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 ادامه سرمقاله

های فذشته دستخوش یک  این مطلب که مدیریت منابع آبی در دهه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به

ها در ابتدای انقالب بود که بجای مدیریت علمی، تأمین رضایت کشاورزان مد نظر  ترین این نابسامانی نابسامانی شده است، افزودد مه 

تا به منابع محدود آبی کشور لطماتی وارد مورد کشاورزان شده و توسعه کشاورزی سبب شد باعث تشویق بی قرار فرفت؛ این موضوع

وی تصریح کردد صدور صدها هزار مجوز برای  .ترین لطمات به منابع آب زیرزمینی در دولت فذشته اتتاق افتاد شود که در ادامه بزرگ

  .دهای آبی موجب شد تا لطمات جبران ناپذیری به منابع آبی کشور وارد شو های غیر مجاز و عدم رعایت حری  چاه

احمد کبیری با اظهار تأسف از اینکه دولت یازده  وارث چنین وضعی در منابع آبی کشور بوده و تمام تالش خود را برای پایداری منابع 

رفت اهمیت پیدا  آبی نموده است، افزودد با تالش وزارت نیرو در دولت یازده  موضوع آب که برای بسیاری موضوع مهمی به شمار نمی

تواند خیلی از  شود فتت که، مسئله آب و خطر بی آبی در حال تبدیل شدن به یک فتتمان ملی است که می ن حاضر میکرد و در زما

 .اتتاقات رخ داده در فذشته را مدیریت کرده و از تکرار آن جلوفیری کرد

است، افزودد این موضوع به این وی همچنین با یادآوری اینکه در دولت یازده  روند تخریبی پیشین در خصوص منابع آبی مهار شده 

ها میلیون شهروند  بردار و دهها کشاورز بهره وزه ه  با میلیونمعنا نیست که در زمان کنونی با تخریب منابع آبی مواجه نیستی  زیرا امر

بتوانی  کنترل کامل های بازدارنده زیادی اجرایی شود تا  سروکار داری  که هر یک به نوعی مصرف کننده آب هستند لذا، بایستی طرح

 .منابع آبی را در دست بگیری 

تواند  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشتد واقعی شدن قیمت آب و آموزش فرهنگ مدیریت مصرف می

 .دو عامل اصلی برون رفت از چال  موجود آبی کشور باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 27/25/16تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست

 

 
 
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=50687
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 سازی از چه اهمیتی برخوردار است؟سد
فیرد که شاید های جوی در فصولی صورت میها نامناسب است و ریزشپراکندفی زمانی و مکانی بارندفی درکشورهایی مانند ایران که

 مقابله با این مساله ایجاد مخازن است و نیازکمتری به آب باشد و یا قسمت اعظ  نزوالت در برخی مناطق متمرکز است تنها راه چاره و

ه همراه درآمد ملی ب و کسب و کارایجاد مخازن،  .ناپذیر استرزی هستند اجتنابکه متکی به کشاواین امر به خصوص در کشورهای 

 .تامین آب کشاورزی درایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است های آبیاری ودارد. در زمان حاضر شبکه

انرژی در اغلب  اده از این منبع که ارزانترین نوعاستت الکتریسیته است سد سازی استتاده از نیروی هیدرو یکی دیگر از اهداف عمده

های ساختمانی اهداف متتاوتی دارد، امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر کشورهای دنیا است، بسته به نیاز و ویژفی

چنانچه بر روی رود یانگ تسه برند انسیل موجود میحتی در حال رشد کمال استتاده را از این پت متداول بوده و کشورهای پیشرفته و

هزار مگاوات برآورد شده است که  062سیل کل رودخانه نپتا واحد هیدرو الکتریسیته کوچک وبزرگ ساخته شده است 5222بی  از 

ن استا کشور ایران جایگاه سوم سد سازی را در جهان دارد .درصد از کل انرژی مورد نیاز کشور چین را تامین کند 42می تواند 

 ۳3های کشور در دل خود نق  مهمی در ارتقای این جایگاه داشته است. براسا  آمار از تعداد ستان با جای دادن یک سوم آبخوز

سد به استان خوزستان  96سد ملی مطالعاتی  975سد و از تعداد  4سد ملی اجرایی  71سد، از  6سد ملی بهره برداری شده کشور 

 .اختصاص دارد

  ادامه خبر  لینک خبر

 سدسازی موضوع 

 آب ایران شبکه خبری منبع 

 21/25/9316 تاریخ خبر 

 

 مکعبمتر022تهرانی سرانه حج  آب تجدیدشونده هرشهروند
 .متر مکعب عنوان کرد 022ای تهران سرانه حج  آب تجدید شونده برای هر شهروند تهرانی را عامل شرکت آب منطقهمدیر 

ر کردد میزان سرانه المال با بیان این مطلب اظهاارفروه تخصصی شورای حتظ حقوق بیتدر دومین نشست ک "محمدرضا بختیاری"

حاکی از این است که استان تهران از نظر سرانه  باشد کهمتر مکعب درسال می 9722در کشور  شونده به شکل متوسطحج  آب تجدید

شهر تهران در سال فذشته یک  میزان مصرف آب شرب وی با بیان اینکه .رودباال فقیرترین استان به شمار می آب و به دلیل جمعیت

 .شودکشور را شامل می شربکل آب  درصد از مصرف 96زان میلیون متر مکعب بوده است، تصریح کردد این می 3۳میلیارد و 

از منابع درصد  45های ک  آبی های سطحی و در سالدرصد از منابع آب 72استان تهران بختیاری ادامه دادد در سال های پرآبی در 

 15 مجاز استان تهران در سالهای مجاز و غیر در خصوص تعداد چاه ایآب منطقه مدیر عامل شرکت .شودآب زیرزمینی استتاده می

های مجاز و غیرمجاز دارد که میزان برداشت از چاه هزارحلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود 30هزار حلقه چاه مجاز و  93فتتد 

دو هزار  15و  14های ختیاری همچنین ادامه دادد در سالب .باشدمی میلیون متر مکعب 091و  متر مکعب 097به ترتیب دو میلیارد و 

 .حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران پر و مسلوب المنتعه شده است 9۳7و 

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 شبکه خبری آب ایران منبع 

 9۳/25/9316 تاریخ خبر 
  

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27821&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27948&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27948&mode=thread&order=0&thold=0
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 های مه  وزارت نیرو استنرماب ازطرح معاون وزیر نیرو درامورآب وآبتاد
های مستقی  فاینانس داخلی است و در تامین آب شرب مردم اولین پروژه د پروژه سد نرماب ازمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبتا فتت

 نیرو در امور آب و یرزای فلستان، مهند  میدانی معاون وفزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه  .شرق فلستان تاثیر بسزایی دارد

 هزار نتر ۳2زدایی و تامین آب شرب بی  از اهداف این پروژه در جهت محرومیت در بازدید میدانی از سد نرماب اظهار کردد یکی از آبتا

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبتا اظهار کردد پروژه  .ای به آن داشته باشی که به همین دلیل باید توجه ویژه از مردم شرق استان است

باید دقت نظر کامل را در آن اعمال کرد. این پروژه تامین کننده  به لحاظ فنی به عنوان یک سد خاکی پروژه مهمی است که سد نرماب

آب شرب بخ  اعظمی از مردم شرق استان است و ما در حد مقدورات تالش میکنی  در سال جاری به این پروژه مساعدت الزم را 

هزار  0البی رخ داد و توانستی  حدود وی افزودد در این چهار سال دولت تدبیر و امید در بحث تامین آب شرب مردم انق .داشته باشی 

میلیون نتر از روستائیان استان را حل نمایی  و امید  4میلیارد تومان برای آب شرب روستایی در کشور ظرفیت ایجاد کنی  و مشکل 

 .داری  این نهضت در دولت جدید ادامه یابد

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 05/25/16تاریخ خبر       

 

 تشکیل کارفروه نجات خلیج فرفان 
های دریای خزر، در فوشه جنوب شرقی این دریا واقع شده است. این خلیج دارای  ترین خلیج یکی از بزرگخلیج فرفان به عنوان 

ای  مدیر عامل شرکت آب منطقه. غربی است -کیلومتر بوده و دارای امتدادی شرقی 90کیلومتر و عرض حداکثر  62طولی برابر با 

فذشته فتتد در فذشته نه چندان دور که سواحل استان فلستان فعال بود، های  استان فلستان دررابطه با وضعیت این خلیج در سال

فرفتند، اما ه  اکنون به دلیل پائین آمدن تراز آب دریای خزر، تردد شناورهای  تن در این سواحل پهلو می 9222و  522شناورهای 

وی تصریح کردد انجام مطالعه و  .انددست دادههای ساخته شده در این خلیج کاربری خود را از مذکور امکان پذیر نبوده و اسکله

لستان به شرکت آب از سوی سازمان برنامه و بودجه استان ف 9315اجرای طرح نجات خلیج فرفان و تاالب میانکاله در انتهای استند 

میانکاله در دو  در جلسات کارفروه تخصصی طرح مقرر شد؛ مطالعات نجات خلیج فرفان و تاالب .ای فلستان ابالغ فردیدمنطقه

