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ردپای آب و آب مجازی نشست   

روز چهارشنبه « پای آبمفهوم آب مجازی و رد»نشست تخصصی 

در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاا    هفدهم آبان

 .شدبازرگانی ایران برگزار 

 

حضور پروفسور هوکسترا استاد دانشگاه توئنته هلناد  این نشست با 

عباا  کشااورز معااون     برگزار شد.« رد پای آب»یه و صاحب نظر

زراعت وزارت جهاد کشاورزی و فاطمه کارانادی،  دانشایار گاروه    

 .ناادکرد اه زابا  نیااز در ایان نشساات ساخنرانی   منااب  آب دانشااگ 

 ز دریاچاه آبریا  پروفسور هوکسترا که در طرحی مربوط باه حوهاه  

ارومیه با مرکز مطالعات راهبردی و آب اتاا  ایاران همرااری مای     

 د.رارومیه از این دریاچه بازدید ک به یکند  در سفر

نقا، ردپاای آب و تجاارت آب    »همچنین کارگااهی باا موهاو     

در اتاا  بازرگاانی  صانای      « مجازی در جهانی سازی مدیریت آب

المللای  ستین کنفرانس بیننخ شد. معادن و کشاورزی ایران برگزار

آب مجازی از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشااورزی و آب  

 اتا  ایران در اردیبهشت امسال برگزار شد.

 

 مطالعه فرمایید. 4و  3 اتدامه این مطلب را در صفحا
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 سرمقالهادامه 

آبان با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی  در  91چهارشنبه روز  "ردپای آب و آب مجازی"نشست تخصصی 

 اتا  بازرگانی  صنای   معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. 

استادیار دانشرده آب و خاک دانشگاه (  استاد دانشگاه توئنته هلند و فاطمه کاراندی،  Arjan Hoekstraپروفسور آرین هوکسترا )

زاب   سخنرانان این نشست تخصصی بودند. مهند  عبا  کشاورز  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی  دکتر اسرندر زند  معاون 

نیز در  وزیر و رئیس سازمان تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی  مهند  علیمراد اکبری  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 

 این نشست حضور داشتند.

در ابتدای این نشست  مهند  عبا  کشاورز  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی  پیام 

 غالمحسین شافعی  رئیس اتا  بازرگانی ایران به نشست تخصصی ردپای آب و آب مجازی را قرائت کرد.

یران و میزان مصرف آب توسط مصرف کشاورز  همن ارائه نمودارها و آمارهای مصرف آبِ پنهان در ا

کشاورزی گفت: باید الگوی کشت محصوالت خود را بر مبنای )شرایط(  کنندگان )مردم(  صنای  و

اجتماعی و اقتصادی تغییر دهیم و حتی این نرته را در نظر بگیریم که در هر فصلی  چه میزان آب 

 مصرف شود.

خصوص مشر  آب در جهان گفت: این مشر   یری از بزرگترین ریسک های جهان در ادامه این نشست  پروفسور آرین هوکسترا در

بوده و فقط مختص ایران نیست. آب یک منب  جهانی است و همه باید قبول کنیم که اگر آب قبالً منطقه ای بوده است  اکنون مانند 

 یک تجارت جهانی است.صادرات غذا  

لی  کمبود بارش باران  محدود است. پس هوکسترا افزود: تجدیدپذیری آب شیرین به د

باید درست مصرف کنیم تا )مناب  آب( از حد پایدار عبور نرند  اما متاسفانه در بسیاری 

 از مناطق  شاهد فراتر رفتن ردپای آب از حد پایدار هستیم.

توان گفت  ک  چرخه آب اعم از مصرف  تجارت  میاد دانشگاه توئنته تأکید کرد: است

زمینی ر بسیار مهم است. همانطور که گفته شد  آب باران و )مناب ( آب زیرکسب و کا

ها( نیز به آب نیاز ها و برکهها  دریاچههزیست )رودخانمحدود است و از طرفی  محیط

 توانیم همه آب را )برای انسان( مصرف کنیم.دارد  پس نمی

کشور  با کشور دیگر متفاوت است؛ اما غذا در همه جای دنیا  بیشترین های مختلف در هر گفت: آمار میزان مصرف آب در بخ، وی

درصد از حد پایدار  ۵۸)میزان مصرف( آبِ پنهان را به خود اختصاص داده است. باید صادقانه بگویم که ردپای آب در ایران به میزان 

شود  ایی و امنیت غذایی برابر تلقی میخودکف گذشته است و میزان آب مصرفی در کشور شما بسیار زیاد است. گاهی این مسأله با

هوکسترا اظهار  توانید با واردات مناسب از کشورهای دوست  امنیت غذایی داشته باشید.اینطور نیست. به عنوان مثال  می درحالیره

عین حال  باید در مورد  کرد: مواردی مانند ک  چرخه تولید  تبخیر زیاد آب بخصوص برای تولید بر  در ایران نیز مهم هستند. در

  نیز صحبت کنیم؛ این مبحث بسیار حائز اهمیت است. -آبی که در صنعت و فاهالب استفاده می شود  -ردپای آب خاکستری 
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وی همن اشاره به بازدید خود از دریاچه ارومیه گفت: محصوالتی که به آب زیادی نیاز داشتند  در کنار دریاچه کاشتید و با احداث 

 درصدی دریاچه ارومیه فراهم کردید. 19متعدد  زمینه را برای خشرسالی سدهای 

 های خوبی برای کشاورزی وجود داردراه حل

کردن میزان تبخیر گفت که هوکسترا افزود: می توان از کم 

شود؛ وری میاه، مصرف و در نتیجه افزای، بهرهباعث ک

اسب نای؛ تجارت آب؛ کاشت محصوالت در مح  مآبیاری قطره

ها بستگی به نو  آب و هوا و ح و درست؛ البته تمامی این راه

توان دارد و براسا  شناخت آن منطقه میمیزان آب آن منطقه 

توان گفت که عالوه بر ین راهرارها را عملی نمود. پس میا

بخصوص در رژیم  -تجارت آب )صادرات و واردات غذا(  مصرف 

 ۵99لیتر آب و اگر )یک روز( گوشت مصرف نرنید   ۸9سیار مهم است. اگر یک روز حمام نروید  نیز ب -غذایی و تغییر سبک زندگی 

اید. در بحث انرژی  قط  درختان و سوزاندن چوب بسیار بدتر از این است که ما سوخت فسیلی استفاده لیتر آب صرفه جویی کرده

  تغییر های خورشیدی و بادی است که هم پاک هستند و مشرانرژیند های پاک مانن این موارد  روی آوردن به انرژیکنیم. جایگزی

 دهند.رف آب را به طرز چشمگیری کاه، میکنند و هم  میزان مصاقلیم را تا حدودی ح  می

گیرد  اما متاسفانه برای کم کردن ردپای کربن صورت میهای زیادی المللی  تالشاه توئنته تأکید کرد: در سطح بیناستاد دانشگ

