گذشته تراز آب چشم فیروزهسرانجام معجزه به 

متر هم گذشت و   وطن در آذربایجان غربی از مرز هزار و دویست و هفتاد یک

این یعنی در کمتر از هفت ماه گذشته، حیات روان، در دریاچه ارومیه بیش از 

سال آغاز  25با بازگشت فالمینگوها بعد از  .سانتی متر افزایش یافته است 15

ای؛  قایقرانی در عرصه این دریاچه و آبگیری سرتا سر پهنه این چشم فیروزه

ارومیه بین همگان روشن کرده امید و خوشحالی را در نجات یافتن دریاچه 

اما سوال اینجاست آیا دومین دریاچه شور جهان از مرگ نجات یافته؟  .است

زهای نگین ارومیه مدیون بارش و نزوالت الهی است و یا حال خوش این رو

 ان اقدامات ستاد احیاء بوده است؟ارمغ

ماهه اخیر به  7تا  0های  درصد آن باقی مانده بود اما بارش 9۱درصد مساحت دریاچه ارومیه از بین رفته و تنها  1۱بیش از  1۸تا پاییز 

چه ارومیه امکان پذیر ارومیه شد تا همگان به این باور برسند که احیای دریاسانتی متری آب دریاچه  ۴2یک باره موجب افزایش 

حجت جباری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی در خصوص جدیدترین وضعیت اکولوژیک  .خواهد بود

متر از سطح دریا رسیده  9279.۱3آمده ، به  های به عمل تراز سطح آب دریاچه ارومیه در آخرین بررسی: و تراز آب آن اظهار داشت

ترین سطح تراز دریاچه ارومیه در روز دوم آبان ماه سال گذشته و هفت  سانتی متر نسبت به پایین 11این تراز، : وی افزود .است

 .متر نسبت به روز بیست و هفتم فروردین امسال افزایش داشته است سانتی

ترین دریاچه داخلی  دومین دریاچه شور جهان و بزرگ های ایران، ترین و ارزشمندترین زیست بوم حاال که دریاچه ارومیه یکی از مهم 

هم زیاد شده   های دلیل بهبودش سال بد حالی امید بر باد رفته بر بازگشتش را به کشور بازگردانده، حرف و حدیث 95کشور بعد از 

 .زنند هم دم از مرحمت باران می گویند مدیون عملکرد ستاد احیاء هستیم و دیگری برخی می

: گوید محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی شهر تهران، در خصوص افزایش تراز دریاچه ارومیه می 

ی متری آب دریاچه ارومیه تنها به دلیل بارندگی انجام شده و محیط زیست در خصوص نجات سطح آب، هیچ نقش باال آمدن چند سانتی

حجت جباری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان  .طی به اقدامات ستاد احیاء نداردنداشته و این اتفاقات هیچ گونه ارتبا

های خوب بوده و بخش دیگر آن به اقدامات  بخشی از افزایش سطح تراز به دلیل بارندگی: آذربایجان غربی نیز در این باره معتقد است

آمار دقیقی درباره سهم دالیل افزایش آب دریاچه ارومیه : وی تصریح کرد .گردد حیاء دریاچه ارومیه باز میستاد ا انجام شده از سوی

ها را بر پیکر دریاچه ارومیه محقق  ن های وارده بر آ های منتهی به این دریاچه، روند سرازیر شدن بارش وجود ندارد اما الیروبی رودخانه

 .کرده است

  
  ادامه خبر  لینک خبر

 دریاچه ارومیه موضوع 

 باشگاه خبرنگاران جوان  منبع 

 ۱7/۱7/9315 تاریخ خبر 

http://www.yjc.ir/fa/news/5582544/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
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 بازگشت به فهرست

 

 

 

 جنوبی تب تند خشکسالی در خراسان

 هیچ چیز که افتاده جنوبی خراسان استان جان به آنچنان سالی خشک سونامی 

 … و حیات وحش و زنبور  و ماهی تا گرفته چاه و قنات و چشمه و باغ و درخت از

 و هزار سه از: است گفته مطلق پور ولی هاشم .اند نمانده امان در آن آسیب از

ترین  و مهم اند شده سکنه از خالی آبادی 0۴۱ و هزار جنوبی، خراسان آبادی 503

روی  به هر .استسالی و بحران آب دانسته  علل مهاجرت روستاییان را خشک

ها پاییزه و زمستانه بود که مدیرکل  تمام امید کشاورزان استان به بارندگی

ها در  سالی هواشناسی استان و مدیرکل مدیریت بحران استان از ادامه روند خشک

 .استان همچنان خبر دادند

های کشور داشته  سایر استان حکایت از آن دارد که استان خراسان جنوبی بیشترین میزان کاهش بارندگی را به نسبتامسال آمارها 

 استان در بارندگی میانگین  :، بیان کرد1۸مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به میزان بارندگی در استان از ابتدای مهر  .است

خبر داد  13درصدی میزان بارندگی نسبت به سال  32رو از کاهش  علیرضا خندان .است بوده متر میلی 0۱.9 تاکنون، 1۸ مهر ابتدای از

ها به نسبت  همچنین میزان بارندگی .دارد را سالی خشک در کشوری رتبه  شده خراسان جنوبی دومین های انجام طبق بررسی: و گفت

وی بیشترین کاهش بارندگی در دوره آماری بلندمدت را در بشرویه دانست و  .درصد کاهش داشته است ۸2مدت نیز دوره آماری بلند

 .درصد کاهش داشته است 7۴شهرستان میزان بارندگی در این : گفت

ارندگی شهرستان نهبندان کمترین کاهش میزان بو  صدی میزان بارندگی نیز رتبه دومدر 0۱شهرستان فردوس با کاهش : وی ادامه داد

ره بخشی از این شهرستان نیز وارد دو: سالی شهرستان طبس را شدید دانست و گفت وی وضعیت خشک .اشته استدرصد د 25را با 

 و باشد داشته افت متر نیم از بیش زیرزمینی های سفره آب که شده موجب  سالی آثار خشک .سالی بسیار شدید شده است خشک

 های سفره افت استان نقاط برخی در: گوید می امامی حسین .یابد افزایش نیز استان آبی ممنوعه های دشت و شود کم آب کیفیت

: کرد تصریح است، کاهش یافته نیز مطالعاتی محدوده 23 در آب کیفیت اینکه نبا بیا وی .رسد می نیز متر یک باالی به زیرزمینی

 .دارد دنبال به  را سنگینی های هزینه که باشد داشته شیمیایی تصفیه  به نیاز استان شرب آب درصد 5۱ شود می بینی پیش

تامین نشدن آب پشت سد نهرین طبس  تدرصور: گفتها برای تأمین آب شهرستان طبس در تابستان امسال  وی نیز با اشاره به نگرانی

 ممنوعه و ممنوعه مطالعاتی محدود 29: گفت جنوبی خراسان ای منطقه آب مدیرعامل .است مجبور به جیره بندی آب شویمممکن 

فرونشست زمین در دشت سرایان، محدوده سه قلعه و منطقه آیسک و دشت  .است فرونشست پدیده تشدید معرض در استان در بحرانی

تأسیسات زیربنایی ازجمله  ایجاد تهدیدات جدی برای هابه وجود آورده است از جمله آنها  در این دشترا فردوس عوارضی جدی 

های طبس، بشرویه،  ها در شهرستان درصدی بارندگی 0۱ابوالحسن میر جلیلی با اشاره به کاهش . باشدمیها  قال آب، گاز، راهخطوط انت

 آبی بیالن و م آفات به بخش کشاورزی خواهد شدسالی مطمئناً موجب هجو ها و تشدید خشک کاهش بارندگی: فردوس و سرایان گفت

 .است مترمکعب میلیون 9۴2 منفی اکنون هم استان
  ادامه خبر  لینک خبر

 خشکسالی موضوع 

http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%aa%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 ۱7/۱2/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 جنجالی" سد"پنج دولت مقصر بحران یک 