انجام پذیرد. به این صورت که مطالعات اضطراری در  "مطالعات جامع"و  "مطالعات شناسایی و ارزیابی راه کارهای اضطراری"بخ  

وجود آمده و مطالعات جامع بصورت تتصیلی با در نظر فرفتن  یک دوره کوتاه مدت برای ارائه برنامه اقدامات فوری مقابله با بحران به

های طرح اع  از اثرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ... به همراه نمونه برداری و پای  کمی و کیتی در  می جنبهتما

 .یک دوره یک ساله انجام شود

 ادامه خبر لینک خبر
 احیای تاالب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعایگاه پ منبع 

 27/25/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28080&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=50615
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=50615
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (1316 مرداد 3) آبگیری شد ت معاون اول ریاست جمهوریسد جامیشان دراستان کرمانشاه به دس

میدیرعامل شیرکت میدیریت منیابع آب      وزیر نییرو،  حضور معاون اول ریاست جمهوری،آبگیری سد مخزنی جامیشان در شهرستان سنقر کلیایی با 

ای کرمانشاه ضمن اعالم این خبر فتتد از اهداف اصلی هامیریان مدیرعامل شرکت آب منطق .ایران، استاندار وجمعی از مسئولین استانی آغاز فردید

 میلیون متیر مکعیب دانسیت و    6هکتار و آب مورد نیاز بخ  صنعت به میزان  3562 دست سد به میزانتامین آب مورد نیاز اراضی پایین این طرح

 متیر و  ۳عیرض تیاج    متیر،  06۳طول تاج  میلیون متر مکعب، 50ای با هسته رسی است که حج  مخزن آن فزود سد جامیشان از نوع سنگ ریزها

میلییارد تومیان هزینیه     4/999برای احداث آن تا کنون  آغاز شده و ۳۳سال د عملیات اجرایی این سد از وی افزود .باشدمتر می 5/54ارتتاع از پی 

 .شده است

 (1316 مرداد 3) در استان کرمانشاه آغاز شد "زمکان"آبگیری سد مخزنی 

شهرستان داالهو و در محل احداث سد زمکان حضور یافت و همزمیان بیا حضیور    در جریان ستر به استان کرمانشاه، در  "اسحاق جهانگیری"دکتر 

آغاز شده  ۳5ای با هسته رسی است که عملیات اجرایی آن در سال سد مخزنی زمکان از نوع سنگ ریزه .دکتر جهانگیری آبگیری این سد آغاز شد

میلیون متر مکعب و اعتبار هزینه  03حج  مخزن سد زمکان  .متر است 5۳متر و ارتتاع سد از پی  92متر، عرض آن  07۳طول تاج این سد  .است

هکتار  9722های خشک و احیای  های بخ  فهواره در سال هکتار از باغ 532تأمین آب مطمئن مورد نیاز  .میلیارد تومان است 999شده برای آن 

 .از اراضی کشت دی  به کشت آبی از جمله اهداف احداث این سد است

-یل افزایش ساعات بهره برداری چااه ای یزد : بیشترین اضافه برداشت به دلبرداری شرکت آب منطقهبهره مدیر حفاظت و

 (1316 مرداد 4) ها است

بیشترین اضافه برداشت ناشیی از افیزای  سیاعات     بیان این مطلب که با ای یزدبهره برداری شرکت آب منطقه مدیر حتاظت ومحمدرضا حکیمی، 

پیس از نصیب کنتیور     شیود و می وتحویل حجمی آب به کشاورزان مرتتع هوشمند باشد افزودد این مسئله با نصب کنتورهایها میبهره برداری چاه

 هیا تذذییه  ر طی سالهای اخییر و کیاه  روان آب  بدلیل کاه  شدید بارندفی دد وی ادامه داد .فرددتوسط کشاورزان مدیریت می نیزمصرف آب 

افیت سیطح آب    سانتیمتر در سال رسیده است، 50 و در دشت بهاباد افت سالیانه سطح آب به به شدت کاه  یافته است های آب زیرزمینیستره

خسیارات جبیران    توانید باعیث بیروز   شیود کیه میی   ت زمین نیز میبه همراه دارد باعث تذییر کیتیت آب و نشس ی ستره راعلیرغ  اینکه کاه  کم

 .ناپذیری فردد

 (6131 مرداد 5) خرداد 15رها سازی آب سد 

بیین   با توجه به در خواست سازمان جهاد کشیاورزی اسیتان و براسیا  تصیمیمات اتخیا  شیده       دای ق فزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

جلیوفیری از  ای ق  و جهت شرکت آب منطقه ،  یمدخالن ومعاونت عمرانی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حتاظت از محیط زیست

 5رها ساری آب با دبی اولییه  25/25/16روز پنجشنبه مورخ  صبح 7از ساعت  خرداد 95خشک شدن اشجار و زراعت حقابه بران پایین دست سد 

 کشاورزاننماینده حقابه بران و  با نظارت نماینده جهاد کشاورزی به ( میلیون متر مکعب آب5پنج ) در مجموع آغاز و قرار است متر مکعب در ثانیه

 .تحویل شود

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27749&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=43443
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27768&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27768&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27774&mode=thread&order=0&thold=0
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 (1316 مرداد 5) معاون وزیر نیرو: تأمین زیرساخت های توسعه از اولویت های وزارت نیرو است

معیاون برنامیه رییزی و امیور اقتصیادی وزارت نییرو در دییدار بیا         « محسن بختیار»ای کردستان، دکتر  شرکت آب منطقهبه فزارش روابط عمومی 

ها و وظایف وزارت نیرو است و مدیران ه صنعتی به ویژه در آب از اولویتهای توسعدار کردستان فتتد تأمین زیر ساختاستان« عبدالمحمد زاهدی»

وی توسعه و اصالح صنعت آب و بیرق را   .و توسعه صنعتی با کمک وزارت نیرو این موضوع را در دستور کار قرار دهند استانی باید در جهت اشتذال

و  نیازمند تأمین منابع و وصول مطالبات دانست و از استاندار و مدیران استانی خواست در خصوص وصول مطالبات معوقه آب و برق در جهت اصالح

 .د همکاری کنندهای موجوسازی شبکهنهبهی

 (6131 مرداد 7) شودسد هرات درسال جاری آبگیری می ای یزد: درصورت رفع موانعمدیر عامل آب منطقه

ین ، اولدرصورت رفع موانع اجرائی داین پروژه اعالم کرد پیشرفت فیزیکی و بررسی مخزنی هرات سد بازدید از کارفاهطی  محمدمهدی جوادیان زاده

میلییون متیر مکعیب در     4/03متیر و حجی  مخیزن     55سدهرات از نوع خاکی و با هسته رسیی بیا ارتتیاع    . شودسد استان یزد امسال آبگیری می

 ۳۳یات اجرائیی آن در سیال   میلیون متر مکعب آب را دارا بوده و عمل 1/90فار  واقع شده و قابلیت تنظی   وشهرستان خات  و مرز استانهای یزد 

منطقه و جلوفیری از خسیارات سییالب،   باشد و هدف از آن تأمین بخشی از آب شرب و صنعت درصدی می ۳2دارای پیشرفت فیزیکی و ه آغاز شد

آبیاری  ان طرح تکمیلی پروژه احداث شبکهو در پائین دست آن به عنودباشبهینه از منابع آب و خاک میتاده های آبیاری موجود و استبهبود شبکه

-ت فشار در اختیار کشاورزان پیائین میلیون متر مکعب حقابه کشاورزی را به صورت شبکه آبیاری تح ۳/3اراضی در کشاورزی درحال اجرا است که 

 .دهددست قرار می

 (1316 مرداد 7) چاه غیر مجاز در فریدونشهر اصفهان داوطلبانه پر و مسدود شد

استان اصتهان که قبال توسیط   ز واقع در روستای سروشجان فریدونشهرحلقه چاه غیرمجا ای اصتهان یکفزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

-چیاه پیر و مسیلوب    اداره منابع آب، شناسایی شده بود با حضور نماینده اداره منابع اب فریدونشهر و با اقدام داوطلبانه مالک فروه فشت و بازرسی

از اخطار نسبت به اعاده بیه وضیع سیابق اقیدام      جاز درصورتیکه مالک آن بعدقانون توزیع عادالنه آب حتر چاه غیرم 45المنتعه شد. بر اسا  ماده 

 .شودجرم کیتری محسوب می ننماید،

 (6131 مرداد 8)  از اراضی بستر و حریم رودخانه حبله رودهزار متر مربع  45آزاد سازی بیش از 

اظهار کردد با تالش فروه فشت و بازرسیی،   ،مدیر امور منابع آب فیروزکوه "مصطتی عباسی"ای تهران، منطقه به فزارش روابط عمومی شرکت آب

در روسیتاهای خمیده و فیرح آبیاد      هزار متر مربع از اراضی بسیتر و حیری  رودخانیه حبلیه رود     45اخذ دستور قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی 

حری  و بستر رودخانه و ده و اتاقک اقدام دیوار، فنس، نرتخریب مستحدثات غیرمجاز از قبیل  نسبت به وی ادامه دادد در این عملیات .آزادسازی شد

