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 ادامه سرمقاله:
منابع آب  مدیریت مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکتدر برگزاری این همایش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شرکت 

زیست، سازمان ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیطوخاک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلایران، معاونت آب

ی کشور نیز زیستی و منابع طبیعهای محیطوپرورش، کمیسیون ملی یونسکو و شبکه سمنریزی وزارت آموزشپژوهش و برنامه

 .مشارکت دارند

اریخ تیل انتخاب ان، دلدبیرخانه دائمی همایش بزرگداشت روز ملی آب، مستقر در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایر

عنوان هد باسفن 13زمین به یادگار رسیده است. هایی اعالم کرده که از نیاکان باستانی ایرانبرگزاری این همایش را توجه به مناسبت

های خاص، عطر و گالب رفتند و با برپا کردن مراسمها و رودها میها، روزی است که ایرانیان باستان هر ساله به کنار چشمهنوروز آب

 .افشاندندها میدر آب

ده شی آب تالش ز ملهای ساالنه بزرگداشت روطبق اعالم مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، از ابتدا در همایش

 .ودهره گرفته شهای اثرگذار و اثرپذیر حوزه آب در کنار فرهیختگان داخلی و خارجی باست که از نظرات مفید و سازنده کلیه گروه

و  ق ایران قرار گرفتهدر دستور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتا 1394برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی آب، از سال 

 :توان به موارد زیر اشاره کردجمله اهداف این همایش در سه سال گذشته می از

 مدیریت بحران آب در راستای ترمیم منابع آب 

 اتخاذ یک تصمیم کارآمد مبتنی بر تأمل همگانی در راستای فائق آمدن به این بحران 

 های زیرزمینیهداف طرح تعادل بخشی آباهای اجتماعی در نیل به جلب سرمایه 

 ادیهای مختلف اقتصوری در بخشتمرکز بر ارتقاء بهره 

 زیستاولویت خاص بر حفظ محیط 

 های صنعتی و نیز بخش کشاورزیتوجه به بازچرخانی آب در صنعت و شهرک 

ت. اسهای آب یا به عبارتی خدمتگزاران به آب کشور بوده ترین ارکان این همایش در سه سال گذشته نیز تقدیر از چهرهیکی از مهم

ده ا در استفارکشور  افرادی از جمله خبرگان، دانشگاهیان، کشاورزان، صنعتگران، خیری، بانوان و حتی دانش آموزان که راه نجات

 .ه سهم خود در راه حفظ این مایه حیاتی متعهد و کوشا هستندبدانند و هر یک ورانه از آب میبهره

 مین رویدادری چهاراین همایش برگزاری جشنواره ملی عکس آب بوده که در سال جاهمچنین از جمله اقدامات اثرگذار فرهنگی هنری 

 .و در روز همایش بزرگداشت روز ملی آب از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد برگزار شدآن 

 ملی آب به یت همایش بزرگداشت روزساتوانند به وبمندان برای اطالع از سایر اقدامات این رویداد ملی میعالقه

 .مراجعه کنند www.waterday.awnrc.com  آدرس

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست

 

http://waterday.awnrc.com/
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تر از محدودیت منابع استچالش توزیع منابع، مهم  

در اتاق « نجات آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی»با شعار ملی « هاآبنوروز »زمان با همایش چهارمین بزرگداشت روز ملی آب، هم

ترین چالش در حوزه منابع کشور را نحوه توزیع آن ایران برگزار شد. غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در افتتاح این همایش مهم

 .دانست نه محدودیت منابع

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این همایش با اشاره 

مشکل  100های صورت گرفته و انتشار فهرست به بررسی

دانیم مسئله ، گفت: همانطور که می97اساسی کشور در سال 

بحران آب و تبعاتی که خشکسالی برای کشور به همراه دارد 

های گذشته شاهد در صدر این مشکالت است. در طول سال

به زیست گذاشته و بودیم که این معضل چه تأثیراتی بر محیط

 .زیست شده استتر منجر به افول محیطبیانی دقیق

شافعی با تأکید بر اهمیت تصویب قانون بهبود مستمر محیط 

حال درصد این قانون را اجرایی کنیم. بااین 2۵تا  20ایم بیش از وکار افزود: متأسفانه از زمان تصویب این قانون تاکنون نتوانستهکسب

هدف جبران مافات در حوزه آب و کشاورزی اقدام به  وکار در مجلس، اتاق ایران بامر محیط کسبمحض تصویب قانون بهبود مستبه