مذاکراتی برای کاه، ردپای آب نداریم. ملزم هستیم که ردپای آب را کاه، دهیم تا در آینده با مشرالت بیشتری مواجه نشویم؛ پس 

 باید برای هر منطقه  قانونی وه  کنیم تا مناب  آبی خود را نه اسراف  بلره بهینه مصرف کنند تا ارزش واقعی آب را بدانند. این کار با

تر از آب نگاه شود. باید فراغییر نو  سبک زندگی مردم محقق میهای خصوصی و حتی تازی و حمایت دولت  شرکتنگسآموزش  فره

 زیستی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهیم.کنیم و مسائ  محیط

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 بازگشت به فهرست
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  های طراحی شهری ایزوکارپتهران  برنده جایزه جهانی برترینهای شهر رح جام  احیا و ساماندهی رودخانهط
ریزان لمللی برنامهاجامعه بین) های طراحی شهری ایزوکارپبرندگان جایزه جهانی برترین 

مین کنگره سالیانه این بنیاد زمان با پنجاه و سوماه همچهارم آبانای( روز شهری و منطقه

 .رسما اعالم شدالمللی در پورتلند آمریرا بین

به دبیرخانه آن  دوره این جایزه معتبر پروژه شهری برای شرکت در یازدهمین 399بی، از 

هایی از شهرهای بزرگ جهان از جمله آمستردام  پورتلند  ملبورن  و پروژه دارسال ش

ند. از ایران نیز چهار سئول  لندن و سیات  شرکت داشت بوستون  بارسلون کپنهاگ  شانگهای 

حیا و ساماندهی ند که در نهایت طرح جام  اشهر تهران در این دوره شرکت کردپروژه از 

ای مدیریت آب شهری یونسرو و سازمان ای شهر تهران که توسط مرکز منطقههرودخانه

ه تر  موفق بمشاور فنی و مهندسی شهر تهران انجام گرفته است به عنوان یری از سه طرح بر

 .دریافت این جایزه شد

پروژه برتر و منتخب جایزه  4نوآوری و اثربخشی به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب 

 طرح داوران هیئت نظر طبق که است بوده ایزوکارپ شهری ریزیبرنامه هایجهانی برترین

. است بوده جام  و جالب بسیار منظر این از تهران شهری هایرودخانه ساماندهی و احیا

ای شتم  بر رویرردی جام  و بین رشتهطرح م این و است جهان سراسر در ریزانبرنامه مسای  برانگیزترین چال، از یری آبی مناب 

 .داردای خالقانه بیان میحیطی  اجتماعی و ...  را به شیوههای شهری  ماست که جنبه

طبیعی خود ها عمال توسط بافت شهری احاطه شده و عملررد تهران  رودخانههای گذشته در شهر با توجه به توسعه شهرسازی در دهه

های سیالبی موهو  کم اهمیتی نیست؛ زیرا هم به لحاظ شهر در تعام  با رودخانه و زیان اند. مسئله ایمنیدادهرا تقریبا از دست 

ناپذیر است. جان و مال شهروندان و مجموعه شهری قطعا از اهمیت زیادی ها انرارقتصادی اهمیت رودخانهاجتماعی و هم از نظر ا

های شهری  به جای فاهالب و زباله آب با کیفیت جاری شود و امران حضور شهروندان در جوار برخوردار است. چنانچه در رودخانه

ها جایگاه ارزشمند خود را بین شهروندان مجددا به هها آشتی برقرار گردیده و رودخانشود  در واق  بین مردم و رودخانهرودخانه فراهم 

ارای تبعات و آثار مثبتی از ها فراهم خواهد شد  تحرک توسعه قطعا دان تحرک توسعه در مجاورت رودخانهدست آورند  آنگاه امر

هایی برای احیا ح به ارائه راهالذکر در نظر داشتن موارد فو  های مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این طرح باجنبه

 .های موجود در شهر تهران به شیوه نوآورانه پرداخته استرودخانه

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 رودخانه شهریمدیریت  موهو  

 شبره خبری آب ایران منب  

 96/91/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 ترین مسئله در تجارت جهانی/ کاه، مصرف آب با ترویج تغذیه سالم آب  پرریسک

ترین مسئله در تجارت از آب به عنوان پرریسک زیست  اقتصاد و توسعه پایدار دانشگاه توئنتو هلندآرین هوکسترا استاد آب  محیط

های مقابله با آن هستند. باید های تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی در حال بررسی در مورد بحران آب و راهجهانی یاد کرد و گفت: بخ،

 تر آن برنامه ریزی جدیدی ارائه شود.تر و عادالنهبرای مدیریت بهینه

یران از اتا  ایران  با نگاه به مطالعاتی که درمورد به گزارش خبرگزاری کشاورزی ا

 ۸کشور ایران انجام شده است  گفت: در ایران یک درصد آب مصرفی به صنعت و 

درصد باقی مانده به حوزه کشاورزی و  14درصد از آن به مصرف شهری و حدود 

نیز تولید غذا اختصاص دارد. البته این نسبت با تفاوت ناچیزی در سایر کشورها 

استاد  صاد  است. در واق  در همه دنیا تولید غذا بیشترین سهم مصرف آب را دارد.

آب  محیط زیست  اقتصاد و توسعه پایدار دانشگاه توئنتو هلند تأکید کرد: ایران در 

کاری کنیم که  های جدیدکند. برای همین هرورت دارد که با استفاده از ترنولوژیطول سال بی، از آب در دستر  خود  مصرف می

توجهی از کشاورزان ایرانی میزان مصرف آب کشاورزی ایران کاه، پیدا کند. این کار شدنی است و البته با خبر هستم که تعداد قاب 

 ها و متدهای جهانی هستند.در حال استفاده از این شیوه

ب و هوایی منطقه نیز توجه شود و از طرفی بدانیم که آیا وی ادامه داد: راهرار دیگر آن است که در تولید محصوالت به اقلیم و شرایط آ

 صادرات محصول مورد نظر توجیه دارد یانه؟

بر اسا  اظهارات وی  مصرف گوشت در کشور به معنای مصرف آب بیشتر است. در مناطقی که مصرف سبزیجات بیشتر است  آب 

 تواند به کاه، مصرف آب بیانجامد.ات است میتر که برگرفته از سبزیجشود. پس تغذیه سالمکمتری هم مصرف می

های فسیلی  آب کمتری نسبت شود نیز گفت: تولید انرژی از سوختهوکسترا  در مورد نو  سوخت و انرژی که در کشورها استفاده می

که از نظر مصرف آب های تجدیدپذیر است کند اما از همه این موارد بهتر  استفاده از انرژیبه سدسازی و سوزاندن چوب مصرف می

 بسیار بهینه هستند.