 .آزادسازی شد

 (6131 مرداد 8) در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان کرمان مهندس چیت چیان وزیر نیرو حضور

ای وزیر نیرو در جلسه شورای حتاظت منابع آب استان کرمان با اشاره به عزم دولت برای مهار بحران آب در کشور فتتد این دولت در همیان ابتید  

 722د و میلییار  0وی با ابیراز اینکیه تیاکنون     .کار خود با یک همت و عزم قاطع وارد مسأاله آب شد چرا که بر عمق این بحران در کشور واقف بود

سال است که وارد مرحله  95درصد از ظرفیت سدها پر است. تقریباً  62میلیون مترمکعب از برداشت اضافی آب جلوفیری شده است، فتتد حدود 

 ت.های ما به میزان متوسط نرسیده و حتی از آن کمتر بوده اس فاه در هیچ سالی میزان بارش سال فذشته هیچ 92خشکسالی شدی . در 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27773&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27773&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27796&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27786&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27786&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27808&mode=thread&order=0&thold=0
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 (1316 مرداد 8)برداری رسید  پروژه آبرسانی اضطراری به شهر منوجان در استان کرمان به بهره

سرپرست امور آبتیا   "مصطتی شیخ سامانی" .برداری رسید میلیارد ریال به بهره 92پروژه آبرسانی اضطراری به شهر منوجان استان کرمان با هزینه 

صیورت   برداری از چاه جدید، کیل شیهر منوجیان بیه     منوجان با اعالم این خبر افزودد با اجرای این طرح و در مدار قرار فرفتن مخزن تعادلی و بهره

،حتیر و  422اتییلن   متیر پلیی   322پلی اتییلن و   052کیلومتر خط انتقال  9وی افزودد این پروژه شامل اجرای  .شودساعته آبدهی می 04دائمی و 

-شتراک از توابع شهرستان کهنوج میی ا 5222منوجان با  .باشدین راهی و یک باب مخزن تعادلی میتجهیز یک حلقه چاه،یک باب ایستگاه پمپاژ ب

 .باشد

 
 (6131 مرداد 8) هدف طرح همیاران آب در استان کرمان باالبردن راندمان کشاورزی و صرفه جویی آب

  

 

ولیین شیورای حتاظیت منیابع آب     جلسه شورای حتاظت منابع آب استان با حضور وزیر نیرو ییادآور شید ا  در ، استاندار کرمان علیرضا رزم حسینی

ن شدد طرح همییارا  هدف طرح همیاران آب را باالبردن راندمان کشاورزی و صرفه جویی آب برشمرد و یادآور. ها در کرمان تشکیل شده استاستان

استاندارکرمان با اشیاره   .جویی خوبی را در استان در برداشته استرمان با موفقیت اجرا شد و صرفهک های جامعه در استانآب با همکاری همه الیه

وی فتتد در اسیتانی هسیتی    . به بحران آب در کرمان، تصریح کردد با توجه به اقلی  استان کرمان، اجرای طرح همیاران آب استمرار خواهد داشت

 .با همکاری دستگاههای مختلف و همکاری مردم توانستی  مسئله بحران آب را کنترل کنی  که چاههای غیرمجاز زیادی وجود دارد اما

 86میلیارد مترمکعاب تبخیار/ مصارف     27درجه افزایش دما برابر  2آمایش اقتصادی کشور باید مبتنی بر آب باشد/ هر 

 (1316 مرداد 8) تجدیدپذیر کشور یعنی فاجعهدرصد آب 

قرار  که در آن ریزی کالن آب و آبتای وزارت نیرو فتتد آمای  اقتصادی کشور بایستی مبتنی بر آب باشد و با توجه به شرایطیمدیرکل دفتر برنامه

درصد  ۳6از مصرف  "محمد ابراهی  نیا"هند  م .دز منابع آبی حرکت کنداری  تمام قوای کشور بایستی با یک هدف مشخص به سمت پاسداری ا

میلیارد مترمکعب اسیت و   5/6تا  6آب تجدیدپذیر ساالنه کشور به عنوان یک فاجعه یاد کرد و افزودد ه  اکنون میزان مصرف آب شرب و بهداشت 

 .مکعیب آب شیرب و بهداشیت نییاز داریی       میلییارد متیر   5/99، با توجه به جمعیت در حال افزای  حیدود  9405افر این روند ادامه یابد در سال 

بید کیه در ایین    میلیارد مترمکعب نیز بیرای کشیاورزی اختصیاص یا    10ده  میلیارد مترمکعب نیز بایستی برای صنعت و  6/5نیا ادامه دادد  ابراهی 

کارهای شیاخص وزارت نییرو کیه در    ابراهی  نیا یکی از  .رسد که بسیار وحشتناک است درصد می 14تا  10پذیر کشور به صورت مصرف آب تجدید

دهید   های اخیر به انجام رسیده و در کارنامه این وزارتخانه نیز آمده است، تدوین سند آمای  آب کشور دانست و افزودد سند آمای  هشدار می سال

 .درصد کاه  یابد 61درصد به  ۳6تواند حساب باز کند و هدف این است که میزان مصرف از میزان آب تجدیدپذیر از  کشور روی چه نوع آبی می

 (1316 مرداد 1) سنگ شکن ها بیش از ظرفیت رودخانه برداشت می کنند

د نیوروزی ادامیه داد   .های موجود در بخ  ریز از بستر رودخانه باید جدی فرفته شیود سنگ شکن رویه ازاندار شهرستان ج  فتتد برداشت بیفرم

ای مواجه شده و به تهدییدی جیدی در زمیان     ها با شرایط شکننده شکنرویه سنگتان در بخ  ریز به علت برداشت بیبستر رودخانه اصلی شهرس

ها با توجه نشکه به سمت کوه، بیان کردد حذف سنگها از بستر رودخانشکنتقال معادن سنگاشاره به لزوم ان بای نوروز .بارندفی تبدیل شده است

هیا و  با محدوده بندی دقیق محل برداشیت  ای استاننیست اما الزم است شرکت آب منطقههای عمرانی و ساخت و ساز در دستور کار به نیاز حوزه

 .تخلتات برخورد کندنظارت جدی بر میزان برداشت از بستر رودخانه، با 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=50720
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http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27834&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27834&mode=thread&order=0&thold=0


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

9 
   

 

9316مرداد  | بیست شماره |محیط زیست  و بولتن آب  
 

 (1316 مرداد 1) تالیف کتاب مالحظات فنی و اجرایی آتش کاری در سدها

 خان  محبوبیه ازغیدی طوسیی   ف به تالی« کاری در سدهامالحظات فنی و اجرایی آت »عنوان کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با 921نشریه شماره 

ی میدون در  اارائیه مجموعیه  ر هدف اصلی تدوین ایین نوشیتا    یران،به فزارش شبکه خبری آب ا. ها منتشر شدکارشنا  دفتر فنی و مطالعات طرح

 .ها قرار فیردو مجریان طرح مشاوران د مد نظر پیمانکاران،بایکاری در سدها است که الحظات فنی و اجرایی آت زمینه م

 (1316 مرداد 10) بهره برداری از طرح آبرسانی از تصفیه خانه گرمسار به شهر ایوانکی

رغ  پیگیریهای وزارت نیرو و نیازهای آبی استان سمنان هنوز زمانی برای انتقیال آب  فتتد علی  برداری این طرحدر مراس  بهره چیانمهند  چیت

وی  .دریای خزر به استان سمنان مشخص نشده است و وزارت نیرو در انتظار نظر کارشناسیی سیازمان حتاظیت محییط زیسیت کشیور میی باشید        

کردد وزارت نیرو امیدوار است در راستای برنامه شش  توسعه با رایزنی با نمایندفان مجلس و نظر کارشناسیی سیازمان حتاظیت محییط      خاطرنشان

الزم به  کر است عملیات اجرایی آبرسانی از تصتیه خانه فرمسیار   .زیست موضوع انتقال آب میان حوضه ای را در حد ممکن به مرحله اجرا برساند

-یه اتمام و در این مراس  به بهرهلیتر در ثان 992با ظرفیت انتقال  9425انکی با هدف تأمین آب شرب مطمئن و پایدار این شهر در افق به شهر ایو

 .برداری رسید

 در جلسه شورای حفاظت شهرستان هرسین مطرح شد: کشت برنج تهدید جدی برای منابع آب اساتان کرمانشااه اسات   

 (1316 مرداد 15)

دشیت   ۳تعیداد  دشت وجیود دارد کیه از ایین     23 ای کرمانشاه فتتد در استان کرمانشاهاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهشهالیی معاون حت

متاستانه معضل وی ادامه دادد  .تواند بعنوان زنگ خطری باشد تا در مصرف آب به ویژه در بخ  کشاورزی تجدید نظر کنی ممنوعه است و این می

و به تبیع   هاد بعنوان تهدید جدی برای رودخانهتوانبطور فسترده رواج پیداکرده و می امروز کاشت برنج در تعدادی از شهرستانهای استان است که

زمینی باشد و با توجه به اعالم ممنوعیت کاشت برنج در کشور به جز استانهای فیالن و مازندران از سوی وزارت های زیرستره آن کاه  منابع آب