 .تأسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی آب کرد که نقش حائز اهمیتی در این حوزه داشته است

یع آن دانست نه محدودیت وزه منابع کشور را نحوه توزحترین چالش در های خود، مهمرئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه صحبت

رغم ع است که بهترین مصادیق چالش در توزیع منابمنابع. وی در همین زمینه افزود: توسعه روستاها و اشتغال روستاها یکی از مهم

 .نشینی شهری هستیمتوجه، نتیجه عکس داده و امروز شاهد مهاجرت معکوس و رشد حاشیهتخصیص منابع قابل

ایم. در مسئله آب هم قضیه به همین ماندهرد: متأسفانه در سیر تحول حرکت جهانی همیشه از قافله عقبشافعی همچنین تصریح ک

ریزی وجود دارد که باید شویم. مسائل بنیادی در حوزه برنامهکنند، تازه از خواب بیدار میصورت است و زمانی که همه از ما عبور می

 .وزه آب هم باید آب را از سرچشمه زالل کردگیرد؛ در ح ای کشور سرلوحه قرارهای توسعهدر برنامه

ی های دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی با مرکز ملی مطالعات راهبردها و همکاریرئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود از حمایت

 .کشاورزی و آب اتاق ایران، قدردانی کرد

 
 ادامه خبر لینک خبر
 هواشناسی موضوع 

 شرکت سهامی مدیریت منابع آب منبع 

  1397 /12 /1۵ تاریخ خبر 

 به فهرستبازگشت 
 

 

 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33729
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33729
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1398تا اردیبهشت  1397وضعیت بارش و دمای کشور از اسفند   
در محدوده نرمال تا قدری بیشتر از آن و دما نیز در محدوده میانگین  1398تا اردیبهشت  1397بارش در دوره سه ماهه اسفند 

 .بینی شده استبلندمدت پیش

مهندس مرادی مدیر  ای مرکزی،گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت گفت: نابهنجاری بارش طی بهمن ماه 

شرق کشور از جمله های واقع در جنوب و جنوبموجب شد تا برخی استان

سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی، یزد و هرمزگان در فاصله 

ت کنند. این کمتر از یک ماه حدود یک سوم بارش سال زراعی را دریاف

وضعیت مشخصه غالب اقلیم حال و آینده کشور است که نه تنها موجب عدم 

تواند با ایجاد سیالب، باعث شود بلکه میهای زیرزمینی میتامین منابع آب

 شود.تلفات جانی و خسارت به تاسیسات زیربنایی کشور 

مشابه بلندمدت افزایش  درصد نسبت به دوره زمانی 27بارش کشور  میانگین 1397بهمن  30از ابتدای سال زراعی جاری )اول پائیز( تا 

های سیستان و درصد کاهش داشت. کمترین بارش نسبی به ترتیب در استان ۵4یافته است در حالیکه سال گذشته تا همین تاریخ 

ین مدت بیشترین ه است. در همدرصد کاهش نسبت به دوره مشابه بلندمدت رخ داد 6/26و  ۵/31، 2/48بلوچستان، کرمان و یزد با 

 داده رخ دمدتبلن زمانی دوره به نسبت افزایش درصد 78  و 7/78، 118رتیب با های ایالم، لرستان و خوزستان به تبارش در استان

 .است

 20تا  ، کاهش ارتفاع1398تا اردیبهشت  1397هکتوپاسکال( در دوره سه ماهه اسفند  ۵00بینی سطح میانی جو )های پیشدر نقشه

ال در محدوده نرم دهنده شرایط به نسبت مناسب برای وقوع بارششود که نشانبلندمدت مشاهده می متر نسبت به میانگینژئوپتانسیل

 1398تا اردیبهشت  1397د تا بیش از نرمال به ویژه در نیمه شمالی کشور، در بازه زمانی یاد شده خواهد شد. دمای هوا در دوره اسفن

 نرمال خواهد بود. در محدود

 وضعیت جاری:

نتظار است؛ این در امیلیمتر بارش در سطح کشور مورد  8/130وقوع  1397بهمن  30مطابق میانگین اقلیمی، از ابتدای مهر ماه تا 

که  اده استمیلیمتر بارش در سطح کشور رخ د 9/۵9میلیمتر و سال گذشته  6/166های زمانی مشابه سال جاری حالیست که در دوره

 غم افزایش بارشدرصدی بارش سال جاری در مقایسه با دوره بلندمدت و سال گذشته است. علیر1/178و  3/27نشان دهنده افزایش 

دی مواجه درص 8۵تا  20های واقع در جنوب و جنوب شرق کشور تا پایان دی ماه با کاهش بارش بین کشور، تاکنون، اغلب استان

رود در باشد که انتظار میهای اقلیمی کشور به ویژه در خصوص متغیر بارش میز افزایش روند آشفتگیاند. چنین شرایطی نشان ابوده

ازگاری ریزی برای کاهش پیامدهای سوء تغییر اقلیم و سو بیش تداوم داشته باشد که نیازمند برنامه شرایط گرمایش جهانی موجود، کم

 با آن در کشور است.