 

 

 ادامه خبر لینک خبر

 آب مجازی موهو  

 )ایانا( خبرگزاری کشاورزی ایران منب  

 91/9۵/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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کوتاه داخلیمهم ترین اخبار   

 (6031 آبان 1) چالش اساسی بخش آب کشور 00راهبرد و برنامه برای حل  33

تا حد زیادی چال، اساسی بخ، آب ارائه شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند  99راهبرد و برنامه برای ح   33در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو 

مندی از دان، آکادمیک همراه با تجربه طاوالنی کاار   واسطه بهره بسیاری معتقدند دکتر اردکانیان به تواند در ح  بحران کنونی آب مؤثر باشد.می

تواناد  دیه اروپاا  مای  سال گذشته در سازمان مل  و کشورهای عضو اتحا 99ویژه در المللی بهاجرایی در صنعت آب و البته تجربیات بسیار خوب بین

تواناد تاا حاد    ویژه بخ، آب آن نیاز مای  نگاهی به برنامه پیشنهادی وزیر نیرو به گزینه بسیار خوبی برای ساماندهی بحرانی کنونی آب کشور باشد.

 ن بر این بحران باشد.های وی برای فائق آمدها و راه ح های مهم پی، رو در بخ، آب کشور و البته برنامهزیادی گویای شناخت وی از چال،

 (6031 آبان 4) سد و نیروگاه مسجدسلیمان رکورد دار تولید انرژی در کشور شد

نیروگااه مسجدسالیمان باا    های برقابی کشور را کسب کرد. مدیرعام  ساد و  نخست تولید انرژی در بین نیروگاهسد و نیروگاه مسجدسلیمان مقام 

های تولیادی ایان   ان بهره برداری حداکثری از ظرفیتاعالم این خبر گفت: با فرآیند تعمیرات سالیانه موثری که در سال گذشته صورت گرفت  امر

هازار و   61۵یاون و  اظهار داشت: در ش، ماه اول سال جاری یاک میل  "فرهاد علیدوستی" نیروگاه در شرایط پیک تابستان سال جاری فراهم شد.

 درصد افزای، داشته است.1/92 شابه سال گذشتهمگاوات ساعت انرژی در سد و نیروگاه مسجدسلیمان تولید شد که نسبت به مدت م 421

 (6031 آبان 6) ای فردی به اجتماعی بدل کنندها بحران آب را از مسئلهرسانه

ه باا بیاان ایان کا     "زیسات و آب ها در حوزه محیطنق، رسانه"شگاه مطبوعات در نشست استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در حاشیه نمای

 ای اجتمااعی بادل کنناد.    ای فردی باه مسائله  ران را از مسئلهها این بحابرچال، است گفت: الزم است رسانه کمبود آب در حال بدل شدن به یک

شناسی و اندیشرده تادبیر آب باه ایان    ای جامعهه: از مدت ها پی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در کنار انجمنهادی خانیری افزود

تاوان  ت در نتیجاه نمای  تین مسائله کشاور اسا   نخسا  "آب"ها از مسائ  بنیادین جامعه ایران  بر اسا  تحلی  مسیرها و ارزیابی نتیجه رسیدند که

هاا از جملاه اقتصاادی  فرهنگای      ای است که آثاار آن در تماام حاوزه   ف یا تولید محدود کرد بلره مسئلهتاثیرات آن را فقط به حوزه مدیریت مصر

 .ای اجتماعی بدل کنندهای این است که آب را به مسئلهنق، رسانه اجتماعی و سیاسی قاب  مشاهده است.

 (6031 آبان 8) اجرای طرح بزرگ توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب دستاوردهای خوبی داشته است

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور نایب رییس اول مجلس شاورای اساالمی و معااون اول قاوه     

را اقدامی بازرگ توصایف کارد و    توسعه و عمران غرب کشور اجرای طرح  در مورد روند معاون اول رییس جمهوردر این جلسه   قضاییه برگزار شد.

به هزار میلیارد تومان از منابعی که با مجوز رهبر معظم انقالب از صندو  توسعه ملی برداشت شده و  9۸افزود: در راستای اجرای این طرح تا کنون 

 911سد  اجرای  9۸سد و آبگیری  21برداری از بهره نیزنماینده وزارت نیرو  این طرح تخصیص یافته و این مناب  غیر از بودجه عمرانی کشور است.

زدایی  هزار هرتار شبره اصلی آبیاری  انتقال آب در جهت توسعه مناطق مرزی کشور  ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ساکنین مرزنشین  محرومیت 

 .تثبیت جمعیت و ایجاد امنیت در مناطق مرزی کشور را از جمله نتایج عمده اجرای طرح توسعه و عمران غرب کشور در حوزه آب عنوان کرد

 (6031 آبان 1) ید معاون وزیر نیرو از طرح ابیوردبازد

 .ی خراسان رهوی از سد و تون  ابیاورد بازدیاد کردناد   اهمراه و مدیرعام  شرکت آب منطقهو هیأت  و آبفای وزارت نیرو  رحیم میدانیمعاون آب 

 نگالنلو طرح ابیورد شام  سد مخزنی خاکی  سد انحرافی بر روی رودخانه زنگالنلو  تون  و کانال هدایت آب اسپیان با هدف انتقال آب از رودخانه ز

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52851
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52915
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52973
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52895
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29225&mode=thread&order=0&thold=0
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  باشد و در جنوب شرقیآب جهت تأمین آب شرب شهر درگز میهرتار و دارای یک خط انتقال  9119به پشت سد مخزنی  شبره آبیاری به وسعت 

هاای اراهای واقا  در    ف تأمین آب کشاورزی  تاأمین حقاباه  باشد؛ که با هدن سد از نو  خاکی با هسته رسی میای .شهرستان درگز واق  شده است

ها  ایجاد اشاتغال و جلاوگیری از مهااجرت روساتائیان و ایجااد      های فصلی و استفاده بهینه از آنأمین بخشی از آب شرب  مهار سیالبپایاب سد  ت

 .مراکز تفریحی عملیاتی شده است

 (6031 آبان 1) د فعالیت وزارت نیروتاکید بر مدیریت تقاضا در دوره جدی

رفیات  وزیر نیرو با تاکید بر ایجاد گفتمان جدید در صنعت آب و بر  مبتنی بر مدیریت تقاها  گفت: آنچه در تحقق این مسیر ناهموار باه عناوان ظ  

های آب در تاالش  خاطرنشان کرد: در مسیر رویایی با چال، اردکانیان وجود سرمایه نیروی انسانی متخصص است.شود اصلی مجموعه شناخته می

برداری بهینه با سازی ساختار نیروی انسانی برای اصالح مصرف و مدیریت تقاها  بهرهه و تعام  در سازمان دولت  ظرفیتبرای ارتقای سطح مفاهم