 متخصص تهران، دانشگاه علمی هیأت عضو –هاشمی  دکتر محمدعلی بنی

 مطالعاتی طرح  مجری که تهران دانشگاه آب مؤسسه رئیس و آب مهندسی

 سد آخرین گتوند سد»: گفت «تابناک» به– بوده نیز گتوند سد شناسی آسیب

زستان بر روی رود کارون احداث خو دشت به آب ورود از قبل که است بلندی

اهداف این سد عبارتند از تولید برق، کنترل سیالب و تنظیم آب . شده است

دست یافت، به دلیل علی رغم اینکه سد به اهدف اقتصادی خود . کشاورزی

کیلومتری  5انتخاب نامناسب محور سد و وجود سازند نمکی گچساران در 

ها و شور شدن مخزن سد و به تبع آن  باالدست محور سد، با پدیده انحالل نمک

رها شده به داخل رودخانه کارون در مقطع گتوند روبه رو   افزایش شوری آب

 .«هستیم

اند، ولی واقعیت این  ار عمومی جامعه روی شوری آب کارون ناشی از احداث سد گتوند تمرکز کردهالبته در حال حاضر بخشی از افک

ماهیت کاری که مسئولین از ما خواستند تا انجام دهیم این نبود . ها نیز در کاهش کیفیت آب کارون مؤثر است است که سایر آالینده

ا فقط از ما خواستند راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند را بررسی ه که راهکارهای رفع شوری کل کارون را بررسی کنیم، آن

های مهم بر کیفیت کارون،  طبیعتا اجرای راهکار برای رفع شوری یکی از منابع آالینده بدون توجه به اثرات منفی سایر آالینده. کنیم

 .«اندازند و همه تقصیر را گردن یکدیگر میشود  مشکل االن این است که کارون توسط عوامل مختلف آلوده می. اثر است کم

که اصالً سد گتوند وجود خارجی نداشت، سازمان محیط زیست خوزستان،  ۴9در سال »: مسئول پروژه مطالعاتی سد گتوند ادامه داد

 5۱)و نیشکر کشاورزی  -9: طرح مطالعاتی انجام داد و سهم عوامل مختلف در آلودگی کردن رود کارون را به شرح زیر معرفی کرد

اکنون هیچ نهادی کل رود  هرچند هم(. درصد 25)های خانگی شهری و روستایی  فاضالب -3( درصد 25)های صنعتی  پسآب -2( درصد

شود، نشان از آن دارد  کارون را مورد مطالعه مجدد قرار نداده است، مطالعات ما تنها در مقطع سد گتوند، آنجا که آب از سد خارج می

تر اطالعی نداریم، ولی معرفی سد گتوند به عنوان  تر و پایین ما از مقاطع باال. درصد آب کارون را شورترکرده است 25د که سد گتون

 .«انصافی است و واقعیت ندارد مقصر کل آلودگی کارون بی

اگر مسائل »: میدوار باشند، گفتتوانند به آینده رود کارون و سد گتوند ا این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا مردم خوزستان می

درست مدیریت و بودجه و توان اجرایی الزم تخصیص داده شود، حتما مشکل آلودگی کارون قابل حل است و نگرانی مردم در خصوص 

یاز هزار میلیارد تومان بودجه ن 2۱بینی کرده که بازسازی کارون حدود  تا آنجا که من شنیدم خود دولت پیش. کارون رفع خواهد شد

شورای عالی آب . ما در فرجام طرح خود پیشنهاد دادیم که مطالعات جامع کاهش آلودگی کارون در دستور کار دولت قرار بگیرد. دارد

این موضوع را تصویب کرد و در حد اطالع بنده هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه  931۸خود در شهریور  29نیز در جلسه 

 .«انده شده استاین مطلب گنج 9315سال 

پاسخ به این سؤال، نیازمند »: کنید یا خیر، گفت مدیر پروژه مطالعاتی سد گتوند در رابطه با این پرسش که شما کلیت سد را تأیید می

توانم  لذا من نمی. ای نه توسط ما و نه توسط مشاور سد انجام نشده است چنین مطالعه. مند نکات مثبت و منفی سد است مقایسه نظام

سازند که آب را شور کنند و بعد بیایند  خوب است عرض کنم که معموال سد نمی. ایم نظر بدهم در مورد موضوعی که مطالعه نداشته
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وقوع چنین . مشکالت ناشی از شوری را با مزایای قابل مالحظه نظیر تولید برق و کنترل سیل و تنظیم آب کشاوری مقایسه کنند

نظیر است، لذا ما در گزارش خود وقوع چنین  نه کارون، خاص سد گتوند و در حد اطالع ما در دنیا بیوضعیتی آن هم در مقیاس رودخا

 .«ای را اشتباه بزرگ ملی خواندیم مسأله

 

 

های  ها در فعالیت بنده به عنوان یک مهندس عمران باید اعتراف کنم که غالب ما مهندس»: رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران اضافه کرد

دلیل آن هم این است که در سیستم آموزشی . کنیم محیطی را رعایت نمی ها مسائل زیست و عمرانی کشور نظیر اجرای سد مهندسی

 .«دانشگاهی به این موضوع توجه نشده است

شمسایی مدیرعامل وقت سازمان آب و برق استان »: عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد

ترین مخالفان اجرای این سد بود، ولی دولت که عوض شد او مجری پروژه شد، نظرش تغییر کرد و  از جدی ۴3تان در سال خوزس

همان کسی که هشدار داده بود، سد گتوند در معرض خطر سازند نمکی گچساران و شور شدن   به عبارتی. اجرای سد را در پیش گرفت

 .«جرا کرداست، بعد از اینکه مجری شد پروژه را ا

احداث پروژه سد گتوند از »: شناس مسائل آب ضمن تأکید بر این موضوع که ماجرای سد گتوند نباید سیاسی شود، اضافه کرد این کار

« نژاد محمود احمدی»که این طرح توسط  1۱رئیس جمهو وقت آغاز شد تا سال « هاشمی رفسنجانی»که به دستور  70فروردین 

 .«نج دولت در اجرای آن سهیم بودند و هر کدام به یک اندازه در این بحران و اشتباه بزرگ ملی سهیم هستندافتتاح شد، به عبارتی پ

 ۴3شناسی زیست محیطی در سال  مطالعاتی که با هدف آسیب»: هاشمی با انتقاد از تأخیر در انجام مطالعات زیست محیطی گفت بنی

به . شد و قبل از اجرای پروژه انجام می 75ض خطر شور شدن است، باید در سال آغاز شد و به این نتیجه رسید که این سد در معر

 .«شد شد، چه بسا اجرای این سد تصویب نمی انجام می 75در سال  ۴3اعتقاد من اگر مطالعات سال 

ر شدن آب را اعالم گفتنی است، در هنگام آغاز عملیات آبگیری و افتتاح سد با وجود بسیاری از هشدارهای زیست محیطی که خطر شو

های دوستداران طبیعت با قول صد درصد مبنی بر شور نشدن آب سد عملیات آبگیری را  کردند، مسئولین وقت بدون توجه به نگرانی

 . آغاز کردند که در فاصله کمی از زمان آبگیری انحالل سازند نمکی گچساران در سد باعث شوری آب سد شد

  
  ادامه خبر  لینک خبر

 سد گتوند موضوع 

 تابناک منبع 

 9۸/۱2/15 تاریخ خبر 

 فهرستبازگشت به 

 

 

 

 

 

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/585931/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 تاکید عباس عراقچی بر ضرورت توجه به دیپلماسی آب
های نشر وزارت  سیدعباس عراقچی عصر روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از تازه