 بینی بارش:پیش

در نیمه شمالی  در محدوده نرمال تا قدری بیشتر از آن، به ویژه 98تا اردیبهشت  97شود بارش در دوره سه ماهه اسفند میبینی پیش

مناطق  های بارشی عمدتاً متمرکز بر نیمه شمالی کشور باشد و دررود در اسفند ماه مسیر عبور سامانهانتظار می و شرقی کشور، باشد.

 .رمال تا کمتر از نرمال قرار گیردده نجنوب غربی، بارش در محدو
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 بینی دما:پیش

بینی شده است. در اسفند، به در محدوده میانگین بلندمدت پیش 98تا اردیبهشت  97میانگین دمای کشور در دوره سه ماهه اسفند 

 است. نتظارارمال مورد استثنای مناطق شمالی و مرکزی کشور، در سایر مناطق دما در محدوده نرمال تا یک درجه کمتر از ن

 الگوهای همدیدی:

ر نسبت به ژئوپتانسیل مت 20نشان از کاهش ارتفاع تا  98تا اردیبهشت  97باری جو در دوره سه ماهه اسفند میلی ۵00الگوی سطح 

و دمای  ن همراه باشدهای بارشی بر روی فالت ایراتواند با فعالیت نزدیک به نرمال سامانهمیانگین بلندمدت است که چنین شرایطی می

 هوا نیز قدری تعدیل شود.

ائه درصد را ار 70ماه آینده با صحت حدود  3بینی فصلی برای شناسی سازمان هواشناسی کشور هفته اول هر ماه پیشپژوهشکده اقلیم

 ستند.ه  CFSv.2ها حاصل پس پردازش آماری برونداد مدل بینیکند. این پیشمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ادامه خبر لینک خبر

 هواشناسی موضوع 

 شرکت سهامی مدیریت منابع آب منبع 

  1397 /12 /1۵ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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معرفی شد 2019به عنوان شعار روز جهانی آب در سال « آب برای همه » شعار   
 .اعالم نمود 2019سال  ررا به عنوان شعار روز جهانی آب د« آب برای همه »سازمان ملل متحد، شعار 

برای روز جهانی های جاری و آتی آب شعاری ق روال هر سال، در رابطه با چالشسازمان ملل متحد طب

تعیین نموده که « آب برای همه »را  2019آب پیشنهاد نموده که این سازمان شعار روز جهانی آب 

دهنده این موضوع است که همگام با برای توسعه پایدار بوده و نشان 2030منطبق بر دستور کار 

اطمینان  (SDG 6) دارپیشرفت توسعه پایدار هر فردی باید از آن سود ببرد. ششمین هدف توسعه پای

بدین معنا که هر کس در  .است 2030از دسترسی به آب و مدیریت پایدار آن برای همه مردم تا سال 

 هر جای کره زمین و با هر ملیت و قومی که باشد، دسترسی به آب برای او یک حق انسانی است.

ماهنگی فرابخشی به عمل آمده هبا توجه به مصادف بودن روز جهانی آب با تعطیالت نوروز در ایران با 

 و آب نوروز که ماه اسفند 13 نهاد،مردم هاینسازما و غیردولتی دولتی، هایسازمان ازجمله آب موضوع با ذیربط هایسازمان میان

ها و یا با پیام گذشته مراسم بزرگداشت آنی هاسال طی و نامگذاری آب ملی روز عنوان به بوده باستان ایران تقویم اساس بر هارودخانه

 ب با مشارکت اتاق بازرگانی ایراننیز مراسم بزرگداشت روز ملی آ 1397بر این اساس در سال  حضور مقامات ارشد برگزار شده است.