بر و پرسیود کشیاورزان را اغنیا     آبهای ک  با ترویج کشت نیرو الزمست با اقدامات هماهنگ دستگاههای  یربط از این قضیه جلوفیری بعمل آید و

 .کنی 

 (1316مرداد  15) وزیر نیرو از طرحهای بخش آب در شمال استان آذربایجان غربی بازدید کرد

شرب و کشاورزی شهرستان چایپاره و بازدید از سد آغ چای و همچنین بررسی  مهند  چیت چیان وزیر نیرو جهت بررسی مسایل و مشکالت آب

وزیر نیرو در جلسه  .روند مطالعاتی و اجرایی بند انحرافی بویالپوش و سد غازان چای در شهرستان خوی، در استان آ ربایجان غربی حضور یافت

به بهره برداری رسید ولی  9312ت منابع آبی فتتد سد آغ چای در سال چای با تاکید بر اهمیت حتظ و مدیریمسایل و مشکالت سد آغ بررسی

آبیاری و زهکشی  هایای دقیق اجرای شبکههبا برنام 9313دست آن دچار مشالتی بوده است که در سال های پاییناجرای شبکه بدلیل تاخیر در

 .در حال اجرا می باشدپیمانکار  5در دستور کار قرار فرفت و ه  اکنون با سرعت مطلوبی توسط 

پایه یازدهم کلیه رشته ها  با هدف افزایش سواد محیط زیستی و آبی دانش آموزان پایه "انسان و محیط زیست"کتاب 

 (1316مرداد  16) منتشر شد
ریزی سازمان پژوه  و برنامه -و پرورش به فزارش شبکه خبری آب ایران، این کتاب که برای اولین بار در سال جاری توسط وزارت آموزش

آموزان تنظی  فردیده  در فصل نخست این کتاب که با هدف افزای  سواد آبی دان  که چاپ فردیده، در هتت فصل تنظی  شده است-آموزشی 

هایی نظیرد محدودیت آب، وضعیت آب در کشور در مقایسه با جهان، وضعیت مصارف آب در ایران )در سه بخ  کشاورزی، شرب و است؛ سرفصل

 خوردنی(، به ه  های سطحی و زیرزمینمنابع آب )در دو بخ  آبصنعت(، آب مجازی، تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با ک  آبی، مدیریت 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27817&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27817&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27856&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27856&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27908&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27908&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27898&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27898&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27929&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27929&mode=thread&order=0&thold=0
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های مشارکتی برای دان  آموزان تعریف فعالیت. ارائه شده است ها، بازچرخانی و استتاده مجدد آب، حری  منابع آبها، آلودفی آبتعادل در آبخوان

بی دان  آموزان ها و سواد آبه بستری مه  برای افزای  آفاهی در کنار ارائه اطالعات ملمو  و به روز از وضعیت منابع آبی، فصل اول کتاب را

 .تبدیل نموده است

 (1316 مرداد 17) پروژه خط لوله انتقال آب شرب شهرستان شوشتر به بهره برداری رسید

میدیر   "افشیین اندیشیی  " .لوله فوالدی آب با هدف کیتیت بخشی به آب شرب شهرستان شوشتر به بهره برداری رسیید عملیات اجرایی پروژه خط 

های برق آبی خوزستان خاطرنشان کردد عملیات اجرایی ایین پیروژه بیا توجیه بیه      کت نصب، تعمیر و نگهداری نیروفاهپروژه آبرسانی شوشتر در شر

ان افت فشار شبکه شهری بهداشتی و همچنین جبر مخازن شوشترنو و بلیتی، در راستای تامین آب شرب سال حساسیت و ضرورت بهره برداری از 

-رد ریال با موفقیت به بهرهمیلیا 02ای افزون بر وب شرق و مسئوالن محلی، با هزینههای آبرسانی به شهرهای جنهای دفتر اجرایی طرحبا پیگیری

به طیول   GRP میلی متر 522شوشتر در پایان افزودد عملیات تست هیدرواستاتیک و رفع نشت از خطوط لوله  مدیر پروژه آبرسانی .رسید برداری

 .حسن نیز در قالب این قرارداد با موفقیت به پایان رسیدخانه سیدمتر مربوط به تاسیسات تصتیه 7222

 (6131 مرداد 31) میلیارد مترمکعبی ورودی آب به سدهای خوزستان 6کاهش 

 05( تیا  15حج  آب ورودی به سد های خوزستان از ابتدای سال آبی )مهرمیاه    بر اسا  آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران،

است که بیشترین کاه  حجی  مخیازن در مقایسیه بیا میدت       این فزارش حاکی از آن .میلیارد متر مکعب کاه  داشته است 16/6سال مردادماه 

، کارون سه، شیهید  4درصد، کارون  07درصد، جره با  01درصد و پس از آن سدهای دز با  45مشابه سال قبل مربوط به سدهای کرخه و سیمره با 

 .درصد بوده است ۳درصد و مارون با  95عباسپور، مسجد سلیمان و فتوند علیا با 
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 امکان پاکسازی آب به کمک کشت درختان صنوبر
آغشیته شیده بودنید، موفیق شیدند       -یا میکیروب طبیعیی   -محققان در تحقیقی تازه، با استتاده از درختان صنوبر که به یک پروبیوتیک

شود، وقتی که از راه نوشییدن   را تصتیه کنند. این آالینده که در مناطق صنعتی بسیار یافت مییرزمینی آلوده به تریکلرواتیلن های ز آب

 آب یا تنتس هوای آلوده وارد بدن انسان شود، خطرناک خواهد بود.  

هیای   یکیی از ویژفیی  یندهای طبیعی آن را از بین ببرند. ایین  ا را از خاک بگیرند و از طریق فرآه درختان این توانایی را دارند که آالینده

 اند.   ها از آن برای پاکسازی مناطق آلوده )هر چند در مقیا  کوچک( استتاده کرده طبیعت است که شرکت

توانسته با فراه  کردن یک شریک میکروبی، سرعت و کارایی این چرخه طبیعی را باال ببرد تا درختان را  اکنون یک باکتری پروبیوتیک،

هایی را کیه   حتظ کند و آالینده ها از اثرات سمی آالینده

کننید،   های زیرزمینی آلوده استحصال میی  فیاهان از آب

 تجزیه کند.

محققان دانشیگاه واشینگتن بیا مشیارکت چنید شیرکت       

کوچک، نخستین آزمای  در مقیا  وسیع را با استتاده 

ای کیه   از درختان صنوبر انجام دادند. نویسیندفان مقالیه  

فوینیدد ایین    سییده میی  درباره ایین تحقییق بیه چیاپ ر    

ای از  توانید نمونیه   آزمای  موفقیت آمییز در زمیین میی   

پاکسازی موثر و سریع منیاطق بیزرگ اطیراف شیهرها و     

دیگر مناطق آلوده در خیارج شیهرها باشید کیه سیطوح      

 دچار هستند. تریکلرواتیلنباالیی از آالینده 

ای را بیاز   هیای تیازه   این نتایج، افیق "فویدد  ط زیست و علوم جنگلی میشارون دوتی یکی از نویسندفان این مقاله و استاد دانشکده محی

شناسی  اما تا کنون عملی نشده بود زیرا هیچ نتایج مییدانی   یند را میهاست که این فرآ ت آزمایشگاهی مدتکند. ما از طریق تحقیقا می

 ."در زندفی واقعی آغاز کنند توانند استتاده از این روش را های مهندسی می موجود نبوده است. اکنون شرکت

های مهندسی مانند حتاری یا خارج کردن مواد سمی از زییر   ها با استتاده از روش و دیگر آالینده تریکلرواتیلنپاکسازی مناطق آلوده به 

یین امکیان را فیراه     ماننید. ایین روش ا   تواند هزینه باالیی داشته باشد. در نتیجه بسیاری از مناطق، همچنان آلوده می زمین با پمپ می

 کند که مناطق آلوده با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر پاکسازی و سالمت انسان تضمین شود. می

را بهتیر تجزییه کننید و رشید درخیت را بهبیود بخشیند،         تریکلیرواتیلن هایی کیه بتواننید    آزمایشگاه دوتی برای یافتن بهترین میکروب

ای کیه درختیان    انگ، یکی از فارغ التحصیالن از دانشگاه واشنگتن، چوب صنوبر را از منطقههای بسیاری انجام داد. جون وون ک آزمای 

آوری کرد. پس از خرد کردن چوب درختان و جداکردن صدها میکیروب مختلیف،    رشد کرده بودند جمع تریکلرواتیلندر خاک آلوده به 

قرار داده شد. میکروبی که در نهایت برفزیده شد توانست تقریبیا   تیلنتریکلروا ها در فالسکی با سطوح باالی آالینده هر فونه از میکروب

 موجود در فالسک را تجزیه کند.  تریکلرواتیلنتمام 

ای قدیمی در میدوست را انتخاب کردی  تا کار خیود را بهتیر    ها، درختان صنوبر در منطقه برای انتخاب بهترین میکروب"فویدد  دوتی می

هایی را که درخت قبال انتخاب کرده بیود، پییدا    د انتخاب طبیعی بهره بردی  و تنها مجبور بودی  بهترین میکروبانجام دهند. ما از فراین

 ."کنی 
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قرار داشت چند ردیف نهال  تریکلرواتیلندانشمندان در این مرکز تحقیقاتی، در زمینی که در باالی یک ستره آب شناخته شده آلوده به 

 درخت صنوبر کاشتند که برخی از آنها آغشته به میکروب و برخی دیگر بدون میکروب بودند.  