المللی  کتاب تهران برگزار  نمایشگاه بین« سرای اهل قلم»امور خارجه که در 

الملل،  های فرامرزی در نظام بین آبدیپلماسی »شد،در این دوره از نمایشگاه کتاب 

این کتاب : ابراز امیدواری کردو  را ارایه کرد« است خارجه ایرانهایی برای سی درس

به ادبیات دیپلماسی آب که سرفصل جدیدی در عرصه دیپلماسی است، کمک 

 .ردکخواهد

برخورد من با موضوع کمبود آب و معضل بحران آب زمانی  : عراقچی ادامه داد

الملل و حقوقی  بار به معاونت بین سال قبل برای نخستین 9۱ع شد که حدود شرو

اختالف ما با عراق : عراقچی ادامه داد .ها بررسی شد های فرامرزی و رودخانه در اداره مرزی موضوع آب. وزارت امور خارجه منصوب شدم

حل نشده است، از دیگر عواملی بود که من را به این موضوع طور کامل  و مسائل مرتبط که هنوز هم به 9175رود و قطعنامه  در اروند

زمانی که آقای . در ژاپن با جنبه دیگری از موضوع آب و همکاری بین کشورها در این زمینه آشنا شدم: وی ادامه داد. مند کرد عالقه

. های شهری بررسی شد ررفت آب در شبکهقالیباف به توکیو آمدند، با شهردار آن شهر مالقات کردند و در این مالقات بحث کنترل هد

در آن موقع هدررفت آب در   : های شهری اظهار کرد عراقچی با اشاره به تجربه موفق شهرداری توکیو در مهار هدررفت آب در شبکه

 7۱و  0۱هه توکیو در د: ادامه داد وی. بودنددرصد رسانده  2,5درصد بود که آنها در یک بازه چندساله به  2۱شبکه شهری توکیو 

همانند تهران بود و مسائلی همچون آلودگی هوا و شلوغی و ترافیک داشت؛ اما با کارهای زیادی که انجام دادند این معضالت را حل و 

میزان هدررفت آب در : معاون وزیر امورخارجه یادآور شد. اعالم آمادگی کردند که تجارب خود را در اختیار شهرداری تهران قرار دهند

 .گردد ها و بخشی هم به مسائل فرهنگی برمی درصد است که بخشی از آن به اتصاالت، لوله 2۱ن باالی تهرا

های  در بحث آب: عراقچی افزود. های مجازی آشنا شدم زمانی که از ژاپن برگشتم، در معاونت آسیا با بحث آب: وی در ادامه گفت

 .کرد خریداریتوان این محصوالت را از کشورهایی که آب بیشتری دارند،  ه میبر تولید کنیم؛ بلک مجازی لزومی ندارد ما محصوالت آب

پنجم جمعیت دنیا به آب شیرین دسترسی ندارند و در نتیجه افزایش جمعیت و تغییرات  یک: وی ضمن تاکید بر کمبود جدی آب افزود

 .ید خود را برای فقر و گرسنگی و ناامنی آماده کنداین تبعات سنگینی خواهد داشت و دنیا با. اقلیم این میزان بیشتر هم شده است

هایی هستند که بین کشورها مشترکند و بر این اساس مدیریت آب یک موضوع جدی در  های فرامرزی آب آب: وی خاطرنشان کرد

های  درگیریکشور مشترک است و این عاملی برای  95۱رودخانه فرامرزی بین  20۱: وی یادآور شد .سیاست خارجی کشورهاست

که عامل جنگ بوده باشد، عامل همکاری بین کشورها بوده و این مبحث جدیدی  های فرامرزی بیش از آن مختلف است؛ با این حال آب

شود و ما در جمهوری اسالمی باید  تر می جدی روز به روز آب دیپلماسی مفهوم  :عراقچی خاطرنشان کرد. المللی است در عرصه روابط بین

 .ای داشته باشیم؛ چرا که با کشورهای اطراف مشکل داریم به این موضوع توجه ویژه

  ادامه خبر  لینک خبر
 های فرامرزیآب موضوع 

 تحلیل  آب ایران منبع 

http://www.waternews.ir/1395/02/23729/
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 25/۱2/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 های ایران برای انطباق با دوران پساخشکیدگی اولویت
 

های  ها و اولویت برای تبیین راه حل: ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ گفت

مدیریت محیطی کالن ایران، در آغاز باید سه مفهوم پساخشکیدگی، بحران آب و 

پساخشکیدگی وضعیت اقلیمی تازه . از یکدیگر تفکیک کرد بحران خشکیدگی را

ایران است؛ بعنوان تابعی از تغییرات اقلیمی عرض پرفشار جنب حاره در خاورمیانه 

برداری از  و شمال آفریقا و البته بازخوردهای پایدار آن تحت تأثیر چگونگی بهره

ها در  میزان بارش های رسمی وزارت نیرو بر اساس گزارش .منابع طبیعی در ایران

میلیارد مترمکعب متوسط  93۱از  )ایران بین بیست تا سی درصد کاهش یافته 

میلیارد مترمکعب در حال حاضر و کمتر  1۱های تجدیدپذیر به کمتر از  نرمال آب

ایران از آستانه های  های جاری حدود چهل درصد کمتر شده، رطوبت خاک در اغلب دشت ، حجم آب(های در پیش رو از آن در دهه

های محیطی رسیده است؛ البته  ترین سطح در طول تاریخ ثبت داده های زیرزمینی هم به پایین تحمل اکولوژیک کمتر شده و البته آب

ی ها تابد که ایران وارد یک نرمال تازه اقلیمی شده که مؤلفه مجموعه این تحوالت بر می. تری هم وجود دارد آمارهای غیر رسمی بدبینانه

بحران آب وجهی از این نرمال جدید یا دوران پساخشکیدگی است که عمدتاً یا . آن بر چشم انداز عمومی کشور کامالً مسلط خواهد شد

در واقع بحران آب به وجهی از وضعیت  .ها و ابزارهای اقتصادی قابل کنترل است در حوزه اقتصاد قابل بررسی است یا با روش

توان گفت با  از این نظر می. گذارد شود که بر منابع آب شرب و کشاورزی اثر می گفته می( ناپذیر و برگشتخشکسالی پایدار )خشکیدگی 

 .توان بحران آب را مدیریت کرد ابزارهای فنی و اقتصادی می

ورزی پایدار را فراهم وری در آبیاری و یا گذار به کشا توان سرمایه کافی برای افزایش بهره برای مثال در صورت توجیه اقتصادی الزم می

های روزمره  ها و اولویت ریزیهای طبیعی است که به صورت مستقیم تحت پوشش برنامه اما بحران خشکیدگی عمدتاً شامل عرصه .کرد

توان گفت بحران  اما می، لش بحران آب و بحران خشکیدگی استاگرچه در نهایت کمبود آب وجه مشترک هر دو چا. اقتصادی نیستند

به هر  .مشغولی سیاستمداران و اقتصاددانان است و بحران خشکیدگی دغدغه دست اندرکاران و طرفداران محیط زیست تاً دلآب عمد

های اقلیمی و  تر، کم برگ و بارتر و بیشتر در معرض انواع شدت تر، خشک ایرانی گرم)ها برای انطباق با این دوران جدید  رو، اولویت

مضاعف سازی ، های زیرزمینی افزایش حجم و سطح آب، تأمین رطوبت خاک :توان اینگونه برشمرد میرا ( محیطی و اجتماعی

 .برنامه جامع توسعه ،کنترل جمعیت و تغییر الگوی مصرف،  گذار به کشاورزی پایدار، های معیشت روستایی زمینه

که )از افزایش رطوبت خاک . ه قابل حصول استقطعاً مجموع همه آنچه که گفته شد فقط در قالب یک حرکت عمومی به سمت توسع

تا جلب مشارکت عمومی، که مسئله سیاسی و فرهنگی ( ها هزار کشاورز است در عمل به معنای برچیدن بسیاری از سدها و بیکاری ده

. عمومی است گوید پیش نیاز آن مشروعیت مطلق سیاسی و امتزاج ملموس حریم خصوصی و ای است و تجربه جهانی می بسیار پیچیده