 بر گزار شد. ایران بازرگانی اتاق اجتماعات سالن در ماه اسفند سیزده روز

 (UNCED )للمدستور جلسه کنفرانس )محیط زیست و توسعه سازمان ، در بیست و یکمین 1992روز جهانی آب اولین بار در سال 

لل، مسازمان  21ی بیانیه در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرا .در شهر ریودوژانیرو برزیل رسماً مطرح شد

ها، ساری کنفرانت و برگزق پخش و اشاعه نشریاسازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریعنوان روز ترویج و آگاهاین روز را به 

 .ها در گرامیداشت آن بکوشندسمینارها و نمایشگاه

 های جامعه بر پایه آن شعارشود تا فعالیت، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می1993از سال 

 :روزهای جهانی آب به ترتیب زیر بوده استهای ویژه تاکنون عنوان 1994شکل گیرد. از سال 

ب : آ1998: آب جهان، آیا کافیست؟؛ 1997: آب و شهرهای تشنه؛ 1996: آب و زنان؛ 199۵های همگانی؛ آب و دغدغه 1994:

: آب برای سالمت؛ 2001؛ 21: آب برای قرن 2000کنند؛ ها زندگی می: همه در پایین دست رودخانه1999زیرزمینی، گنجینه پنهان؛ 

: سازگاری با 2007: آب و فرهنگ؛ 2006: آب برای زندگی؛ 200۵: آب و بالیا؛ 2004ه؛ : آب برای آیند2003: آب برای توسعه؛ 2002

: آب برای  2011: آب پاک برای جهان سالم؛ 2010های مشترک؛ های مشترک، فرصت: آب2009: آب و سالمت؛ 2008آبی؛ کم 

المللی ؛ ی بینهاان برای همگان با همکاریدر هر مک: آب 2013: آب و امنیت غذایی ؛ 2012شهرها: پاسخ به چالش شهرنشینی؛ 

 ب.آ: طبیعت برای  2018: فاضالب و 2017: آب و مشاغل ؛  2016آب و توسعه پایدار ؛  201۵: آب و انرژی ؛ 2014

 مارس )دوم فروردین ماه( جشن گرفته می شود. 22روز جهانی آب، همه ساله در 

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 فرهنگ آب موضوع 

 شرکت سهامی مدیریت منابع آب منبع 

 28/12/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33984
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33984
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آبی یک ساله شد کارگروه ملی سازگاری با کم  
منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و به 1396اسفند  12آبی، با تصویب هیئت وزیران در کارگروه ملی سازگاری با کم

آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم

های ت و رؤسای سازمان، صنعت، معدن و تجارجهاد کشاورزی، کشور

 .زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل شدحفاظت محیط

های گفته، کمیته تخصصی و کارگروهدر راستای تحقق اهداف پیش

آبی شکل گرفت. پس از تشکیل کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم

 28ملی و  جلسه کارگروه 11کمیته تخصصی، در یک سال گذشته تعداد 

نفر از متخصصان، مدیران و  1۵8جلسه کمیته تخصصی با حضور 

ها و مراکز تحقیقاتی و مجلس شورای کارشناسان نهادهای عضو، دانشگاه

 .اسالمی برگزار شده است

آبی گفت: با کم ریوری آب و آبفای وزارت نیرو و دبیر کارگروه ملی سازگامدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره "بنفشه زهرایی"

 های مربوط بهتهیه شد که برنامه ازگاری با کم آبیهای استانی سبرنامه سازگاری با کم آبی با همکاری کارگروه 13در این مدت 

های اصفهان و خوزستان نیز مصوب شده استان 97های اضطراری عبور از تنش سال های هرمزگان و بوشهر تصویب و برنامهاستان

 .جلسه استخراج شده است 1۵1مصوبه از  1000های استانی نیز بالغ بر ای فعالیت های کارگروهاست. در اثن

منوعیت نامه اجرایی محدودیت و مترین اقدامات این کارگروه ملی افزود: به تصویب رساندن و ابالغ شیوهوی با برشمردن برخی از مهم

آب شرب  کالیف الزم در خصوص آزادسازی منابعصویب رساندن مجموعه تهای گیالن و مازندران و به تکشت برنج خارج از استان

 .آبی در یک سال اخیر بوده استهای فضای سبز و خدمات شهری از جمله اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کممصرفی در بخش

صورت پلکانی و تصویب تعرفه به رف مدت سه سال وظهای کشاورزی زهرایی تصریح کرد: تهیه و تصویب تعرفه مصارف مازاد برق چاه

ین ر اقدامات ااکنون در مرحله ابالغ است، از دیگمصرف آب شرب و بهداشت شهری مازاد بر الگوی مصرف در هیئت وزیران نیز که هم

 .آیدشمار میکارگروه به

 
 
 
 

 