تنها پس از یک سال، درختانی که میکروب داشتند بزرفتر و سالمتر از صنوبرهای بیدون میکیروب شیدند. پیس از سیه سیال، درختیان        

های فرفته شده از تنه درختان سطوح بسییار انیدکی از آالینیده را در ایین درختیان       آغشته به میکروب هنوز قوی و سال  بودند و نمونه

 نشان داد.  

شود. ایین امیر بیه شیکل      کنند، به قیمت از دست رفتن سالمت آنان تمام می تان، مواد شیمیایی را جذب و تجزیه میمعموال وقتی درخ

شود زیرا آالینده میانع از ادامیه حییات درخیت      ها و فاه مرگ درخت نمایان می ها و شاخه ها، پوسیدن برگ کاه  رشد، زرد شدن برگ

شود و درختیان همیراه بیا رشید بیشیتر، ایین        به درستی انتخاب می تریکلرواتیلنمقابله با  شود. اما وقتی میکروب انتخاب شده برای می

 شود. یابد، مزایای پروبیوتیک آشکار می کنند و احتمال بقای آنها افزای  می آالینده را تجزیه می

هیایی کیه از    شید، در مقایسیه بیا نمونیه     زمینی که مستقیما از محل آزمای  فرفتههای آب زیر ان دریافتند که نمونهعالوه بر این، محقق

داد. آنها همچنین شواهدی از افزای  کلریید در خیاک    های سطحی منطقه آزمای  فرفته شد سطوح کمتری از آالینده را نشان می آب

دنبیال تجزییه آن   است که به  تریکلرواتیلنهای جانبی  طور طبیعی یکی از فرآورده ضرر و به اطراف ریشه صنوبرها یافتند که یک ماده بی

 شود.   ها در درون درخت تولید می توسط باکتری
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 های تجدیدپذیردرصد مصرف انرژی 922ای با آینده
درصیید مصییرف  922ای بییا  آخییرین نقشییه راه بییرای آینییده

 06هییای تجدیدپییذیر توسییط مییارک جیکوبسییون و  انییرژی

د کیییه اسیییتنتورد تیییدوین شییی  همکیییارش در دانشیییگاه

به این مساله تا کنون به شمار  ترین رویکرد جهانی تخصصی

تواننید   رود. در این نقشه، تذییراتی که این کشیورها میی   می

درصدی از انرژی  922های خود برای استتاده  در زیرساخت

انجام دهنید مشیخص شیده     0252باد، آب و خورشیدی تا 

جیویی در   معنیای صیرفه  ای بیه   است. فذار به چنین مرحله

 7تیا   4میلیون شذل ثابت و نیز کیاه    04انرژی و تولید 

میلیون مرگ ساالنه بر اثر آلودفی هوا خواهد بیود. تثبییت   

هزار میلیارد دالر در بخی    02جویی  قیمت انرژی و صرفه

های ناشی از تذییرات اقلیمیی از   های سالمت و هزینه هزینه

 . دیگر مزایای تحقق این امر است

ای با کربن کمتیر   چال  فذار به موقع جهان به سوی آینده

برای اجتناب از تشدید فرمای  جهانی و خود کتیا کیردن   

کشورها در تولید انرژی مورد نیاز خود، یکیی از بزرفتیرین   

ایین چیال  اسیت.     هایی که توسط فروه جیکوبسون تهیه شده، یکی از راهکارهای احتمالی پایان های عصر حاضر است. نقشه راه چال 

درصید   ۳2های تجدید پذیر، تعداد ژنراتورهای بادی، آبی و خورشیدی مورد نیاز برای تولید  آنها منابع خام در دستر  برای تولید انرژی

کشور محاسبه کردند. همچنین بیرآورد کردنید کیه     931را برای هر یک از این  0252درصد تا سال  922و  0232انرژی تجدیدپذیر تا 

ها نیاز خواهنید داشیت و اینکیه چگونیه ایین رویکیرد تقاضیای انیرژی و          منابع انرژی به چه میزان زمین و چه مساحتی از پشت باماین 

 ها را در مقایسه با سناریوی ادامه وضع موجود کاه  خواهد داد. هزینه

و کشاورزی هر کشور را بررسی کردند. این  های برق، حمل و نقل، فرمای / سرمای ، صنعت ویژه بخ  ها به این محققان در این تحلیل

 11المللی انرژی موجود و در دستر  بود و در مجمیوع   که اطالعات آنها از طریق آژانس بین_ کشور  931نشان داد از بین این  تحقیق

مثل آمریکا، چین و کشورهایی که جمعیت بیشتری نسبت به مساحت خود دارند ) _کنند ای جهان را تولید می نهدرصد از فازهای فلخا

 رو دارند.   های تجدیدپذیر پی  تری برای فذار به استتاده صد درصدی از انرژی اتحادیه اروپا( کار راحت

شود. مثال با حذف نتت و فاز و اورانیوم، انیرژی   کند که در نتیجه این فذار، مزایای زیادی نصیب کشورها می بینی می این نقشه راه پی 

درصید از تقاضیای    93رود کیه از ایین راه    ها نییز از بیین میی    های نتت و فاز، حمل و نقل و تصتیه این سوخت چاه مربوط به فعالیت در

درصد از تقاضای انرژی ه  از  03های فسیلی کارایی بیشتری دارد،  شود. از آنجا که برق نسبت به سوخت المللی به انرژی کاسته می بین

هیای فسییلی نخواهنید داشیت و      ها به معنای این است که کشورها دیگر نیازی به سوخت یر ساخترود. تذییر در ز این طریق از بین می

کنند، بیه انیرژی فیراوان و     رود. در نهایت اینکه جوامعی که در مجاورت صحراها زندفی می المللی بر سر انرژی از بین می های بین منازعه

 تجدیدپذیر و پاک دسترسی خواهند داشت.
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آنچه تحقیق ما را از سیایر مطالعیات انجیام شیده در ایین زمینیه،       "فویدد  می مدیر برنامه اتمستر و انرژی دانشگاه استنتورد جیکوبسون

کند این است که ما نه تنها فواید این تذییر در انرژی مصرفی جهیانی را در کیاه  انتشیار کیربن بیرای کاسیتن از تذیییرات         متمایز می

 ."ای  مزایای آن در کاه  آلودفی هوا، ایجاد شذل و کاه  هزینه ها را ه  در محاسبات خود لحاظ کرده ای  بلکه اقلیمی محاسبه کرده

های زیسیتی در ایین محاسیبات از ایین تحقییق       ای، زغال پاک و سوخت نظران به خاطر در نظر فرفته نشدن انرژی هسته برخی صاحب

انیدازی آن   ای تیا راه  اند زیرا بین شروع به ساخت نیروفاه هسیته  به حساب نیاورده ای را آفاهانه اند؛ اما محققان سوخت هسته انتقاد کرده

ای ه  زیاد اسیت. سیوخت زیسیتی و زغیال      سال فاصله است که هزینه بسیاری در پی دارد همچنین خطر پسماندهای هسته 91تا  92

کننید در ایین    لیدی از باد، آب و خورشید، کربن تولید میی برابر انرژی تو 52شوند و  تمیز ه  به خاطر اینکه باعث آلودفی شدید هوا می

 اند.   محاسبات لحاظ نشده

ای که الزم است تیا کشیورها را بیه اهیداف مطلیوب برسیاند، انتقادهیایی مطیرح شیده اسیت.            فذاری فسترده همچنین به خاطر سرمایه

ای است که اکنیون بیا    اقلیمی( یک چهارم مقدار هزینه فویدکه هزینه کلی برای جامعه )انرژی، سالمت و هزینه تذییرات جیکوبسون می

 های فسیلی در حال پرداخت آن هستی .  استتاده از سیست  انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ادامه خبر لینک خبر
 های پاکانرژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 2017/08/23 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170823121339.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170823121339.htm
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 نابودی یک سوم خاک کره زمین به علت کشاورزی 

ه شده و خواستار دور شدن از کشت و صنعتهای بیزرگ و مخیرب اسیت، ییک سیوم از      ئسی جدیدی که توسط سازمان ملل ارابنا به برر

رود. ایین  میلیارد تین از بیین میی    04ه مقدار بهر سال  آنزمینهای کره خاکی به شدت کیتیت خود را از دست داده و خاک حاصلخیز 

رود به دلیل افزای  تقاضای میواد غیذایی و   تنزل هشداردهنده که انتظار می

هیایی ماننید   ن ادامه پیدا کند، به خطیر درفییری  ای حاصلخیز همچنازمینه

اضافه کند، مگر اینکه اقداماتی برای  چاد شاهد آن هستی  آنچه در سودان و

 ترمی  صورت پذیرد. 
یمی  بارزه با بیابانزایی سیازمان ملیل  مونیک باربات، مدیر اجرایی در زمینه م