شود اگر چه بحران آب و خشکیدگی چندان نکته فنی پیچیده و غیر قابل فهمی ندارد، اما در عمل  به همین خاطر است که گفته می

همه چیز همانقدر ساده است که مفهوم توسعه و همانقدر دیریاب، که هدف . ها راه حل ساده و کوتاه مدت و ارزان هم ندارند این بحران

 .توسعه

  ادامه خبر  نک خبرلی
 خشکسالی موضوع 

http://www.waternews.ir/1395/02/23826/
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 تحلیل  آب ایران منبع 

 3۱/۱2/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 .شودنشر می ای بازفضای رسانهانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از  

 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (0395 اردیبهشت 03)خشک شدن تاالب میانکاله

سانتی متر از سطح  2۸طی سال گذشته به میزان  .یای خزر خشک شددربخش وسیعی از تاالب میانکاله بعلت کاهش سطح تراز آب 

یاچه ارومیه دربرایر حجم آب  3میلیارد متر معکب آب می باشد که معادل  10تراز آب دریای خزر کاسته شد که این رقم تقریبا معادل 

این بدان معنی است که اثر گرمایش کره زمین بر دریای خزر کامال . که طی یک سال از دریای خزر کم شده استدر زمان پر ابی است 

 .مشهود است

 (0395اردیبهشت  04)از ساحل جا ماند خزر

حاال نه از پرآبی گذشته خبری هست و نه از . های اسکله، خبری از خزر نیست زیر ستون. اسکله بندر ترکمن کامال از آب بیرون مانده

 .های تجاری و مسافربری پهلوگرفتن کشتی

 (0395اردیبهشت  25) اعضای کار گروه مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی  تعیین 

نه های نیرو دستگاهی بویژه میان وزارتخا های بینهماهنگی در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و

 ندس میدانی معاون امور آب و آبفاتشکیل و احکام اعضاء کار گروه توسط مه وزارتخانه ، کار گروه مشترک این دوو جهاد کشاورزی

 .ای کار گروه ابالغ شدرئیس دورهحبیبی  اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امضاء و توسط مهندس وزیر نیرو و مهندس

 (0395اردیبهشت  25)نشست زمین در دشت سرایان یک تهدید جدی است

های زیرزمینی را داشته که این امر موجب فرونشست زمین  اخیر روند افت آب دشت سرایان به عنوان قطب کشاورزی در طی سه دهه

 .کیلومتر در این منطقه شده است 3۱در سطح گسترده ای بالغ بر 

 (5039اردیبهشت  21)هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کردستان  3 شناسایی 

حلقه مسدود شده و مابقی فرایند تکمیل  0۱۸در استان شناسایی شد که از این تعداد،  1۸حلقه چاه غیرمجاز در سال  129دو هزار و 

 .پرونده و صدور دستور قضایی انسداد می باشد

 (0395اردیبهشت  21)حقابه دریاچه ارومیه باید رعایت شود

ابه زیست محیطی دریاچه ارومیه ، ضرورت رعایت حق15در اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان آذربایجان شرقی در سال 

 .مورد تاکید قرار گرفت

 (0395اردیبهشت  04) آغار عملیت احداث پروژه مخزن و کانال انتقال آب کشاورزی روستای آقابابا در قزوین 

هزار متر مکعبی روستای آقابابا از توابع شهرستان قزوین با حضور استاندار، فرماندار،  ۸۱۱زنی پروژه مخزن ذخیره آب  مراسم کلنگ

 .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و جمعی از مسئوالن استانی برگزار شد

http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.waternews.ir/1395/02/%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22920&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22926&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22926&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22854&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22862&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22862&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22789&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22789&mode=thread&order=0&thold=0
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 (5039اردیبهشت  15)حلقه چاه غیر مجاز در بستر رودخانه زاینده رود 054انسداد 

  حلقه چاه غیر مجاز در بستر رودخانه زاینده رود خبر داد95۸رییس اداره منابع آب شهرستان مبارکه و لنجان، از پر و مسدود کردن

  .میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شد 25با انسداد این چاه ها که 

 

 

 بانک جهانی هشدار داد، کمبود آب ضربه شدیدی به اقتصاد جهان وارد خواهد کرد

خواهد کرد کمبود آب ضربه شدیدی را به اقتصاد آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا در اواسط قرن بیستم وارد  "بانک جهانی اعالم کرد

، افزایش تقاضای آب برای مصارف شرب و کشاورزی 2۱5۱تا سال  ".ها خواهد شدکه منجر به کاهش دورقمی تولید ناخالص داخلی آن

تر از کمبود آب در نوار وسیعی از آفریقا و آسیا نزاع، درگیری و مهم. بسیاری از مناطق خواهد شدمنجر به کاهش منابع آبی محدود در 

به گفته بانک جهانی، درصورت عدم اعمال تغییرات اساسی در مدیریت، کمبود  .شودعواقب این امر محسوب مینیز از دیگر و مهاجرت 

این میزان کاهش تولید ناخالص . در بخشی از آفریقا خواهد شد% 92از تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه و % 9۸آب منجر به حذف 

و به طور میانگین در کل منطقه بحران آب منجر به کاهش . درصد خواهد بود 7و  99ی به ترتیب داخلی در آسیای میانی و آسیای شرق

، ریچارد داخلی خواهد شد که به گفته اقتصاددان بانک جهانی و نویسنده کتاب تغییر اقلیم، آب و اقتصاد ناخالصدرصدی در تولید  0

 .خواهد کرددامانیا، این امر ضربه شدیدی به اقتصاد منطقه وارد 

 

های دولتمردان در خصوص شود ، موجب افزایش نگرانیبه دلیل تشدید اثرات تغییر اقلیم و رشد جمعیت که منجر به افزایش تقاضا می

، هدف از این نشست محافظت باراک اوباما در ماه مارس مدیران اقتصادی را برای یک نشست اقتصادی دعوت کرد. بحران آب شده است

هایی که ها و اطالعات و سایر فناوریگذاری در دادهاز تجهیز سرمایه هو این امر با استفاد. یا در مقابل خشکسالی بعدی بوداز کالیفرن

 .پذیر استشود، امکانسبب بهبود در استفاده کارآمدتر از آب می

ناشی از کمبود آب در خاورمیانه، شمال رود بزرگترین ضربه اقتصادی انتظار میمنتشر شده از سوی بانک جهانی، گزارشات  براساس

به گفته . و تقریبا تاثیری بر اقتصاد شمال امریکا و شرق اروپا نخواهد داشت. هایی از جنوب آسیا رخ دهدآفریقا، آسیای مرکزی و بخش

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22664&mode=thread&order=0&thold=0
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اثیر بادهای موسمی که تحت ت)بارش ها . رو به رو خواهیم بوددانشمندان در آینده در اغلب نقاط جهان با گرما و خشکسالی بیشتری 

توانند منجر به آلودگی طوفان های دریایی می. یار غیر قابل پیش بینی خواهند شدسب.( منجر به بهبود کشاورزی در جنوب آسیا شد

 . منابع آب شیرین شوند

 

فزایش تنش روی منابع همچنین رشد جمعیت منجر به ا

آب خواهد شد، خصوصا در منابع آب شرب و تامین آب 

. کشاورزی و تولید محصوالت بسیار حائز اهمیت است

شود در برخی از شهرها میزان آب به دو پیش بینی می

این محدودیت بر روی . یابدکاهش می 2۱5۱سوم تا سال 

محصوالت غذایی، سالمت عمومی و درآمد تاثیر خواهد 

ها مجبور به پرداخت هزینه بیشتر داشت چرا که خانواده

 .شوندمیی اولیه برای رفع نیازها

تر از دهد تشویق برای استفاده کارآمدگزارشات نشان می

سناریوهای اقتصادی در  تواند اختالف زیادی درآب می

مناطقی که در معرض تهدید بحران آب هستند، ایجاد 

های کارآمد در مدیریت در صورت اجرای سیاست. کند

 %99ای آسیایی منابع آب تولید ناخالص داخلی کشوره

افزایش خواهند یافت و شدت اثرات کمبود آب در 

 .یافتخواهد  تقلیلخاورمیانه 

 