-رعایات تماامی مولفاات زیسات    هاا باا   های زیرزمینی  اولویت بندی طرحمحیطی  تمرکز بر احیا و تعادل بخشی آبتریه بر پایداری مناب  زیست 

 آوری و پای، آمار و اطالعات خواهیم بود.ر توسعه و تجهیز شبره تولید  جم محیطی  اقتصادی و اجتماعی  توجه و تاکید ب

 (6031 آبان 03) انعقاد پروتکل همکاری تحقیقاتی ایران و روسیه در بخش آب و کشاورزی

در بخا، آب و  ای ایران از انعقاد پروتر  همراری تحقیقاتی ایران و روسیه مرکز منطقه -ی و زهرشیالمللی آبیاردبیر اجرایی برنامه تحقیقات بین

-و بهره های شور  تصفیه و استفاده مجدد زهاب کشاورزیو  توسعه پایدار کشاورزی در محیطبا اعالم خبر ف "نرگس ظهرابی" کشاورزی خبر داد.

در ایان   موهوعات ایان همرااری خواناد و گفات:     رزی در حوزه آبریز کارون بزرگ رابرداری به هنگام مخازن چند منظوره با تاکید بر مصرف کشاو

 پروتر  از طرف ایران  سازمان آب و بر  خوزستان وابسته به وزارت نیرو  معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشااورزی و از طارف روسایه اداره کا     

  تحقیقات علمی مهندسی هیدرولیک و احیای اراهی روسیه عهده دار انجام این توافقات شدند.

 (6031 آبان 05) افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از بستان تا پایانه مرزی چذابه

براساا  ایان    .وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به استان خوزستان  ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از بستان تا پایانه مرزی چذاباه را افتتااح کارد   

  گزارش  عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب از بستان تا پایانه مرزی چذابه از هشتم شهریور امسال توسط معاونت آبرساانی ساازمان آب و بار   

ساعت و اجارای   متر مرعب در 2۵۵و 9۵9ماه از شرو  عملیات اجرایی  با احداث دو ایستگاه پمپاژ به ظرفیت  2خوزستان آغاز  و در زمان کمتر از 

  متر مرعب مخزن ذخیره آب  با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. ۸99کیلومتر خط انتقال آب شرب و همچنین احداث  39

 (6031 آبان 06) درصدی بارش در تهران 11کاهش 

های جوی در آبان ماه سال جاری نسابت باه ساال آبای گذشاته      ای تهران گفت: حجم ریزشآب شرکت آب منطقهمدیر دفتر مطالعات پایه مناب  

با بیان این مطلب اظهار کرد: بارش درآبان ماه  "حسن برنا"به گزارش پایگاه اطال  رسانی وزارت نیرو )پاون(   دهد.درصدی را نشان می 12کاه، 

دهاد.  های حوزه عملررد شرکت کاه، چشمگیری را نشان میگذشته ومتوسط بلند مدت در کلیه ایستگاه درمقایسه با سال آبی 16-11سال آبی 

میلیمتاری   99/24باشد که نسابت باه بارنادگی    متوسط بارش آبان ماه در حوزه عملررد شرکت )با احتساب سدهای استان تهران( دو میلیمتر می

 ایم.درصدی روبرو بوده 1۸و  12به ترتیب با کاه، مدت میلیمتری متوسط بلند 1/31سال آبی گذشته و 

 (6031 آبان 07) های آب کشاورزی ممنوع استکن بر روی چاهشیرینهای آبنصب دستگاه

های آب کشاورزی اظهارداشت: براسا  دستورالعم  و با توجه به کن بر روی چاهشیرینهای آباستفاده از دستگاه درمورد "سیدمحمد طباطبائی"

 های آب شیرین کن بر روی چاههای آب کشاورزی ها پیامدهای مخرب و جبران ناپذیری را به دنبال دارد نصب دستگاهاینره استفاده از این دستگاه

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=53146
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=53207
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=53693
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=53267
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 گیری از افت کمی و کیفی مناب  آب زیرزمینی  ممانعت ت  از جمله جلوزیسور صیانت از مناب  آب و حفظ محیطوی افزود: به منظ باشد.ممنو  می

زمینای موجاب افازای، شاوری و نهایتاا      به اهافه برداشت از مناب  آب زیرها که عالوه بر ترغیب سایرین کنشیرینهای خروجی آبز تخلیه پسابا

 های آب کشاورزی ممنو  شده است.کن بر روی چاهشیرینهای آبگاهشود  نصب دستمیها نشست زمین و فروچاله و مرگ آبخونایجاد پدیده فرو

 (6031 آبان 14) حلقه چاه غیر مجاز در استان خراسان جنوبی مسدود شد164

تعداد   مناب  آب در استان خراسان جنوبی بخشیطرح احیا و تعادلز ابتدای اجرای ا ای خراسان جنوبی گفت:مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه

 هزار مترمرعبی در مصرف آب شده است. 969جویی یک میلیون و که این انسداد سبب صرفه المنفعه شدحلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب 264

 (6031 آبان 31) ب ورودی سدهای تهران/ ماملو و لتیان بیشترین و طالقان دارای کمترین ورودی آبمیلیون مترمکع 81

هاای ورودی باه   آبانمااه جااری  حجام آب    24آبای تاا    براسا  آخرین اطالعات ارائه شده از سوی شرکت مدیریت مناب  آب ایران  از ابتدای سال

ایان  ر اسا  ب درصد افزای، داشته است. 94این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  میلیون متر مرعب بوده است که  ۵4سدهای تهران 

میلیون مترمرعب باوده   9۸  و طالقان 29کرج  22  الر 21میزان حجم ورودی آب به سدهای ماملو و لتیان برابر  گزارش  در مدت زمان ذکر شده 

درصد است که در مقایساه باا مادت مشاابه ساال       1و الر  69  لتیان 64طالقان  19  کرج 1۸اکنون درصد پر بودن مخازن سدهای ماملو هم است.

درصد و کرج یک درصد کاه، داشته و در سد طالقان  ۵سدهای لتیان  اند.درصد افزای، داشته 1صد و سد الر در 99گذشته به ترتیب سد ماملو 

 تغییری حاص  نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 ایآب زیرزمینی  منب  جدید گازهای گلخانه رویهبرداشت بی
. طبق تحقیق انجاام شاده  ایان    کننداکسیدکربن را وارد جو زمین می  مقادیر زیادی دیهای زیرزمینیرویه آببی خرتجها با استانسان

  در محاسبات مناب  کاربن توساط دانشامندان  در نظار گرفتاه      بحالکند که تا ا وارد جو زمین میاکسیدکربن رمقادیر زیادی دی روند

 .نشده بود

هاای زیرزمینای در آمریراا     بر اسا  مطالعه این دانشمندان تخلیه آب

کناد. بار   مای اکساید در جاو آزاد   دیمیلیون تن گاز کاربن  1/9ساالنه 

زیرزمینی بایاد در باین      آبرویه از مناباسا  این آمارها برداشت بی

زیسات  توسط سازمان حفاظت محایط که منب  باالی انتشار کربن  29

ثبات   (IPCC( و هیئت بین دولای تغییارات اقلیمای )   EPAآمریرا )

اکساید تولیاد   دیاین بدان معنی است که کربنقرار گیرد.  شده است 

کربن تولید شده از صنای  تولیاد   میزان شده از تخلیه آب زیرزمینی با

 آلومینیوم  شیشه و روی قاب  مقایسه است.