بدست آوردن زمیین در داخیل    ، رقابت برایبا افزای  رشد جمعیت "فویدد 

 سیت کیه  درحالی، ایین  کنید افزای  پییدا میی   در سطح جهانی کشورها و نیز

بیرای بیه حیداقل     .زمینهای سال  و حاصلخیز در حال خشک شدن هسیتند 

به این فکیر  و  داری رافع، همه ما قدمی به عقب ببایست به منظور حتظ منازمان ملل بر این اسا  است که میرساندن زیانها، دیدفاه س

 "توان این فشار و رقابت را مدیریت کرد؟باشی  که چگونه می

ای از فسیترش شیهرها،   رود، عواقب زنجییره رین بررسی در نوع خود به شمار میتکه به عنوان جامع Global Land Outlook فزارش

هیای بیزرگ   کتور در این میان را فسترش مجتمعاما بزرفترین فا .ددهمی نشانجنگلها را خاک و از بین رفتن  اقلی ، فرسای  تذییرات

کشت سنگین، برداشت پیاپی محصول و استتاده فسترده از مواد شیمیایی موجب افزای  تولیدی شیده کیه در    .داندکشت و صنعت می

 تحقیقات مشترک کمیسییون اتحادییه اروپیا   شود. بنا بر محاسبات مرکز آوری زمین تمام میدت به قیمت ناپایداری و کاه  تابدراز م

(JRC،)  سال فذشته تولید محصوالت کشاورزی سه برابر افزای  پیدا کیرده و مقیدار زمینهیای آبییاری شیده بیه دو برابیر         02درطول

بیه تشیدید   تواند به متروکه شدن زمین و در نهاییت  شود و میرآیند منجر به کاه  حاصلخیزی خاک میاین ف اما بتدریج .است رسیده

از جنگلهیا،    ٪96از مناطق زیر کشیت دنییا،     ٪02توان در کندد کاه  باروری را میوند. این مرکز تحقیقاتی اضافه میبیابانزایی منجر ش

 .از مراتع مشاهده کرد  ٪07از چمنزارها و   91٪

متأثر است، اما مدیریت ضیعیف   آفریقاقاره ه وت است. بی  از همای دیگر بسیار متتاای به منطقهعواقب کاه  کیتیت زمین از منطقه

را تحیت تیأثیر قیرار     غیذا که نه تنها تولیید  د شومیلیون تن در سال می 172در حدود در اروپا نیز موجب فرسای  و از بین رفتن خاک 

ز سیوی مقیر   فیزارش یادشیده ا  کنید.  نیز متاثر می.های بزرگ رار برابر سیلدهد، بلکه تنوع زیستی، از دست دادن کربن و انعطاف دمی

اند که با هدفهای داوطلبانه برای کیاه   مبارزه با بیابانزایی تعهد داده ه شده و کشورهای امضا  کننده توافقنامهئسازمان ملل در چین ارا

-سیت. در پیی   ر کال در حیال افیزای  ا  کند که فشاوجود بررسی سازمان ملل ا عان می این با تنزل خاک و ترمی  زمینها تالش کنند.

، جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقیا بیا بزرفتیرین چالشیها     نوشته شده که آفریقا 0252ل های مربوط به استتاده از زمین تا سابینی

روبرو خواهند شد، مگر آنکه دنیا مصرف فوشت خود را کاه  دهد، مدیریت زمین را بهبیود بخشید و روشیهای کشیاورزی مناسیبی در      

 .پی  بگیرد

 ادامه خبر نک خبرلی
 پایداری خاک موضوع 

 https://www.theguardian.com منبع 
 2017/08/12 تاریخ خبر 

 به فهرستبازگشت 

https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/12/third-of-earths-soil-acutely-degraded-due-to-agriculture-study
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/12/third-of-earths-soil-acutely-degraded-due-to-agriculture-study
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

How to pave over our big (cigarette) butt problem 

Trillions of cigarette butts are produced every year worldwide, with most discarded into the 

environment. They take ages to break down while their toxic chemical load is released into creeks, 

rivers and the ocean. Now a team at RMIT University in Melbourne, Australia, led by Dr Abbas 

Mohajerani has demonstrated that asphalt mixed with cigarette butts can handle heavy traffic and 

also reduce thermal conductivity. This means the product could not only solve a huge waste 

problem but would also be useful in reducing the urban heat island effect common in cities. 

 ته سیگارها مشکل بزرگ  چگونگی حل

انجامد  ها به طول میشود. سال آن در محیط زیست دفع میشود که بخ  عمده  ساالنه میلیاردها ته سیگار در سراسر جهان تولید می

 شود. ها وارد می ها و اقیانو  تا ته سیگار تجزیه شود و در این مدت، مواد سمی آنها به نهرها، رودخانه

اند که آستالت ترکیب  در ملبورن استرالیا به سرپرستی دکتر عبا  مهاجرانی، ثابت کرده RMITاکنون فروهی از محققان در دانشگاه 

دهد. این بدان معناست که  تواند در ترافیک سنگین عملکرد بهتری داشته باشد و همچنین تولید فرما را کاه  می شده با ته سیگار می

تواند میه در شهرها رواج دارد، کند بلکه در کاه  تاثیر جزیره فرمایی کتواند معضل بزرگ تولید زباله را حل  این محصول نه تنها می

 .موثر باشد
World’s soils have lost 133 billion tonnes of carbon since the dawn of agriculture, study 

estimates  
The degradation of the Earth’s soil by humans has been an environmental catastrophe on a similar 

scale to the deforestation of much of the planet, a new study suggests. Experts estimated that 133 

billion tonnes of carbon has been removed from the top two metres of soil since farming began 

some 12,000 years ago. The consequences of human domination of soil resources are far ranging: 

accelerated erosion, desertification, salinization, acidification, compaction, biodiversity loss, 

nutrient depletion, and loss of soil organic matter. 
 انددست دادهتن کربن از  اردیلیم 133 یکشاورز پیدایش جهان از زمان یهاخاک بر اساس مطالعه انجام شده

فاجعه  کیها توسط انسان نیخاک زم بیدهد تخرینشان م دیجد مطالعه

 ارهیس نیاز ا یاریبسبخ   ییمشابه با جنگل زدا ا یدر مق یطیمح ستیز

 90222زمان آغاز کشاورزی حدود  از اند کهزده نیبوده است. کارشناسان تخم

. دو متر باال از خاک حذف شده است تن کربن از اردیلیم 933سال پی ، 

-ابانیب ع،یسر  یاستد فرسا عیوس اریعواقب سلطه انسان بر منابع خاک بس

کاه   ،یستیاز دست رفتن تنوع ز ،ییشدن، تراک  زا یدی، اسیشور ،ییزا

چند متر باالیی سطح خاک حاوی  خاک. یو از دست دادن مواد آل یمواد مذذ

ها و سه برابر کربن موجود در اتمستر است به همین دلیل خاک در کنار جنگل

طریق  شود. خاک ازها بعنوان یک منبع مه  جذب کربن شناخته میاقیانو 

های انسانی ذب فیاهان مرده نق  مهمی در چرخه کربن دارد. اما فعالیتج

 شود کربن با سرعت بیشتری نست به جذب آن، آزاد شود که این امر در فرمای  جهانی موثر است.بخصوص کشاورزی باعث می

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170806185625.htm
http://www.independent.co.uk/news/soil-lost-carbon-133-billion-tonnes-farming-agriculture-deforestation-a7918941.html
http://www.independent.co.uk/news/soil-lost-carbon-133-billion-tonnes-farming-agriculture-deforestation-a7918941.html
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High-tech electronics made from autumn leaves 

Northern China's roadsides are peppered with deciduous phoenix trees, producing an abundance of 

fallen leaves in autumn. These leaves are generally burned in the colder season, exacerbating the 

country's air pollution problem. Investigators in Shandong, China, recently discovered a new 

method to convert this organic waste matter into a porous carbon material that can be used to 

produce high-tech electronics. In addition to tree leaves, the team and others have successfully 

converted potato waste, corn straw, pine wood, rice straw and other agricultural wastes into carbon 

electrode materials.  

 پاییزی هایساخته شده از برگقطعات الکترونیکی پیشرفته 

ها بطور ریزد. این برگدارند که در پاییز مقدار بسیار زیادی برگ زرد در پایشان می های شمال چین درختان برفریز )فنیکس(جنگل

کنند. اخیرا محققان در شاندونگ چین یک روش شوند و مشکل آلودفی هوای کشور را تشدید میکلی در فصل سردتر سوزانده می

توانند برای تولید قطعات الکتررونیکی پیشرفته استتاده شوند، کشف د زائد ارفانیک به مواد کربن متخلل که میجدید برای تبدیل موا

های زمینی، پوشال  رت، چوب کاج، کاه برنج و دیگر زبالههای درختان، این تی  موفق شدند مواد زائد سیبند. عالوه بر برگاهکرد

 تبدیل کنند.کشاورزی را به مواد الکترودی کربنی 

We finally know why the Caspian sea is evaporating off the face of the planet 

The Caspian Sea has been slowly evaporating over 

the past two decades due to rising temperatures 

associated with climate change, a new study shows. 