 

 

  ادامه خبر لینک خبر

  محیط زیست موضوع 

  http://www.theguardian.com منبع 

  2۱90/۱5/۱3 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/03/climate-change-water-shortage-middle-east-asia-africa-world-bank
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/03/climate-change-water-shortage-middle-east-asia-africa-world-bank
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 توان از متروها در مقابل سیالب های ناشی از تغییر اقلیم محافظت کرد؟چگونه می

گرفتگی تعداد زیادی از آب باعثفوت را پدید آورد و همین امر  9۸موجی به ارتفاع در نیویورک  2۱92طوفان سهمگین سندی در سال 

این درحالی بود که . و در نتیجه تعطیلی چند روزه سیستم حمل و نقل ریلی زیرزمینی را رقم زدهای مترو در این شهر شد ایستگاه

میلیارد دالر خسارت به سیستم حمل و نقل وارد شد، به بیان  5مقامات خود را برای وقوع چنین سیلی آماده کرده بودند، اما حدود 

ع بالیای طبیعی به خاطر تغییر وو افزایش وق 2۱5۱درصدی شهرنشینی تا سال  7۱رشد در اثر . توانست از این هم بدتر باشددیگر می

دهد به عی از قبیل سیل را افزایش میتوسعه شهری خطر بروز  بالیای طبی. مدیریت کارآمد منابع آب بسیار حائز اهمیت استاقلیم، 

کنند و همین امر منجر به های زیرین را ایفا میشوند که نقش زهکشی آب به الیهاین علت که منجر به کاهش سطوح نفوذپذیری می

 . شودوقوع سیل میتولید رواناب و 

 
 

ایستگاه در معرض خطر سیل قرار دارند و هر زمان که یک سیل شدید  57طی بررسی های صورت گرفته در سیستم مترو شهر لندن، 

جمله راه حل هایی که برای از . رخ دهد، به طور قطع مشکالت بسیار جدی برای سیستم ریلی زیرزمینی این شهر به وجود خواهد آمد

 :نجام دادند شامل موارد زیر استرهای متعدد امواجهه با این معضل مقامات کشو

نصب ساله اجرا کرد، با  9۱۱های با دوره بازگشت برای مقابله با سیالبمیلیون دالر  3۱هایی به ارزش قبل از طوفان سندی دولت پروژه

های مترو شدیدا متاثر از سیل اما تونل میلیون لیتر آب بود 5۱پمپ در مترو شهر نیویورک به طور متوسط روزانه قادر به تخلیه  7۱۱

 .شدند و سیستم پمپاژ در اثر شدت سیالب از کار افتاد

هایی که به طور متوسط طوفان. اندشهروندان تایپی در تایوان به شرایط جوی متاثر از طوفان های سخت در دریای چین عادت کرده

کنند در نتیجه احتمال وقوع سیل بسیار زیاد نفر در تایپی از مترو استفاده میحدود دو میلیون . افتدساالنه سه یا چهار بار اتفاق می

سانتی  92۱تا  0۱ها در ارتفاع ها و ساخت آنهای ایستگاهگیرانه در طراحی ورودیاست مهندسین با اعمال درجه اطمینان سخت

هایی ر این، دریچه هایی برای کنترل سیل و سازهعالوه ب. متری از سطح زمین تالش در کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل داشتند
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اتفاق افتاد  2۱۱9با وجود این زمانی که تافون ناری در سپتامبر . های ناشی از پر شدن رودخانه ها نصب کردندبرای جلوگیری از سیالب

 .میلیون دالر شد ۴۱۱نفر و خساراتی حدود  1۸منجر به مرگ 

  

متر   52۱لندن، دیواری به طول  با توجه به احداث دیوار تایمز در

که رودخانه تایمز را احاطه کرده است، احتمال وقوع این قبیل 

. و در معرض خطر قرار گرفتن ایستگاه های مترو کم است سیالب

کیلومتر مربع از مرکز لندن را امواج جزر و  925چرا که آن دیوار 

بازگشت اما آیا درصورت وقوع سیل با دوره . کندمدی محافظت می

 سال نیز این طراحی کارآمد است؟ 9۱۱۱

: اصوال دو روش برای جلوگیری از خطرات وقوع سیل  وجود دارد

ای شامل راه های سازهای، روشهای سازه ای و غیر سازهروش

های مهندسی برای کاهش یا جلوگیری از خطرات سیل مانند حل

شویم بلکه به کاهش اثرات و های فیزیکی سازه نمیای وارد بحثرای سازهدر راهکا. ها در مناطق ساحلیها و موجشکنساخت لوی

ها جلوگیری ه این روشلاز جم. پردازدها و وضع قوانین، هشدارهای عمومی و آموزش میگذاریهای دیگر در سیاستها به روشخسارت

 . بینی سیل و بهبود سیستم هشدار سیلهای نفوذپذیر، پیشکاربری زمین از تغییر

 
 ادامه خبر لینک خبر

 سیل موضوع 

 https://theconversation.com منبع 

 2۱90/۱5/99 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/how-to-save-underground-railways-from-climate-change-flooding-58907
https://theconversation.com/how-to-save-underground-railways-from-climate-change-flooding-58907
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 .رودخانه ایلی نوی منجر به افزایش تولیدات محصول ذرت شد بهبود کیفیت
مطالعات جدید در دانشگاه ایلی نوی حاکی از آن است که میزان نیترات . یکی از پارامترهای مهم کیفی رودخانه ایلی نوی بهبود یافته است

 . ، کاهش یافته است0882تا  0892های غلظت آن در سالدرصد از میانگین  02، 0202تا  0202در این رودخانه از سال 
. درصدی میزان آلودگی فسفر و نیترات در رودخانه میسی سیپی است 24، کاهش EPAتوصیه اکید سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 

این مناطق که . یابدکند، کاهش میها افت میدر صورت اجرای این سیاست، بخشی از مساحت مناطق فصلی که غلظت اکسیژن در آن
علت این امر وجود غلظت باالی نیتراتی است که از . اندمعروف هستند در خلیج مکزیک به وجود آمده" مناطق مرده"اصطالحا به 

های ایلی نوی و دیگر ایالت. رسدهایی چون رودخانه ایلی نوی وارد رودخانه میسی سیپی شده و سپس به خلیج مکزیک میسرشاخه
 .اندهایی را جهت بهبود کیفیت و دستیابی به توصیه سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا در دستورکار قرار دادهراتژیغربی است

دهد که غلظت در حال حاضر اطالعات پایش نشان می
، 0204تا  0200نیترات در رودخانه ایلی نوی از سال 

درصد کاهش یافته که این میزان کاهش نقطه عطفی  04
درصدی  24به هدف نهایی که کاهش است برای دستیابی 

گیری و بررسی عالوه بر اندازه. است 0204تا سال 
در رودخانه ایلی نوی از روند تغییرات غلظت نیتروژن 

، پژوهشگران به دنبال کشف علل 0206تا  0867سال 
و نتایج . این کاهش غلظت و بار آلودگی نیتروژن بودند

داد یکی از علل آن تخلیه فاضالب احتمالی نشان می
 0891 سال خانه شهر شیکاگو ازشده توسط تصفیهتصفیه

همچنین پژوهشگران نرخ فروش ساالنه . بود  0202تا 
کودهای شیمیایی، تعداد دام، میزان نیتروژن باقی مانده در 

غلظت . زمین کشاورزی را نیز مورد بررسی قرار دادند
 نیترات شدیدا تحت تاثیر میزان بارش، آورد ساالنه و در