های زیرزمینی بار انتشاار   آب   تأثیر کاه، سطحاین محققانبه گفته 

کاه احتارا     اناد ان تخماین زده به عنوان مثاال  دانشامند   است. کم منتشرکنندگان اصلینسبت به مقدار آن کربن قاب  توجه است اما 

 بیشتر ازبرابر 3999 کربن در جو است که این مقداراکسیددیمیلیارد تن  ۸فسیلی در ایاالت متحده مسئول انتشار بی، از های سوخت

محققان بر این باورند که مشاخص شادن تماامی     است. با این حال  در هر سال های زیرزمینیتخلیه آب کربن انتشار یافته در اثرمیزان 

 است. هروری و پیدا کردن راه ح  مشخص برای آنها اقلیمیهای مربوط به تغییرات ریزیبرای برنامهاکسیدکربن مناب  انتشار دی

 های زیرزمینیچرخه کربنی آب

برابار مقادار آن در جاو     999اکسیدکربن موجاود در خااک   اکسیدکربن دارد که در هوا موجود است. مقدار دیباران به همان اندازه دی

شاود   کناد. وقتای آب بااران وارد زماین مای     اکسایدکربن تبادی  مای   هاای خااکی  ماواد آلای را باه دی     میراروب زمین است  چرا که 

اند  اما اکناون باه   زمین مانده های زیرزمینی غنی از کربن  صدها سال در زیرآب .کننداکسیدکربن موجود در آن را در خود ح  میدی

انجاماد. آمریراا   ربن میکنند که به انتشار بیشتر کبرداری میمینی به مقدار زیاد بهرههای زیرزها از آبخاطر رشد سری  جمعیت  انسان

 .کندمی استخراجبرای آشامیدن و کشاورزی در روز  میلیارد لیتر آب زیرزمینی  393 به تنهایی

یاا  جهاانی دارناد  اماا     اکسایدکربن منتشار شاده بار اثار تخلیاه آب زیرزمینای در مق       دانشمندان اطالعات کمی در مورد مقادار دی 

 .شوداکسیدکربن از این طریق وارد جو میمیلیون تن دی ۸/93تا  1/1دهد که ساالنه مقدار ها نشان میبینیپی،

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   جهانیگرمای،  موهو  

   https://www.sciencedaily.com منب  

   2017/11/16 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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  دهندیکمبود آب را هشدار م اهانیبرگ گ یرو شدهکارگذاشته یحسگرها

دچاار کمباود آب شاده     اهیا چاپ شود و نشان دهد گ اهیگ یهابرگ یواند بر روتیاند که مساخته ییحسگرها MITمهندسان دانشگاه 

 یخاانگ  اهاان ینه تنهاا گ  ینو  ترنولوژ نیا دیگویمطالعه م نیارشد ا سندهیو نو MITدر  یمیش یاسترانو  استاد مهندس ر یاست. ما

 دهد.یرا م هیهشدار اولها الت کشاورزان در خطر باشند به آنکه محصو یتر از آن  زمانمهم بلرهدهد یفراموش شده را نجات م

 یشاخص خشرساال  نیحسگر اول نیرسد که ایبه نظر م ": دیگویم استرانو

ساخت اسات کاه    . میاساخته یکشاورز یکابرد یهابرنامه یباشد که ما برا

حساگرها را در   دیا توانیبدسات آورد. شاما ما    یگریاطالعات را از راه د نیا

 د یا کن ستفادها یاماهواره یهاو نقشه ریاز تصاو دیتوانیم ای دیخاک قرار ده

. آب دارد رهیا ذخ زانیا خااص چاه م   اهیا گ کیکه  دیفهم دیاما هرگز نخواه

را  یدیا جد یهاا کمک کناد راه  رانتواند به پژوهشگیروش م نیا نیهمچن

 ."توسعه دهند یمقاوم به خشرسال اهیگ بهبود یبرا

رشد خود را آهسته و عم  فتوسنتز  اهانیشود  گیکه خاک خشک م یزمان

راه  یتاا زمان  ن یریشاوند  اماا ساا   یپژمرده م اهانیگ یآورند. برخیشود را تاب میوارد م شانیهاکه به بافت یبیدهند و آسیرا کاه، م

 ساطح  در کوچاک  منافاذ  – اهیا سنسورها از روزنه گ نیا .ددهنیاز مشر  نشان نم یانشانه قاب  مشاهده نندینب یاقاب  مالحظه بیآس

و باه آن اجاازه    اباد ییکاه، ما  اهیآب از سطح برگ  فشار آب در گ ریکنند. با تبخیاستفاده م -شود ریدهد آب تبخمی اجازه که برگ

 کند. افتیدر ندیگویکه به آن تعر  م یندیفرآ قیدهد تا آب را از خاک و از طریم

بار   یادیشوند  اما مطالعه زیبسته م یریباز شده و در تار رندیکه در معرض نور قرار گ یها زماندانند که روزنهیم یاهیشناسان گستیز

 وجود نداشته است. یآنها در زمان واقع میمستق یریگاندازه یبرا یراه خوب رایباز و بسته شدن انجام نشده ز نیا کینامید یرو

دهناد  یپاسخ م یو خشرسال دیاکسیدها به نور  غلظت کربنوزنهدانند که ریمردم م": دیگویم   نویسنده ارشد این مقالهکومانولدیمیر

 ."نو  اطالعات نبودند نیا دیقادر به تول یقبل یهاروش. میکن ینیآن را بازب وستهیبه طور پ میتوانیاما ما اکنون م

توانند در عارض  یکه آنها م افتندیپژوهشگران در نیو خشک  ا یعیطب طیچند روز  تحت شرا یشدن در طباز و بسته نیا یریگاندازه با

کشد تا روزنه پس از قرار گرفتن در معرض نور یطول م قهیدق 1که  افتندیها درشده است. آن یآبدچار کم اهیدو روز متوجه شوند که گ

 یزماان  افتناد یکند. پژوهشگران دریم رییتغ یخشرسال طیها در شراپاسخ نیبسته شود  اما ا یریکشد تا در تاریطول م قهیدق ۸3باز و 