 ادامه خبر لینک خبر
 آبیسازگاری با کم موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 12/12/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76564
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76564
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  
 (7139 اسفند 4) محدوده مطالعاتی 609محاسبه بیالن آب در 

ای برای طراحی سامانه ملی حسابداری آب باا  وری آب و آبفای وزارت نیرو از اجرای قریب الوقوع پروژهمدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره

 المللی حساابداری آب در ساالن اجتماعاات سااختمان    در نخستین روز کارگاه بین "بنفشه زهرایی".های ذینفع خبر دادهمکاری ارگانهماهنگی و 

صورت پراکنده انجام شده و پس از آن به تدریج های آبریز مختلف کشور بهشمسی در حوضه 60تا  40محاسبه بیالن آب از دهه  :وزارت نیرو گفت

جملاه   مع آب نیاز از هاای جاا  محدوده مطالعاتی کشور انجام شده است. طرح 609در  138۵های آبریز درجه دو و از سال در سطح ملی در حوضه

هایی همچون اطلاس ملای مناابع آب در    زهرایی یادآور شد: طرح .ای به بیالن آب پرداخته شده استدر آنها به شکل گستردهاند که مطالعاتی بوده

 .لی آب هموارتر کرده استمسازی حسابداری سازی وضعیت کمی و کیفی منابع آب کشور موثر بوده و راه را برای پیادهشفاف

 (7139 اسفند 4) صرفه جویی مصرف منابع آبی با رعایت چهارچوب زمانی

  .های کشاورزی خود را زودتر از چهارچوب زمانی تعیین شده روشن نکنندرداران منابع آب استان مرکزی چاهببهره

مخاازن مناابع    برداران بارای حفاظ مناابع آبای و کساری     ای استان مرکزی گفت: بهرهمنطقهرداری از منابع آب شرکت آب بن حفاظت و بهرهمعاو

 قادبیگی  محماود  هندسم  .ها اقدام کنندآبان ماه نسبت به غیرفعال شدن آنهای کشاورزی را روشن و در نی استان اوایل اردیبهشت ماه چاهزیرزمی

عالمای مصارف و   ماان ا زحلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که با رعایات   ۵00هزار و  2دار و هزار حلقه چاه آب کشاورزی پروانه: هفت افزود

 .شودجویی میترمکعب آب در استان صرفهها ماستحصال آب، میلیون

 (7139 اسفند 11) در بارندگی اخیرمیلیون مترمکعب آب به مخزن سدهای سیستان و بلوچستان  132ورود 

میلیون متر مکعاب آب باه حجام مخازن سادهای اساتان        132های اخیر حدود ای سیستان و بلوچستان گفت: بارشمدیرعامل شرکت آب منطقه

زود: بار اثار   افا با اشاره به اینکه بیشترین حجم آب ذخیره شده مرباوط باه ساد پیشاین اسات،       "اتابک جعفری". سیستان و بلوچستان اضافه کرد

مادیرعامل شارکت   . میلیون متر مکعب رسیده است 130ه باینک حجم فعلی آن میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده و هم 6۵های اخیر بارش

 میلیون مترمکعب، بر اثر نازوالت جاوی   10ا حجم مخزن شهرستان چابهار نیز ب "شی کلک"ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سد آب منطقه

 606ان جعفری خاطرنشان کرد: هم اینک مجموع حجم آب ذخیره شده در سدهای مخزنای سیساتان و بلوچسات    .چند روز اخیر سرریز کرده است

 .درصد کاهش یافته است 2۵درصد حجم کل مخازن استان بوده و نسبت به سال آبی قبل  31میلیون مترمکعب است که 

 (7139 اسفند 11) درآمدآثار برگزیده چهارمین جشنواره ملی عکس آب به نمایش 

 قال از باه ن  آماد. انی ایران به نماایش در  در اتاق بازرگ روز ملی آبزمان با اختتامیه اثر منتخب هیأت داوران چهارمین جشنواره ملی عکس آب هم

عکاس   60ره، تعاداد  اثر رسیده به دبیرخانه جشانوا  6032روابط عمومی چهارمین جشنواره ملی عکس آب، با اتمام داوری آثار جشنواره و از میان 

افشاین شااهرودی،    اسفند ماه و پس از بحث و بررسای توساط داوران شاامل    ۵آثار این جشنواره،  .برای نمایشگاه پایانی این جشنواره انتخاب شد

کننادگان  د شارکت تعدا .مداسفندماه و همزمان با روز بزرگداشت آب به نمایش در آ 13سم غضبانپور و حسن غفاری انتخاب شد و آثار منتخب، جا