نتیجه دبی رودخانه است و علت بسیار مهم دیگر در 
سال بیشترین میانگین جریان  4چرا که طی این . بود 0200تا  0226های ، افزایش میانگین دبی رودخانه طی سالنیترات تکاهش غلظ

همچنین جهت دستیابی به مقاله منتشر شده در . کنید همراجع ادامه خبر جهت دستیابی به منبع اصلی به . در این دوره اتفاق افتاده است
 .قابل دسترسی استمجله کیفیت محیط زیست در لینک زیر 

dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/pdfs/2/2/jeq0204.02.2410 
 

  ادامه خبر لینک خبر

 های سطحیکیفیت آب موضوع 

 https://www.wessexlifescience.co.uk منبع 

 2۱90/۱5/9۱ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/pdfs/0/0/jeq2015.10.0531
https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/pdfs/0/0/jeq2015.10.0531
https://www.wessexlifescience.co.uk/news/entry/illinois-river-water-quality-improvement-linked-to-more-efficient-corn-production
https://www.wessexlifescience.co.uk/news/entry/illinois-river-water-quality-improvement-linked-to-more-efficient-corn-production
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Five Pacific islands lost to rising seas as climate change hits 

Five tiny Pacific islands have disappeared due to rising seas and erosion, a discovery thought to be 

the first scientific confirmation of the impact of climate change on coastlines in the Pacific, 

according to Australian researchers. The submerged islands were part of the Solomon Islands, an 

archipelago that over the last two decades has seen annual sea levels rise as much as 01mm. The 

missing islands, ranging in size from 0 to 5 hectares (5.5-05.1 acres) were not inhabited by humans. 

But six other islands had large swaths of land washed into the sea and on two of those, entire 

villages were destroyed and people forced to relocate, the researchers found. 

 

 .جزیره کوچک در اقیانوس آرام به زیر آب رفتند 5

در دو دهه گذشته ساالنه . هایی در اقیانوس آرام شدجزیرهبه زیر آب رفتن  مدن سطح آب دریا منجربه علت تغییرات اقلیم و باال آ

این جزایر خالی از سکنه هستند  باشد کههکتار می 5تا  9وسعت این جزایر بین . میلی متر افزایش یافته است 9۱سطح آب دریا حدود 

ا کرده و به های خود را رهها مردم خانهندر دو مورد از آ اما در شش جزیره بزرگ دیگر که نوار عرضی از ساحل به زیر آب رفته است و

 . اند و کل روستا تخریب شده استجای دیگری نقل مکان کرده

UK water companies receive record sewage leak fines  

The Observer revealed in 5102 that the most persistent and frequent polluters of England’s rivers 

and beaches were the nation’s 01 biggest water companies. They committed more than 0،111 

incidents between 5115-02 but were fined a total of only 52.5m, a sum described as “pitiful” by a 

senior MP at the time 

 شدندهای آبی بریتانیایی به علت تخلیه فاضالب غیر مجاز جریمه شرکت

ها و سواحل این کشور محسوب ترین عامل آلودگی رودخانههای آب انگلستان مهمست که بزرگترین شرکتنتایج پایش حاکی از آن ا

شده است و در  کمپانی بزرگ آب در این کشور گزارش 9۱توسط  2۱93تا  2۱۱5های مورد تخلف بین سال 9۱۱۱بیش از . شوندمی

 . میلیون یورو افزایش یافته است 5تر شده است به این مجازات سنگین های اخیرکه در سال. اندجریمه شده میلیون پوند 3.5مجموع 

Water gets the mille-feuille treatment 

A simple paper sheet made by scientists at Uppsala University can improve the quality of life for 

millions of people by removing resistant viruses from water. The sheet, made of cellulose 

nanofibers, is called the mille-feuille filter as it has a unique layered internal architecture resembling 

that of the French puff pastry mille-feuille. 

 کندای که مشکل کیفیت آب را حل میبرگه کاغذ ساده 

ها نفر تواند کیفیت زندگی میلیونکه توسط دانشمندان دانشگاه اوپساال کشف شده است می mille-feuilleیک ورق ساده کاغذ با نام 

 .نانوفیبلر ساخته شده است ای که از سلولزهایبرگه. های موجود در آب افزایش دهدرا در مقابل ویروس

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/five-pacific-islands-lost-rising-seas-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/12/uk-water-companies-receive-record-sewage-leak-fines
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/03/water-companies-polluting-rivers-beaches
http://www.rsc.org/chemistryworld/2016/05/mille-feuille-virus-filtration
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 یزد نگاهی به وضعیت آب استان

ای استان، براساس آمار شرکت آب منطقه. قرار گرفته استایران  باشد در فالت مرکزیاستان یزد که مرکز آن شهر یزد می

های مهمترین حوضه. بوده است 931۸نفر در سال  99۸0292کیلومترمربع و  73۴72.05مساحت و جمعیت آن به ترتیب 

 .باشندساغند می-کوه ریگ زرین و کویر درانجیر-سیرجان، کویر سیاه-آن از نظر تامین آب حوضه کویر ابرقو

برابر با متوسط  9313-1۸، بارش استان یزد در سال آبی ای یزدو شرکت آب منطقه طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب

بارش از ابتدای سال . درصد افزایش داشته است 95 ،9312-13نسبت به سال میلیمتر بوده که  15.۸بلند مدت و معادل 

 .ها داشته استمیلیمتر بوده که از نظر میزان بارندگی آخرین رتبه را بین تمام استان 53آبی تا پایان اردیبهشت سال جاری 

 

 
 یزدو متوسط بلند مدت در استان  13-1۸، 12-13، 19-12های آبی بارش سال -9نمودار 

 9312 و 93۴5در سالهای از منابع آب زیرزمینی مقایسه مصارف آب استان یزد  -9جدول 

 شرح
 (9312-13)ای یزد شرکت آب منطقه 93۴5طرح جامع سال 

 درصد (م.م.م)مقدار  درصد (م.م.م)مقدار 

  شرب
1۸.۸1 0.0 

1۴.۸0 ۴.50 

 3.۱9 3۸.0۸ صنعت

 ۴۴.۸3 9۱97 13.۸ 933۸.39 کشاورزی

 9۱۱ 9937.۸ 9۱۱ 9۸2۴.۴9 جمع

 

این برداشت های بی رویه . شودمنابع آب سطحی این استان بسیار ناچیز است لذا فشار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد می

سال اخیر  93نیز نشان داده شده است سبب شده حجم مخازن آب زیرزمینی این استان طی  2همان طور که در جدول 

 . متر  کاهش سطح آب زیرزمینی است ۸.35مترمکعب کاهش یابد که این میزان معادل  میلیارد 3.5حدود 
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 (۴9-1۸)تغییرات حجم و نوسانات سطح آب زیرزمینی در استان یزد  -2جدول

تغییرات حجم تجمعی 

 (میلیون مترمکعب )

تغییرات حجم 

 (میلیون مترمکعب )

نوسان تجمعی  

 (متر)
 سال آبی (متر)نوسان  

217.5-  217.53-  ۱.۸2-  ۱.۸2-  ۴2-۴9  

۸۸3.1-  9۸0.33-  ۱.0۴-  ۱.20-  ۴3-۴2  

095.7-  979.۴7-  ۱.13-  ۱.2۸-  ۴۸-۴3  

15۸.1-  331.95-  9.37-  ۱.۸۸-  ۴5-۴۸  

9393.0-  35۴.07-  9.۴2-  ۱.۸5-  ۴0-۴5  

95۸1.9-  235.50-  2.9۴-  ۱.30-  ۴7-۴0  

9700.۴-  297.07-  2.۸9-  ۱.23-  ۴۴-۴7  

29۱۴.7-  3۸9.10-  2.75-  ۱.3۸-  ۴1-۴۴  

22۸9.۸-  932.03-  2.1-  ۱.95-  1۱-۴1  

25۸5.5-  3۱۸.90 3.95-  ۱.25-  19-1۱  

21۸3.7-  31۴.2-  3.09-  ۱.۸0-  12-19  

3973.۸-  221.02-  3.17-  ۱.30-  13-12  

3۸9۱.1-  237.5-  ۸.35-  ۱.3۴-  1۸-13  

 