According to an analysis led by researchers from the 

University of Texas at Austin, the Caspian Sea is 

dropping almost 7 centimetres (2.8 inches) in its 

water level each year, and has been ever since 1996. 

The researchers say that hotter surface air 

temperatures over the Caspian Sea – a total rise of 

about 1 degree Celsius (1.8 degrees Fahrenheit) since 1979 – have resulted in increased evaporation, 

and the most likely culprit behind all this is climate change.  

 مشخص شد زمین ارهیس سطحاز حذف تدریجی آن و خزر  یایدر تبخیر شدن علت باالخره

 ریتبخ یبه آرام ،ییآب و هوا راتییتذ از ناشیدما   یدو دهه فذشته به علت افزا یخزر ط یایدهد که درینشان م دیمطالعه جد کی

 7خزر هر ساله در حدود  یایدرسطح آب انجام شده،  نیدانشگاه تگزا  در آست که توسط محققان یلیتحل شده است. بر اسا 

ب آسطح فرمتر  یهوا یکه دما عتقدند. محققان مدامه داشته استتاکنون ا 9116از سال  این امر و آیدپایین می( نچیا ۳/0متر )یسانت

-مه و  شده ریتبخ  یموجب افزا درجه فارنهایت( افزای  یافته است،  ۳/9سلسیو  )درجه  9به اندازه  9171از سال  که خزر یایدر

 باشد. ترین عامل که باعث این تذییرات دمایی بوده است، تذییر اقلی  می

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170829113813.htm
http://www.sciencealert.com/the-caspian-sea-is-literally-evaporating-in-response-to-rising-temperatures
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 از رودخانه هراز عبی منشرهاسنتی آب در نه قسمم سازهدارکل  فرهنگ سنتی آب :
فیرد و پس از های سلسله جبال البرز سرچشمه میهای موجود در دامنه کوهدر دامنه کوه دماوند و چشمه ساردره الر رودخانه هراز از 

در نزدیکی آمل رودخانه به  .ریزداز طریق سرخ رود به دریای خزر میکیلومتر با عبور از مناطق کوهستانی  952طی مسافتی حدود 

با توجه  ،کیلومتری آمل در طرفین رودخانه تا ساحل دریا به کشت برنج اختصاص داده شده است 96 محدوده  شود. دردشت وارد می

شود کشت برنج از آب رودخانه تامین میباشد ولی بیشتر آب مورد نیاز اهالی برای میباران در این منطقه قابل توجه  به اینکه ریزش

 .اقتصاد مردم این منطقه به آب رودخانه هراز وابسته است ،اراضی زیر کشت برنج و نیاز این محصول پردرآمد به آبطوری که با توسعه ب

 داز عبارتند هراز خانهرود حوزه در برانحقابه بین آب تقسی  سنتی هایشرو

اهالی رینه ار که در مالکیت هینس چشمه ر رینه الریجانمرسوم بوده است، بدین صورت که آبد این روش دآب زمانی تقسی   -9

قرر از آب نتر از اهالی محل در موعد م 6 و هر روزتقسی  می شده  هساعت 4نوبت و هر نوبت  6ساعت به  04 طی قرارا داشته

در این روش جهت تعیین زمان آغاز و اتمام هر نوبت آبیاری از  ند.کردهای زراعی استتاده میزمین چشمه برای آبیاری

 .شده استهای تعریف شده توسط اهالی منطقه استتاده مینور خورشید با محل اشعهید و چگونگی برخورد موقعیت خورش

که مل آستاهای اطراف رو در برخی بهای توزیع و تقسی  آروشیکی از  س دهای مقب به وسیله سازهآ توزیع و تقسی  کمی -0

 استتاده از سازه ،کردنداستتاده می هرودهای کوچک دیگری که در محل وجود داشت از آبند و اهرودخانه هراز دور بوداز 

  .است کل بودهآب دار قس م
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 کل:راآب سنتی د قسمسازه م

ا در جهت توزیع عادالنه آب بین روستاهای اطراف و همچنین توزیع آب بین اهالی یک روست ای است که از دیربازدارکل سازه 

 .باشدر برخی روستاهای منطقه متداول میفرفته است و امروزه ه  داستتاده قرار میمنطقه مورد 

 کلدرانحوه ساخت و نصب د 

شود که یم قالطا یبه تنه درخت کلرااصطالح محلی د در

درختی را  و چنینهای  را قطع کرده باشند شاخه

به طوری که  ندآورده و به شکل چهار تراش در میتراشی

 .چوب در تمام طول آن به یک اندازه باشد ابعاد این

 چوبی ستون عدد دو ابتدا ارکلد نصبجهترکارفذاری و  

به  میخرا به وسیله  وق  کر شدهف در آن ساخت نحوه که

محلی که  رودخانه در عرض د و درنکنمتصل می ه 

محل مورد نظر جهت قبل از  مسیر رودخانه چند متر

دار ) چوب ندر زیر قرار دارد به زبان محلی بدهند ستون چوبی که مستقی  برای می .نددهمیداکل مستقی  باشد قرار نصب 

 نددهقرار می لنگشاخه به نام خو دو ر قالبیدر دو طرف رودخانه د نامند سپس دو سر دارکل رازیرین( و ستون باالییرا دارکل می

 کلچوب دار یروی سطح باالی و در ددگرو جابجایی دارکل نحرکت  آب سبب تا جریان کارنددر زمین می نگ راخولو سر دیگر 

. عرض رودخانه دارد بهآنها بستگی  ابعاد و اندازهند که نکایجاد می جو تا سنیهای به نام ماز روی آن جریان دارد بریدفی آب که

شانند تا بتدریج به وسیله فل و الی موجو پودار این فضا را با شاخ و برگ درختان میجهت پر کردن فاصله بین کف رودخانه و بن

های در آب این فاصله پر شود. بدین ترتیب آب پشت دارکل جمع شده و بطور یکنواخت از روی چوب دارکل و از بین بریدفی

 کند.نمایند، عبور میها که به دهانه تاج معروف هستند و همانند سرریز لبه پهن عمل میتاج

 دارکلچگونگی توزیع آب بوسیله 

پس از نصب دارکل در عرض رودخانه جهت تقسی  آب بین 

ها ابتدا مساحت اراضی آبی تحت کشت روستاها را برآورد روستا

هکتار و در روستای  02افر در یک روستا  کنند. بطور مثالمی

هکتار اراضی آبی وجود داشته باشد، پس از در نظر  42دیگر 

قسمت  6فرفتن قسمتی به نام مسنی باقیمانده چوب دارکل به 

 42قسمت برای اراضی  4کنند، بطوریکه مساوی تقسی  می

 02قسمت دیگر برای اراضی  0هکتاری در یک طرف مسنی و 

شود و با چیدن سنگ در امتداد مسنی نظر فرفته میهکتاری در 

در داخل رودخانه دیواری بطول چند متر برای دو شاخه نمودن 

آورند. بدین ترتیب آب موجود در پشت آب رودخانه بوجود می

دارکل به دو شاخه تقسی  شده و بعد از وارد شدن به روستا، آب 

 کند. شود و بصورت نهرهای کوچک کلیه اراضی روستا را آبیاری میسی  میهای متعددی تقبه نسبت زمین زیر کشت به  شاخه

 بازگشت به فهرست
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 آبی خواهد بود؟های ژرف، کلیدی برای گذر از بحران کمآیا آب :آموزشیمطلب 

کنند حال آنکه چنین نیست و را همان منابع آب فسیلی تصور می های ژرفانشگاهیان و کارشناسان، منابع آببسیاری از مردم حتی د

انواع مختتی است اما هنوز  ها نیز شاملشوند. این آبهای زیرزمینی محسوب میهای ژرف از جمله آب. آباین یک خطای بزرگ است

 5میک دکتر آریامن ، منابع آب ژرف را به بندی جامعی برای آنها ارائه نشده است. اما در منابع متترقه و کتاب هیدروژئودیناتقسی 

 :دسته تقسی  نموده است

 منابع آب ژرف فسیلی

های مختلتی دارند. به عنوان مثال برخی از   شدند که این منابع ه  منشأآبهایی هستند که در طی هزاران سال در اعماق زمین محبو

-ها به وسیله ماسهدر طی چندین هزار سال روی باقیمانده این آبه اند کها بودهیحاصل خشک شدن دریاها و ایجاد خشکاین آبها 

. از جمله این منابع فسیلی، ستره آب زیرزمینی در کشور لیبی است. اینگونه آبها در چرخه هیدرولوژیکی آب اندهها پوشانده شدسنگ

شود. در منابع آبی استراتژیک نیز یاد می ه عنوانهای فسیلی بسیار ارزشمند بوده و از آنها بندارند. منابع آب ژرف به ویژه آبشرکت 

برخی از نقاط جهان این منابع تنها راه چاره جهت فذر از بحران آبی است. به عنوان مثال کشور لیبی در صورت عدم استتاده از این 

 .منابع ژرف قابل سکونت نخواهد بود

میلیون مترمکعب آب  11برداری ساالنه ای برای بهرهعربستان، پروژهدر مرز اردن و  ای آب زیرزمینی فسیلی بزرفیهپس از کشف ستره