ال آثار به دبیرخاناه  شرکت کننده خانم اقدام به ارس 332شرکت کننده آقا و  871نفر بود که به تفکیک  1210در این دوره از جشنواره در مجموع 

 .نواره کردندجش

 (7139 اسفند 13) ماهآب ورودی به خوزستان در بهمنمیلیارد مترمکعب روان 5/6

 ال سمیلیارد متر مکعب از میزان ورودی ابتدای  ۵/6 خوزستان محسوب شده که به تنهاییهای استان ترین دورهبهمن ماه سال جاری یکی از پرآب

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76361
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33420
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76528
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76453
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76591
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ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزساتان باا اعاالم ایان     مدیر دفتر برنامه .اسفند را به خود اختصاص داده است 12آبی تا 

درصاد افازایش    121در ایان باین حوضاه کرخاه باا       خه و دز بوده وهای سال جاری متعلق به دو حوضه کردرصد از میزان ورودی ۵3خبر گفت: 

جااری   با بیان اینکه به لحاظ عددی حوضه کارون دارای بیشترین آورد ساال  "داریوش بهارلویی" .ته استها بیشترین رشد تغییرات را داشآبروان

 3/18 آب ورودی بهمتر گذشته و میزان روانمیلی 48۵های آبریز این استان از مرز آبی تا کنون متوسط بارش در حوضه است، افزود: از ابتدای سال

 .شوددرصد رشد مثبت مشاهده می ۵6میلیارد مترمکعب رسیده است که در مقایسه با بلندمدت 

 (7139 اسفند 13) تمبر اختصاصی چهارمین همایش بزرگداشت روز ملی آب رونمایی شد

ا زمان با برگزاری چهارمین همایش بزرگداشت روز ملی آب، با حضور غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، از تمبار اختصاصای ایان هماایش با     مه

، 2019ر ساال  دو شعار روز جهانی آب « نجات آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی»رونمایی شد. همایش امسال با شعار ملی « آب برای همه»عنوان 

عاه منتشار و از   هازار قط  200تمبر اختصاصی چهارمین همایش بزرگداشت روز ملای آب در تیاراژ    .شد برگزاردر محل اتاق ایران « مههآب برای »

 .طریق دفاتر پستی، در داخل و خارج از کشور توزیع خواهد شد

 (7139 اسفند 15) کندآبی سمنان را حل نمیبارندگی هم معضل کم

آبای در ایان   آبی در این استان اظهار داشت: مشکل کام استاندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان ضمن جدی دانستن معضل کم

حال مناساب در   های آبخیزداری باه عناوان یاک راه   از اجرای طرح "علیرضا آشناگر" .شودطور کامل مرتفع نمی ها نیز بهاستان با افزایش بارندگی

افتاد لاذا   زمینی اتفاق میهای زیرم در خاک و سفرهکا نفوذ ها هم به شکل رگباری و باستان نام برد و ادامه داد: در استان کمبود آب داریم و بارش

میلیون متر مکعبی سد دامغان اشاره کرد و  21ه ظرفیت بمنابع آب استان دبیر شورای حفاظت از  .های آبخیزداری با جدیت پیگیری شودباید طرح

های مجاز از کشت : اصالح الگوی کشت و افزایش میلیون متر مکعب آب در پشت این سد وجود دارد. وی تصریح کرد 10افزود : هم اکنون بیش از 

 راهکارهای اساسی مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان است.

 (7139 اسفند 19) ها در استان همداندرصدی بارش 90افزایش 

 اواساط اسافند  جاری تا جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سالدرصدی بارندگی در سال 90ای استان همدان از افزایش مدیرعامل شرکت آب منطقه

متر بارش در اساتان همادان ثبات    میلی 168با بیان اینکه در سال گذشته  "منصور ستوده" ت.بارش در استان همدان ثبت شده اس مترمیلی 332

اع وی با اشاره به اینکه ارتف .دهددرصدی را نشان می ۵8متر بارش در استان رخ داده که افزایش میلی 219شده است، اظهار کرد: در آمار بلندمدت 

متار و کمتارین   میلای  441ها مربوط به شهرستان نهاوند با متر بوده است، تصریح کرد: بیشترین بارشسانتی 30خیر در استان همدان بارش برف ا

 .متر بوده استمیلی 240ها مربوط به شهرستان فامنین با بارش

 (7139 اسفند 19) درصد آب دارند 40ز سد بزرگ کشور کمتر ا 62

تا آب، ها و نوسان روانپراکندگی بارش شود، اما به دلیلهای پربارش در سالیان گذشته محسوب میزمستان امسال از نظر نزوالت جوی، جزو فصل