  
 9313-1۸تا  93۴9-۴2آبی تغییرات تجمعی حجم مخازن آبخوانهای استان یزد از سال  -2نمودار 
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های اخیر و با درنظر ریزی برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالبنابر 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 

با توجه به جمعیت این استان براساس مرکز آمار ایران . میلیون مترمکعب خواهد بود 721.۴و  3۱2.7فضای سبز به ترتیب 

مترمکعب خواهد بود که براساس شاخص فالکن مارک  1۱9هزار نفر بوده، سرانه آب حدود  99۸0که حدود  931۸در سال 

 .مواجه استمترمکعب باشد آن منطقه با کمبود آب  5۱۱و بیش از  9۱۱۱اگر سرانه کمتر از 

بطوریکه برخی از . از آنجاییکه استان یزد آب سطحی قابل توجهی ندارد، سد مهمی نیز در این استان ساخته نشده است

 .های فصلی آن گاهی چند سال یک بار هم آبی ندارندرودخانه

 

 
 بازگشت به فهرست
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در استان تهرانتاریخچه آب : فرهنگ سنتی آب   
برخالف اغلب شهرهای بزرگ دنیا، تهران در کنار رودخانه بنا نشده است؛ به همین دلیل بخشی از آب مورد نیاز این شهر باید از نقاط 

 .های اطراف تامین و منتقل شود دوردست و رودخانه

 عملیات سال این در. شد می تامین ثانیه در لیتر 7۱۱ حدود دهی آب مجموع با قنات رشته 20 ، آب شهر تهران توسط93۱0 سال تا 

یلومتر طول داشت و آب را از روستای بیلقان کرج به ک 53 که کانال این. شد آغاز تهران به کرج رودخانه آب انتقال کانال احداث

 . کیلومتر از این کانال سرپوشیده و بقیه رو باز بود 2۱که  کرد، طی چهار سال احداث شد و با توجه به این جمشیدآباد تهران منتقل می

عنوان حقابه و مقداری هم به عنوان به « سنگ» 53 از طریق این کانال مقدار. در نتیجه، احتمال آلودگی و هدررفت آب وجود داشت

 در لیتر 90۱۱ حدود)به آب تهران افزوده شد و به این ترتیب جمعاً قریب به یک صد سنگ ( 9/۱معادل  نه هشتاد و چهارم) سهمیه

 .یافت می انتقال منازل انبارهای آب به و توزیع شهر در ها جوی توسط آب( ثانیه

 با و اینچ ۸۱ قطر به فوالدی اجرا شد و دو خط لوله  نفر 1۱۱ی معادل جمعیت برای تهران کشی لوله اولیه طرح 9321 در سال

. شد گرفته نظر در( جاللیه) تهران خانه تصفیه نخستین به بیلقان گیر آب از آب انتقال برای روز شبانه در مکعب متر هزار2۸2 ظرفیت

 .آغاز شد 933۸ سال در جاللیه خانه تصفیه و فوالدی لوله خطوط اول خط از برداری بهره

 در ،(کوه خرسنگ گیر آب از) تهران غربی شمال کیلومتری ۸۱ در کبیر امیر سد ساخت مطالعات ها، بارش مهار منظور به 9333 در سال

 اوایل در و شد آغاز  9337 ساختن این سد در سال. جاده کرج به چالوس نزدیک به روستای واریان آغاز شد23 کیلومتر حوالی

و دو خط لوله بتنی به ( کن) 2خانه شماره  گویی به نیاز فزاینده تهران به آب آشامیدنی، تصفیه به منظور پاسخ .تیاف پایان 93۸2 سال

 .برداری رسید به بهره 93۸2 سال از و شد احداث خانه تصفیه این به بیلقان گیر آب از آب انتقال برای متر میلی 2۱۱۱ قطر

کرد؛ بنا بر این متصدیان امر بر آن شدند  چنان ادامه داشت و نیازهای جدیدی را ایجاد می مهاجرت به تهران همرشد جمعیت و سیل 

در این زمینه استفاده از منابع آب زیرزمینی مورد توجه قرار . ای بیندیشند که برای افزایش ظرفیت تامین آب و توسعه تاسیسات چاره

را جبران ( خرداد، تیر، مرداد، شهریور)های اوج مصرف  ویژه در ماه رج، بخشی از نیاز آبی تهران، بهها و سد ک گرفت تا در کنار آب قنات

 .شد افزوده ها چاه این تعداد بر روز به روز و شد آغاز عمیق های چاه حفر 93۸2 از سال. کند

در طرح . شد آغاز جاجرود رودخانه آب مهار منظور به تهران شرق شمال کیلومتری 32 در لتیان سد ساخت و مطالعه 93۸۱در سال

 به 93۸0 سد لتیان در سال. توجیهی ساخت این سد، تامین بخشی از آب تهران و آب کشاورزی دشت ورامین مورد توجه قرار داشت

 آغاز رسد، می تهران شرقی حومه به( متر 7/2 قطر به و کیلومتر 1 طول به) تلو تونل وسیله به که آن آب از استفاده و رسید برداری بهره

 مدار در 93۸7 خانه در سال این تصفیه. پارس مطرح شد خانه تهران در منطقه حکیمیه تهران همان زمان، ساخت سومین تصفیه از. شد

 برداری بهره مورد و رسید اتمام به 9303 سال در ۸ شماره خانه تصفیه احداث و سوم خانه تصفیه توسعه عملیات. گرفت قرار برداری بهره

به دنبال افزایش نیازهای آبی تهران، مطالعات و ساخت یک سد خاکی روی رودخانه الر در شمال شرقی تهران در  .گرفتند قرار

. شد آغاز 9353 در سال( آمل -تهران)جاده هراز  05 ای به نام پلور در کیلومتر های کوه کالن در دامنه قله دماوند در ناحیه بلندی

 .شد آغاز 9303 ری از آن در سالبردا بهره و یافت پایان 930۱ سال در سد این ساخت
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برداری از این سد به میزان  یکی از اهداف ساخت سد الر تامین بخشی از آب آشامیدنی تهران بود، ولی به دلیل مشکل فرار آب، بهره

تا سه ( متر سه کیلومتر و قطر2۱ به طول)کالن  شده در مخزن این سد به وسیله تونل آب ذخیره. ظرفیت اسمی آن میسر نشد

گیری در دو نیروگاه کالن و لوارک برای تغذیه سد لتیان از طریق رودخانه به  یابد و پس از برق کیلومتری دریاچه سد لتیان انتقال می

 .ریزد این دریاچه می

هایی که قرار بود فقط در  سدهای کرج، لتیان و الر و چاهاست که منابع آب موجود یعنی  رویه تهران وضعیتی را به وجود آورده رشد بی

های اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرند، دیگر کفاف مصرف شهروندان تهرانی را نکنند و به ناچار برداشت از منابع زیرزمینی رو به  ماه

نگاهی به آمار موجود در این . است شده نتعیی سال در مکعب متر میلیون 25۱ سقف مجاز برداشت از منابع زیر زمینی. افزایش نهاد

 :شود باره ما را به نکاتی رهنمون می

       شامل چند سفره کوچک در شمال شهر مانند )مند از منابع آب زیرزمینی تهران  شده و نظام برداشت طراحی

و تا جنوب تهران  شود های عباس آباد شروع می نیاوران، دره مقصودبیک و محمودیه و یک سفره بزرگ که از تپه

 شده تامــین آب کل به زیرزمــینی منابع از شده تامــین آب نسبت و شده آغاز 93۸2 از سال( ادامه دارد