کااه،   قاه یدق 4۸شادن روزناه باه    ره مدت زمان بستهیحالکشد تا روزنه باز شود  دریطول م قهیدق 2۸شود یم یدچار کم آب اهیکه گ

 .ابدییم

سطح برگ انجام  یبرچسب بر رو کی قرار دادن ساده لهیبه وس یریبه کار بردن مدار الرترون یبرا یدیراه جد یاکنون بر رو MIT میت

آب و  راتییا خصوص با وجود تغداشته باشد  ب یبزرگ یامدهایپ یکشاورز یتواند برایکار م نی": دیگویم کومانکنند. یکار م  شودیم

 ."داشت دیرا خواه طیمح یدر دما رییکه در آن شما کمبود آب و تغ ییهوا

  ادامه خبر لینک خبر
 ترنولوژی موهو  

 https://www.sciencedaily.com منب  
 2017/10/08 تاریخ خبر 
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 آب شیرین هستندها کلید جنگ 
ب و هوایی تغییرات آ یرات پوش، گیاهی زمین به اندازهاند. تغیهای طبیعی بسیار مهمتمدن بشری و اکوسیستمشیرین برای مناب  آب 

منتشار   ماورد  ایان  ای درنشگاه جنگلداری چین اخیرا مطالعاه گذارند. پژوهشگران دانشگاه بریتی، کلمبیا و داروی ذخایر آب تاثیر می

  این موهو  را که چگوناه منااب  آب در پاساخ باه تغییار در پوشا، گیااهی و        اخیر دهه ربوط بهاستفاده از اطالعات م اند. آنها باکرده

 .شوند  مورد بررسی قرار دادندغییرات آب و هوایی دچار تغییر میت

-دهد که مناطق جنگلی از مهام ژیانگ لی  پژوهشگر این گروه  توهیح می

ب پوشا، گیااهی   ی یا تخریشهرساز ن مناب  آب هستند. اما با توسعهتری

-مای شاوند. لای   ناپاذیری مای  رانهای آبی دچار آسایب جبا  این حوهچه

ما باید اهمیت پوشا، گیااهی را باه رسامیت بشناسایم. پوشا،       " گوید:

گیاهی جنگ  یک عنصر مهم است و ماا بایاد بارای آیناده  آن را در نظار      

شادن کاره   ان هنگامی که در حال صاحبت از گارم  داشته باشیم. دانشمند

گیااهی نیاز توجاه کنناد؛      کنند در حالی که بایاد باه پوشا،   ناب  آب تاکید میهستند  بیشتر در مورد تاثیرات آب و هوا روی مزمین 

   ".تی شاخصی از سالمت مناب  آب ما اسپوش، گیاه

نااب  بارای   م درصد از جمعیت جهان به طور مستقیم باه ایان   29دهند. حدود درصد از سطح زمین را پوش، می 39 ها بی، ازجنگ 

را ماورد   2999تاا   2999هاای  های مربوط به ساال سازی کامپیوتری  دادهشگران با استفاده از مدلاند. این پژوهتامین آب خود وابسته

های شمالی و گرمسایری در منااطقی مانناد باریتی،     هی و تولید آب ساالنه را در جنگ بررسی قرار دادند. آنها تغییرات در پوش، گیا

ها توسط بین رفتن پوش، گیاهی  تخریب جنگ انادا  روسیه  برزی   فنالند و کنگو مورد بررسی قرار دادند. دالی  عمده ی از کلمبیا  ک

 سوزی و آلودگی به حشرات بود. انسان  آت،

 درصاد  39ادل آب که ناشی از تغییرات در پوش، گیاهی اسات  معا   تغییرات جهانی در جریان ساالنه که میانگین دادهای شبیه سازی

درصد از مناطق تحت بررسی  عم  توام تغییرات پوشا، گیااهی و تغییارات     ۸9د که به طور متوسط در دااست. نتایج همچنین نشان 

جم  نامناسب ذخایر آب و وقاو   این تاثیر متقاب   افزای، احتمال بروز خشرسالی یا ت شود. نتیجهاقلیمی منجر به کاه، مناب  آب می

  .کنددیریت مناب  آبی را خاطر نشان میها اهمیت ارزیابی و مت. این یافتهاس های مخربسی 

های آب و مناظر طبیعی  تحت فشار قاب  مالحظه ناشی از تغییرات پوش، گیاهی و تغییرات آب و هاوایی اسات. از آنجاا کاه     هچحوه

شوند  نادیده گرفتن هار یاک از ایان عواما  منجار باه       یی با هم موجب تغییر مناب  آب میتغییرات پوش، گیاهی و تغییرات آب و هوا

دهاد   شدیدی در پوش، گیاهی جنگ  رخ مای  درک ناقص مسئله و مدیریت نامناسب مناب  آبی آینده  به ویژه در مناطقی که تغییرات

مادیریت از تطبیاق و کااه،    شود. ارزیابی مناب  آب آینده باید بر اسا  تغییر آب و هوا و تغییر پوش، گیاهی انجام شود و الگاوی  می

  .اثرات تغییرات آب و هوایی روی ذخایر آب به مدیریت تغییرات آب و هوا و پوش، گیاهی زمین در جهت حفظ ذخایر آبی تغییر کند

 ادامه خبر لینک خبر
 اکوسیستم موهو  
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Greenhouse gas concentrations surge to new record  

Concentrations of carbon dioxide in the atmosphere surged at a record-breaking speed in 2016 to the 

highest level in 800,000 years, according to a new report. Globally averaged concentrations of CO2 

reached 403.3 parts per million in 2016, up from 400 ppm in 2015 because of a combination of 

human activities and a strong El Niño event. Concentrations of CO2 are now 145% of pre-industrial 

(before 1750) levels. Population growth, increases in land use and deforestation, industrialization 

and associated energy use from fossil fuel sources have all contributed to increases in concentrations 

of greenhouse gases in the atmosphere since the industrial era, beginning in 1750. 