یت منابع آب اساس گزارش شرکت مدیربر  .درصد آب دارند 40سد بزرگ کشور کمتر از  178درصد از مجموع  3۵سد معادل  62 اواسط اسفندماه

ن در اساتا  "مالصادرا " وزنجاان   "تهام "اصفهان،  "رودزاینده"در مازندران،  "شهید رجایی"ایران تا پایان نیمه اول اسفندماه سال جاری، سدهای 

ساد   44اسات، تعاداد    گزارش حااکی این  .آیند که اغلب کاربری تامین آب شرب دارندشمار میرصد آب بهد 40ترین سدهای دارای فارس از مهم

کرمانشااه،   "حماام تناگ "رامسار،   "میجاران "کردستان،  "سورال"درصد آب دارد که سدهای  90درصد سدهای بزرگ کشور بیشتر از  2۵معادل 

تا سادها عماد  شاود؛ ایان   تارین آنهاا محساوب مای    در خوزساتان از مهام   "کرخه"کرمانشاه و  "سلیمانشاه"ایالم،  "دویرج"کردستان،  "گاوشان"

 .کننده آب کشاورزی هستندتامین

http://otaghiranonline.ir/news/17838
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33720
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76729
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76746
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 (7139 اسفند 20) هزار کیلومترمربع رسید 275سطح پوشش برفی کشور به 

هازار کیلاومتر    27۵سال گذشته به حدود ر کیلومتری نسبت به مدت مشابه هزا 19ماه با افزایش مساحت پوشش برفی کشور تا هفته پایانی بهمن

شود. بر این اساس مساحت ساطح پوشاش برفای    میلیون مترمکعب برآورد می 748رسیده است که حجم آب معادل این میزان برف، دو میلیارد و 

 یزان پوشش مادل آب این بر اساس برآورد صورت گرفته، ارتفاع مع .دهدکشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی هشت درصدی را نشان می

ی است: تمرکاز  گفتن .درصدی داشته است 11میلیمتر است که این رقم نیز در مقایسه با وضعیت مدت مشابه سال گذشته افزایش  10برفی معادل 

 .پوشش برفی امسال بیشتر در مناطقی از غرب و شمال غرب، نوار شمالی کشور و نواحی شمال شرقی ایران بوده است

 (7139 اسفند 20) متر عبور کردمیلی 200های کشور از مرز حجم بارش

ایساه باا   متار رساید کاه در مق   میلای  9/200به اسفند  19 ه( تا)اول مهرما 97-98دای سال آبی های فصل پاییز و زمستان کشور از ابتحجم بارش

یاک کشاور، میازان     های آبریز درجاه دگی تجمعی حوضهبر اساس آمار بارن .متر افزایش برخوردار بوده استمیلی 7/137ز ساله اخیر ا 11میانگین 

درصاد   123ان بارش، از ساال آبای گذشاته    این میز .متر گزارش شده استمیلی 90ها ضهدر این حو 96-97ها طی مدت مشابه سال آبی بارندگی

( از 96-97ی تا سال آب 86-87ساله اخیر )از سال آبی  11درصد و در مقایسه با میانگین  2۵ساله از  ۵0به میانگین بلندمدت بیشتر شده و نسبت 

ر بارش و حوضاه آبریاز مارزی    متمیلی 3/3۵4ز خلیج فارس و دریای عمان با بر اساس این گزارش، حوضه آبری .درصد رشد برخوردار بوده است 46

 .اندیک برخوردار بوده های آبریز درجهتر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضهممیلی 8/۵9ا شرق ب

 (7139 اسفند 22) استان همچنان کمتر از متوسط بلندمدت 6بارندگی 

سیستان  واستان اردبیل، هرمزگان، یزد، کرمان، فارس  6(، اسفند 21 جاری )ابتدای مهرماه تاارش در سال آبی بهای امیدوارکننده رغم ثبت رقمبه

-ب ایاران در ایان  لعاات پایاه مناابع آ   دیرکل دفتار مطا م "رابعی فراز".سال گذشته را دارا هستند ۵0و بلوچستان همچنان بارشی کمتر از متوسط 

 نایم  متوسط به نسبت که بوده بلوچستان و سیستان استان به مربوط بلندمدت به نسبت بارندگی افت بیشترین کشور، هایاستان بین از :افزود باره

 .کندهای خود را سپری میاز بهترین سال یکی جاری آبی سال در استان این حال، این با است؛ یافته کاهش درصد 22 معادل اخیر قرن