 .است رسیده اخیر های سال در درصد۸1 به 93۸2 سال در درصد93/5 از

         ون متر مکعب میلی 50 سالآغاز و در این  93۸2 سال در مکعب متر میلیون 2۱5 برداشت از سد کرج با ظرفیت

مترمکعب در  میلیون 331 از آب مورد نیاز تهران از سد امیرکبیر تامین و حداکثر برداشت از این سد به مقدار

میلیون متر مکعب از آب مورد نیاز شهر تهران از این سد تامین شده 33۱ معادل 93۴9 سال در و بوده 9373 سال

 .است

         سد این از تهران نیاز مورد آب از مکعب متر میلیون 3/93 مقدار 93۸7 از سد لتیان در سال برداری در آغاز بهره 

 سد رسیدن برداری بهره به با. یافت افزایش سال در مکعب متر میلیون 905 به 9303 سال تا مقدار این و شد تامین

 .شود میهر ساله مقداری از آب سد الر به دریاچه سد لتیان منتقل 9303 سال در الر
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 (آبیاری سطحی)های آبیاری انواع روش: مطلب آموزشی

درمناطق خشک و نیمه خشک مدیریت مصرف آب برای افزایش بهره وری از منابع آب قابل استحصال و در دسترس نقش مؤثری در 

انتخاب روشهای مناسب توزیع آب در سطح مزارع برای افزایش کار آیی آب تحویلی به کشاورزان یکی از . توسعه پایدار خواهد داشت 

سیستم های آبیاری به چندین دسته تقسیم . ی ارتقای بهر ه وری در یک کشاورزی به شمار می رودراهکارهای مدیریتی مؤثر در راستا

ها هیچ کدام بر دیگری ارجحیت نداشته و هرکدام دارای ای این سیستمسیستم آبیاری سطحی، آبیاری بارانی و آبیاری قطره: شودمی

ها ر انتخاب ، فنی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر عوامل موثر یکی از آنباشند که باید متناسب با شرایط طبیعیمحاسن و معایب می

 .پردازیمهای آن میهای آبیاری سطحی یا ثقلی و انواع روشدر این شماره به بررسی سیستم. نمود

که از آن شود آبیاری سطحی خود به چند دسته تقسیم می. ترین روش آبیاری در مناطق خشک آبیاری به روش سطحی استمعمولی

آبیاری سطحی اگر به درستی طراحی و اجرا شود، به . شیاری، نواری، کرتی و غیره را نام برد ای،جویچههای غرقابی توان روشجمله می

شود اما چنانچه بخوبی اجرا نشود، ها محسوب میهای پیچیده، برای زارعین یکی از بهترین روشدلیل عدم نیاز به وسایل و دستگاه

 .گرددکاهش محصول می فات آب، عدم یکنواختی توزیع آبتل موجب

  ایآبیاری جویچهسیستم 

در این شیوه . ای رایجترین شیوه برای آبیاری محصوالت زراعی ردیفی استآبیاری جویچه

های باریک مرسوم به فارو، بلکه درون جویچه  یابد،آب روی تمام سطح خاک جریان نمی

در این روش الزم است . شوداند، محدود میشده قرار گرفتهکه بین دو ردیف گیاه کاشته 

ها مناسب باشد و مدیریت خوبی اعمال شود تا نتیجه شکل و طول شیارها و فاصله بین آن

 .مطلوب بدست آید

شیارها معموال به . برای اجرای آبیاری خوب و مناسب شکل شیارها حائز اهمیت هستند

سانتی  3۱تا  95میلی متر و عمقشان بین  ۸۱تا  25ها بین هستند و عرض آن Vشکل 

. ولی این ارقام با توجه به مقدار جریان، نوع خاک و نوع محصول متفاوت است. متر است

تا آب را . باستی به قدر کافی عریض باشدهر شیار مشابه یک کانال باریک است و می

ار زیاد باشد عرض شیبد چه مقدار جریانهر. ای به شیارها وارد نشودمنتقل کرده و صدمه

کند، گاهی های رسی که آب به کندی در خاک نفوذ میدر خاک .نیز بایستی افزایش یابد

کند الزم است شیارها کم عمق و عریض باشند تا سطح خاکی که با آب تماس پیدا می

بایست آب به های شنی آب سریعتر نفوذ کرده به  همین دلیل میافزایش یابد اما در خاک

 .تا زیاد در خاک نفوذ نکند عت در شیار حرکت داده شودسر

 های مسطحسیستم آبیاری در کرت 

. توسط پشته کوچکی از خاک محصور است منظور از کرت قطعه زمینی است که معموال به شکل مربع یا مستطیل بوده و اطراف آن

وقتی آب وارد آن شد داخل کرت حالت غرقابی به خود به طوری که . باشدسطح زمین در داخل کرت مسطح است یعنی فاقد شیب می

هرچه جبهه آب در داخل کرت یکنواخت تر حرکت نماید راندمان الگوی توزیع آب . گیرد تا به تدریج آب به داخل خاک نفوذ کندمی

وذ خاک و ابعاد زمین ها براساس مقدار دبی جریان آب ورودی به کرت، شماره منحنی نفطراحی این گونه سیستم. بیشتر خواهد شد

اندازه . شوددر کرت از غالت گرفته تا درختان میوه کشت و آبیاری می. سیستم کرتی برای انواع گیاهان مناسب است.شودانجام می
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اگر مقدار جریان آب کم باشد سیستم آبیاری کرتی مناسب ترین روش . کرت بستگی به مقدار جریان آب و نفوذپذیری خاک دارد

 .ین استآبیاری زم

 

 5۱یا کمتر)  تر است هایی با نفوذپذیری کم تا متوسط مناسباین روش برای خاک

mm/hr .) درصورتی که خاک نفوذپذیر یا خیلی نفوذپذیر باشد باید کرت را کوچک

درصورتی که . این رو برای اراضی با شیب بسیار ناچیز و صاف مناسب است. انتخاب کرد

 . شیب زیاد باشد یا زمین عوارض زیادی داشته باشد باید تسطیح انجام گیرد

امکان وسعت  ،استفاده از کارگران بی تجربه امکان، راندمان باال با کار کمی این روش مزایا

هرز آب وجود ، امکان کشت گیاهان متعدد به طور متوالی، بخشیدن به مساحت کرت ها

  .شوداستفاده می بارش و از حداکثر ندارد

 

  نوارهای شیب دارسیستم 

باشد با این تفاوت که در جهت طولی دارای های مسطح مینوارهای شیبدار مشابه کرت

نوارهای . شیب هستند و در جهت عرضی نیز ممکن است شیب محدودی داشته باشند

تواند از آن ها باز است و آب میشیبدار به طور کامل محصور نیستند یعنی انتهای آن

هایی این روش بیشتر در زمین. باشدخارج شود این وضعیت مشابه فارو های شیبدار می

خاک مناسب . ن عمق خاک امکان تسطیح زمین نباشدکه به دلیل محدود بود کاربرد دارد

ها متوسط است، خاک های با نفوذپذیری زیاد در این روش خاکی است که نفوذپذیری آن

در صورتی که خاک نفوذپذیری آن بسیار کم باشد برای . برای این روش مناسب نیستند

قرار داشته  بایست مدت زمان زیادی آب روی آنآنکه عمق مورد نظر خیس شوند، می

باشد و چون انتهای نوارهای شیبدار باز است این امر موجب تلفات آب به صورت رواناب 

ها از ی است که شیب آنهایزمینبرای بهترین زمین از نظر شیب این سیستم . شودمی

 2های تا اگر در زمین گیاهانی غیر از غالت کشت شده باشد، شیب .تر باشددرصد کم 5/۱

 ۸های با شیب تا توان زمینو اگر غالت کشت شده باشد می. بل قبول استدرصد هم قا

 . درصد را هم با این سیستم آبیاری کرد

 

 های آبیاریامین علیزاده، طراحی سیستم: مرجع

 بازگشت به فهرست
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