های رادیواکتیوی در آبهای این ستره زیرزمینی این پروژه متوقف آالیندهژرف و انتقال آن به پایتخت اردن، کلید خورد اما پس از کشف 

توان با فرآیندهای مربوط به در بسیاری از موارد میشد. هرچند که وجود مواد رادیواکتیوی در منابع آبی ژرف بسیار شایع است و 

آب آشامیدنی  آب این مشکل را حل نمود. الزم به  کر است که کشور عربستان نیز از این منبع آبی فسیلی جهت تامین سختیکاه  

ژرف فسیلی در بسیاری از نقاط  هایهای ژرف، به ویژه آبیر از این کشورها، استتاده از آبجوید. به غبهره میو حتی کشاورزی خود 

 .برداری قرار فرفته استی، یمن و مصر مورد مطالعه و بهرهدنیا از جمله شمال هند، فلسطین اشذال
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 منابع آب ژرف ژئوترمال یا معدنی

ربوط به مواد انتعاالت شیمیایی ماین فونه منابع نیز در چرخه هیدرولوژیکی آب شرکت ندارند. این نوع آبها در اعماق زمین و در فعل و 

ایل از سطح زمین( سه م 422های زیرین زمین )ر شده که مقدار آب موجود در الیهاند. حتی در تحقیقی منتشآتشتشانی شکل فرفته

ت های موجود در سطح زمین است. البته بخ  زیادی از این منابع غیر قابل دسترسی هستند. اما چیزی که مشخص اسبرابر کل آب

 .توان از آنها به عنوان منبعی جهت استتاده بشر استتاده نموددر این منابع است، بنابراین نمی میزان باالی امالح موجود

 منابع آب ژرف با ساختار نفتی

زیر آن  ت باالتر و آب دربه شکلی که نتت در قسم .ی نیز آب وجود داردههای نتتی زیر زمین به میزان قابل توجاصوال در بیشتر ستره

برداری برخوردار نیستند و در صورت برداشت نیازمند تاسیسات بسیار بی نیز از کیتیت مناسبی جهت بهرهفیرد. این منابع آقرار می

 .پیشرفته برای بهبود کیتیت آن خواهند بود

 منابع آب ژرف آبرفتی

 722ضخامت بی  از  های رسوبات آهکی زمین بادر الیهند که در زیر زمین حرکت می کنند و این منابع از جمله منابع ژرف آبی هست

توانند در چرخه هیدرولوژیکی آب شرکت داشته باشند اما شوند و به عبارتی میین منابع تجدید پذیر محسوب میاند. امتر  خیره شده

تواند به نوع رسوبات آبخوان می مدت زمان کامل شدن یک چرحه از آنها ممکن است بسیار طوالنی باشد. میزان کیتیت آنها نیز بسته

 .متتاوت باشد

 منابع آب ژرف گسلی

های موجود در ساختار زمین یا به عبارتی ساختارهای فسلی زمین بستر مناسبی برای  خیره و حتی حبس آب هستند. البته شکاف

حرکت کرده و حتی از دستر  خارج شوند. این  توانندمیها و با توجه به شیب هیدرولیکی ه به نوع ساختار زمین شناختی فسلبست

ها به تازفی رف کیتیت مناسبتری دارند. این آبهای ژشوند و نسبت به سایر آبید پذیر محسوب میمنابع نیز جزو منابع آب ژرف تجد

 .اندبحران آبی آینده به ویژه در کشورمان مورد مطالعه قرار فرفتهحل راهبه عنوان منابع آب جایگزین و 

ها تا وقتی خنک نشوند  فراد دارند بنابراین این آب درجه سانتی 65های ژرف عموماً دمایی باالتر از  البته به فتته دکتر امین علیزاده، آب

 ها باید امالح ها، آب های فسیلی شور و حاوی مقداری زیادی امالح هستند بنابراین برای استتاده از آن امکان استتاده ندارد. همچنین آب

جایی  برداری و جابه های آهکی قرار داشته باشند امکان بهره های فسیلی در الیه زدایی شوند. وی همچنین اشاره کرد در صورتی که آب

ها بسیار سخت است. بنابراین مشخص  ها قرار فرفته باشند امکان برداشت از آن ها در الیه ماسه سنگ آن وجود دارد ولی افر این آب

 .از این منابع ارزشمند، ساده نبوده و نیازمند بررسی همه جانبه است است بهره برداری

 طرح مطالعاتی منابع آب های ژرف در ایران

 052فذاری ابل سیستان بلوچستان و با سرمایههای ژرف در دو منطقه هزار مسجد خراسان و زدر ایران، طرح مطالعاتی منابع آب

متر، در حین  522حث آب ژرف در ایران، در پی کشف تصادفی آب در عمق بی  از میلیون دالری روسیه در حال انجام است. ب

آب ژرف  متر مکعب دمیلیار 0تا  5/9های شرکت ملی فوالد ایران مطرح شد. به فتته معاون وزیر نیرو، بر اسا  تخمین ها حتاری

وزارت نیرو، عمق این منابع ژرف در هر کشور متتاوت به فتته راعی یکی از مقامات مسئول در  .تجدیدپذیر در کشور ایران وجود دارد

متری، جز  آب ژرف به حساب  952های باال بودن سطح آب زیرزمینی، چاه است، به عنوان مثال در کشور اندونزی و بنگالدش، به دلیل

ام مسئول اشاره کرد که در ایران این مق .متر 9622تا  ۳22متر و در لیبی و الجزایر در عمق  9022آیند، در اردن آب ژرف در عمق می

 .شودمتر زیر زمین شروع می 422عمق چنین منابع ژرفی از 
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 بندیجمع

بری  که جهت استتاده از این منابع با ارزش، مطالعات بسیار دقیق و کافی مورد نیاز بندی مبحث آب ژرف به این نکته پی میدر جمع

ها، سیست  های خنک کننده اری، تاسیسات بهبود کیتیت این آبهای حتمطالعات، بحث هزینهامیدبخ  بودن بوده و حتی در صورت 

داری پس از آن، همه و همه باید به دقت مورد های نگهسات و افزای  عمر سامانه و هزینههای ژرف جهت کاه  صدمه به تاسیآب

های ژرف به عنوان منابع جایگزین فعلی استتاده یده که از آبن رساصلی اینجاست که آیا واقعا وقت آ بررسی قرار فیرد. اما مساله

 نمود؟

براسا  آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران 

های آتی منتشر کرده است، از  و معاونت فنی و پژوه 

سد در کشور در مرحله  99۳4تاکنون  9306سال 

برداری قرار دارد که از این رق   مطالعاتی، اجرایی و بهره

سد در مرحله اجرایی  944سد در مرحله مطالعاتی و  410

برداری رسیده است این  سد نیز به بهره 54۳قرار دارند و 

ت با توجه به مورد بوده است. به فتته مقاما 93در حالی است که تعداد سدهای موجود در کشور تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی 

ی تامین آب مورد نیاز این جمعیت نبوده است. در کنار سدسازی های مکرر در کشور، تعداد ای جز احداث سد براافزای  جمعیت، چاره

از منابع آب تجدیدپذیر خود را به مصرف  12۹های غیر مجاز نیز روبه افزای  است. در آخرین اخبار منتشر شده، ایران حدود چاه

میلیارد  55است. به فتته متخصصین این مقدار باید از  42۹ب ها، رسانده است این درحالی است که میانگین جهانی استتاده از این آ

 .ای بزرفتر و خشکسالی دائمی در کشور جلوفیری شودفاجعه مترمکعب تقلیل یابد تا از رخداد میلیارد 5/06مترمکعب در سال به 

، 0222ش جهانی فائو در سال شود. طبق فزاردرصد آب مصرفی کشور صرف کشاورزی می 12همچنین الزم به  کر است، بی  از 

درصد بوده است؛ این در  42درصد بوده که این رق  طبق فزارشات وزارت جهاد کشاورزی حدود  30ایران  راندمان آبیاری در کشور 

 .حالیست که در اکثر کشورهایی که از نظر اقلیمی، مشابه ایران هستند راندمان آبیاری باالتر از کشور ماست

ها و نترانسکشورمان بسیار مورد بحث است، عدم مدیریت صحیح منابع آب است که بارها و بارها در کهای اخیر درچیزی که در سال

-حلشود راهبرای رفع مشکل کمبود آب ارائه میهایی که مطبوعات به آن اشاره می شود، اما علی رغ  عل  به این مساله، اکثر راه حل

ت. از جمله استخراج آب ژرف، انتقال آب از دریای عمان و خلیج فار  به مرکز کشور و شیرین های هنگتت اسی، با هزینهاهای سازه

 … کردن آب آن، انتقال آب از دریای خزر و

های نوین آبیاری جهت باال شویق کشاورزان به استتاده از روشهای سرسام آور به بخ  تسهیالت آبیاری و تآیا با تخصیص این هزینه

آبی آینده کشور ش صحیح تری برای عبور از مشکل بیبیاری کشور، یا تذییر در شیوه مدیریت منابع آبی فعلی، روبردن راندمان آ

 نخواهد بود؟

 سایت انجمن تخصصی علوم مهندسی آبمنبع:  

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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