 ای غلظت گازهای گلخانه رکورد جدید

باا   2996دی اکساید در ساال   جدید  میزان غلظت کاربن  یگزارش طبق

   .ل گذشته رسیدهزار سا ۵99ای به باالترین سطح در سابقهسرعت بی

 499 از 2COای  غلظات جهاانی   گلخاناه  گازارش باولتن گااز   بر اسا  

در سااال  ppm 493  بااه 299۸( در سااال ppmقساامت در میلیااون )

هاای انساانی و پدیاده    رسیده است که علت آن ترکیبی از فعالیت 2996

از  2COی شدیدی است که اتفا  افتاد. در حاال حاهار  غلظات    نینوال

افازای، پیادا کارده     %4۸  (91۸9قبا  از   زمان قب  از صنعتی شادن ) 

زدایای   و جنگا   اراهای  است. رشد جمعیت  افازای، تغییارات کااربری   

ای گازهای گلخاناه    سبب افزای، غلظت91۸9سال  وخت فسیلی  از زمان عصر صنعتی مناب  س ازمصرف انرژی  همراه با صنعتی شدن

 .در جو زمین شده است
Green roofs to reduce the effects of climate change  

It would be necessary to have between 207 and 740 hectares of green roofs in a city like Seville 

(Spain), to reduce the effects of climate change in relation to the maximum temperature rises of 

between 1.5 and 6 ºC that are estimated by the end of the century. This would require between 11 

and 40 percent of the buildings in the city. The installation of these gardens would provide better 

insulation for the buildings, which would mean, on one hand, an energy saving for their owners, 

and, on the other, if there were sufficient green roofs, an improvement in environmental conditions, 

contributing to a reducing pollution and higher temperatures. 

 ییتغییرات آب و هوا عامل کاهش های سبزسقف

افزای، ناشی از  کاه، اثرات تغییرات آب و هواییبرای در اسپانیا  شهری مث  سویا در

-هرتار از بام 149تا  219  وجود 29گرادی دمای هوا تا آخر قرن درجه سانتی 6تا  ۸/9

 ای این شهرهدرصد بام خانه 49-99 که الزم استهروری خواهد بود.  های سبز

بندی تواند عایقها میبر روی بام هاقرار دادن این باغ پوشیده از فضای سبز شوند.

جویی در انرژی برای باعث صرفه که از یرسو ها ایجاد کندبهتری برای ساختمان

های سبز کافی وجود داشته باشد  و از سوی دیگر اگر سقف شودمیساکنین ساختمان 

 .شودافزای، دما میکاه، آلودگی و  از طریق محیطیزیستبهبود شرایط باعث 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171030141900.htm
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Why Did L.A. Drop 96 Million ‘Shade Balls’ Into Its Water? 

The balls will shade and cool the water, reducing evaporation from the reservoir and making it less 

susceptible to algae, bacterial growth, and chemical reactions. The balls cost 36 cents each, for a 

total of $34.5 million. The LA Department of Water and Power has been testing the concept since 

2008, reporting that shade balls reduce evaporation by 85 to 90 percent. That should equate to 

saving nearly 300 million gallons a year, enough to provide drinking water for 8100 people. The 

balls also inhibit microorganism growth, reducing the treatment the water must undergo through 

other means. That could save the city $250 million over time.  

 روی سطح مخازن خود انداخته است؟ "توپ سیاه"میلیون  16آنجلس چرا لس

را خنک کرده  تبخیر را از مخزن  آب  سایهبا ایجاد ها توپ

در معرض خطر رشد  بد که آنشودهند و باعث میکاه، می

قرار  های شیمیاییها و همچنین واکن،ها و باکتریجلبک

بوده و این طرح در  سنت 36 هاقیمت هر کدام از توپ .نگیرد

دپارتمان آب و انرژی . هزینه داشته استمیلیون دالر  ۸/34ک  

این ایده را مورد آزمای، قرار داده  299۵از سال  آنجلسلس

های تیره باعث کاه، پنتایج حاکی از آن بود که این تو  است

شوند که میدرصد  19تا  ۵۸تبخیر از سطح دریاچه به میزان 

 در سالآب میلیون گالن  399حدود این عدد برابر با ذخیره 

-. توپاستکافی  نفر ۵999 است که برای تامین آب آشامیدنی

شوند ها می یرروارگانیسمها همچنین باعث جلوگیری از رشد م

 جویی کند..میلیون دالر را در طول زمان صرفه 2۸9تواند ها تصفیه کمتری نیاز دارد  این میدرنتیجه نسبت به سایر حالت
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 سمنان نگاهی به وضعیت آب استان
این استان به طور عمده در حوهه آبریز کویر . استایران  مرکزی باشد یری از استانهایاستان سمنان که مرکز آن شهر سمنان می

هزار نفر  192  931۸درصد آن در این حوهه جای گرفته است(. جمعیت این استان براسا  سرشماری سال  1/1۸مرکزی قرار دارد )

 بوده است.

میلیمتر بوده که نسبت به متوسط بلند  999  931۸-16طبق گزارش شرکت مدیریت مناب  آب  بارش در استان سمنان در سال آبی 

سال گذشته بارش در هیچ سالی به حد متوسط  4نیز مشخص است طی  9درصد کاه، داشته است. همانطور که از نمودار  9۵مدت 

 بلند مدت نرسیده است. 

 

 
 و متوسط بلند مدت در استان سمنان 1۸-16  14-1۸  13-14  12-13های آبی بارش سال -9نمودار 

های زیرزمینی استان سمنان به شرکت مدیریت مناب  آب  میزان برداشت از آب 93۵1-19با توجه به آماربرداری دوره منتهی به سال 

 میلیون مترمرعب ۵99باشد. در مجمو  تخلیه ساالنه از مناب  آب زیرزمینی این استان حدود ( می9تفریک مناب  آنها به شرح جدول )

 میباشد. 
 

 (93۵1-19تعداد و میزان برداشت از مناب  آب زیرزمینی استان سمنان )دوره آماربرداری منتهی به سال  -9جدول 

  
 استان

 تخلیه )میلیون متر مرعب( تعداد

 قنات چشمه چاه  قنات چشمه چاه 

 سمنان
3249 9۸4۸ 629 ۸4۸ 9۵1 16 

 
میلیون مترمرعب  9114حجم مخازن آبخوانهای این استان در مجمو   ۵2-14سال  92شود طی مشاهده می 2همانطور که در نمودار 

 است.بعنوان مبنا در نظر گرفته شده   ۵9-۵2کاه، داشته است. در این آماربرداری  حجم مخازن آبخوانها در سال 
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 حجم مخازن آبخوانهای استان سمنانتغییرات  -2نمودار 

بنابر گزارش باشد. میلیون مترمرعب می  94و  14  12623میزان مصارف در این استان برای کشاورزی  شرب و صنعت به ترتیب حدود 

های اخیر و با درنظر گرفتن سهم محیط ریزی برای این استان با توجه به کاه، بارش طی سالوزارت نیرو  حجم آب قاب  برنامه

میلیون مترمرعب خواهد بود. با  24۵21و  3142۵زیست به تفریک برداشت از مناب  آب سطحی و زیرزمینی برای ک  مصارف به ترتیب 

عب خواهد مترمر ۵۵۵هزار نفر بوده  سرانه آب حدود  192  931۸توجه به اطالعات مرکز آمار ایران که جمعیت این استان در سال 

 مترمرعب باشد آن منطقه با کمبود آب مواجه است. ۸99و بی، از  9999بود که براسا  شاخص فالرن مارک اگر سرانه کمتر از 

 46141و  14369به تفریک زراعی و باغی )بارور و غیربارور( به ترتیب 9313-14سطح زیر کشت آبی در این استان در سال آبی 

میلیون  9۵22۸میلیون تن و میزان تولید محصوالت باغی آبی  9213تولید محصوالت زراعی آبی در این سال هرتار بوده است. میزان 

 تن بوده است.

 99درصد از آن پر بوده است که نسبت به سال گذشته خود  ۸3  931۸-16بوده که تا پایان سال آبی  بارزسد  2این استان دارای 

میلیون مترمرعب بوده که نسبت به سال گذشته  92ی به مخازن این سدها در این سال درصد کاه، داشته است. ک  حجم آب ورود

 درصد کاه، داشته است )شرکت مدیریت مناب  آب(.  24خود 

 931۸-16تا پایان سال آبی   -وهعیت مخازن سدهای استان سمنان  - 2جدول 

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

  
سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری

حجم 

 سال قبل

حجم کل 

 مخزن

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

-69 429 926 کالپوش  924 923 94 99 99 91 ۸۵ 4-  

-99 9222 992۵ دامغان  922۵ 9321 1-  99 93 29 41 91-  

-24 96 92 جمع  93 94 6-  29 23 31 ۸3 99-  
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 های زیر آبی ترنهکانال :فرهنگ سنتی آب 
که تاریخ آن به شود گفته میدایره مانندی  هایتِرِنُه به سازه

واق  در  در میان رودخانه مهران و رسدمی دوره زرتشتیان

استان در غرب  مرکز شهرستان بستک روستای کوخرد

هایی ساخت چنین سازه .قرار دارد در جنوب ایران هرمزگان

این سازه  .انگیز استکهن در میان آب رودخانه بسیار شگفت

واق  شده و یری از  در جنوب دهستان کوخرد در راه باغ زردی

 93۵2است. این بنا در دی ماه  آثار باستانی بخ، کوخرد

 ستاخورشیدی به ثبت آثار ملی ایران رسیده

به  ها آب شیرین را از یک سوی رودخانه شوراین ساختمان

های این سازه از پائین و زیر آب بردند و بخ،سوی دیگر می

دارای دو رشته  در زمان بسیار دور کوخرد .به هم وص  بودند

و زمینهای کشاورزی جنوب و جنوب گرفته و نخلها سرچشمه می هرنگ و دقیقاً از پشت دهستان ها از زیر کوه ناخبوده  این قنات قنات

شده و برده می به آن سوی رودخانه مهران« ترِنه»وسیله است  آب یک رشته از این قناتها به نمودهرا آبیاری می شرقی دهستان کوخرد

 مرکبات باغهایشود در این مناطق . گفته میاست رسیدهو )پشتخه مدی آباد( می و بشررو به زمینهای کشاورزی در منطقه بک احمد

ها کامالً مدی آباد وجود دارد  اما امروزه این قنات ها هنوز در پشتخهاست. آثار این رشته قنات ای وجود داشتهگسترده هایو نخلستان

 .ها دیگر هیچ اثری وجود ندارداست. اما از باغاز کار افتاده و تنها آثارش باقی مانده

 که پی، از اسالم در سیبه ان زرتشتیانها و همچنین ترنه در زماین قنات

است. تاریخ این بنای  کردند ساخته شدهنام قدیم کوخرد( زندگی می)

 .گرددبر می تاریخی به دوره ساسانیان

است. هنوز با وجود شماری از این قناتها تا پنجاه سال پی، هم دائر بوده

دارد و رودخانه نیز  سالهای سال در میان رودخانه مهران قرار« تِرِنُه»اینره 

آورد و آب از الی آن عبور آسا با خود میدر پایان هر بارندگی آبی سی 

ترنه در  .کندنمایی میکند  همانندی کوهی در وسط این رودخانه جلوهمی

است و با مرور  درون آب شور و با ساروج و گ  و الی و سنگ ساخته شده

ن هیج تغییر شرلی پا و گذشت هزارها سال بخشی از آن هنوز بدو

 .برجاست
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 وری سبز تا مدیریت سبزاز بهره :آموزشیمطلب 
یشنهادات کارآمد پاجرای و وری سبز راهبردی به منظور تعیین دقیق وهعیت موجود  برآورد فاصله آن با وهعیت مطلوب و ارائه بهره

های مصرف آب  مصرف مواد باشد. در این روند اسا  فعالیت بر شناسایی وهعیت و مشرالت در حوزهمی جهت بهبود این وهعیت

باشد. سپس واحد صنعتی با به حداق  رساندن میزان آلودگی و هایعات اولیه و انرژی و همچنین دف  هایعات بصورت کیفی و کمی می

کند تا عملررد زیست محیطی خود را بهبود بخشیده و ین فعالیت به صنای  کمک میپردازد. ابه استفاده موثر و بهینه از مناب  خود می

وری سبز در بهره وری خود را افزای، دهند. استفاده از این ابزار بدون نگرش و توجه به فرآیند تولید غیرممرن است.در عین حال بهره

 یبا در همه موارد ثابت است.هر صنعت به شرلی خاص قاب  اجرا بوده اما استراتژی انجام آن تقر

زیست  ترین میزان آلودگی محیطکند. تولید سبز با حداق  مناب  و پایینوری سبز در ارتباط با تولید معنای خاصی پیدا میبهره

ت گردد محصول تولید شده قابلیمحصولی با کیفیت باال  قیمتی معقول و با دوام تولید شود و این در شرایطی است که تالش می

 بازیافت و استفاده مجدد را نیز داشته باشد.

ای مبتنی بر توسعه وری سبز راهبردی جهانی به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در فناوری و صنعت موجود بمنظور ساختن جامعهبهره

موردنظر است و به  تید محصوالها و تولپایدار است. در این روش کارایی بهینه در مصرف انرژی  مواد اولیه و آب در فرآیندها  روش

 باشد.مدیریت جامع کاهش ضایعات و ممیزی آن از ابتدای خط تولید تا مرحله نهایی مصرف میعبارتی 

های کنترل آلودگی در های اقتصادی گزاف روشالعملی در قبال هزینهکند که عرسای را ترویج مینگرش پیشگیرانه وری سبزبهره

شود. به همین دلی  وجب میجویی اقتصادی را مزیست و صرفهبز رابطه مستحرمی بین بهبود محیطوری سبهره انتهای خط است.

 شود.زیست توصیه و برار گرفته میوشی برای توسعه صنعتی و حفظ محیطصنعتی  این رویررد به عنوان ر _است که در جوام  علمی 

ا در تمام سطوح یک تشکیالت از باالترین رده مدیریتی تا هوری سبز شامل مدیریت بهتر و تغییر اساسی نگرشبهره

 ترین رده شغلی است.پایین

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

09 
   

 

6931آبان  | بیست و سه شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 