 (7139 اسفند 26) هزار مترمکعب آب شیرین کن در استان بوشهر 100اجرای 

، گفت: از روز رسیده استهزار مترمکعب در شبانه 100کن در حال ساخت استان بوشهر به های آب شیرینوزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت پروژه

 29قاادر خواهناد باود سااالنه حادود       هاا این طارح  .ها قرار خواهند گرفتکندرصد جمعیت استان تحت پوشش آب شیرین 4۵این طریق بالغ بر 

رد تومان در نظر گرفتاه  میلیا 17۵اعتباری بالغ بر ها طرحمیلیارد لیتر آب شیرین را برای مصارف شرب و بهداشت فراهم کنند. همچنین برای این 

 .هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهند داد 240ه است و جمعیتی بالغ بر شد

 (7139 اسفند 27) آب در بستر زاینده رود جریان گرفت

مانده حقابه کشااورزان  ید، گفت: باقیرساسفند به شهر اصفهان  29معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه آب روز ، زاده خامسیقاسم تقی

 دمااه اداماه خواهاد   میلیون مترمکعب است که با توجه به فراهم بودن امکان تامین این حجم آب، رهاسازی آب تا نیمه خردا 400حدود  از این آب

هاای امساال در مقایساه باا ساال      متر دانست و گفت: میزان بارندگیمیلی 20۵های کشور را بطور متوسط خامسی میزان بارندگی زادهتقی .داشت

لای  می 700یش از گذشته بسیار مناسب بوده، اما پراکُنش آب در مناطق مختلف کشور متفاوت است بطور مثال درحالی که چهارمحال و بختیاری ب

  .متر بوده استمیلی ۵7های کشور هم استان یزد از بارندگیمتر بارش داشته اما س

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76777
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76779
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76812
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76906
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76943
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 توانند منابع آب زیرزمینی را تجدید کنند؟زده میهای سیلهایی که زمینبهترین مکان
این منابع و متعاقبا نشست زماین شاده اسات.     تخلیههای مرکزی کالیفرنیا موجب حد از منابع آب زیرزمینی در دشت برداشت بیش از

هاای سایل زده،   دهد تا با استفاده از زماین امکان را به مدیران منابع آب می های سنجش از دور ایندادهتهیه یک مدل جدید بر اساس 

 ها را تجدید کنند.  آبخوان

ایالت به میزان قابل توجهی بیش از آب ورودی است. ایان   پرتولید این کشاورزی های مناطقمیزان آب برداشتی از آبخواندر کالیفرنیا، 

رساد؛ باه   همانند یک اسفنج فشرده به نظر مای ای که زمین زمین در بیشتر نواحی شده به گونهاضافه برداشت از منابع منجر به نشست 

 مخرب و ضارورت اجارای قاانون مادیریت    روند. این روند ها از بین میشوند و زیرساختذخائر آب زیرزمینی دائما تهی می عبارت دیگر

هاای  ا باه واساطه مادیریت سایالب در زماین     ها به توجه ویژه به تجدید آبخاوان منجر  2014در سال پایدار منابع آب زیرزمینی ایالتی 

یان  هاایی ا خته نشده تا مشخص کناد در چاه مکاان   کنون هیچ روش معتبری شنای کالیفرنیا شد. با این وجود، تاباالدستی دشت مرکز

ی گو چگاون  یاابی دقیاق  فورد، روشی را بارای مکان ناقدامات جبرانی موثر واقع خواهند شد. مطالعات جدید صورت گرفته در دانشگاه است

هاای درحاال اجارا و یاا در     روشاند. وقف کردن نشست زمین پیشنهاد کردهها و متزیرزمینی به منظور پرشدن آبخوان تغذیه منابع آب

ایجااد  هاای زمساتان و یاا    ها طای مااه  کاشت باغستانها، یا عبارتند از: سیالبی کردن زمینهای کالیفرنخوانتغذیه آبحال بررسی برای 

-اگر میسئوال اصلی این است که این آب به کجا می رود؟ " یکی از محققانکننده در تمام طول سال. به گفته های تغذیهبرکه دریاچه/

 .  "دهدباشید که این روش نتیجه میکنید، باید مطمئن  خواهید زمین یک کشاورز را سیالبی

فشارده  ها با رس و سایلت  کانالپیچیده شن و ماسه بستگی دارد؛ این  هایکانال نقشه اینکه آب در زیرزمین به کجا می رسد به تعیین

شاوند کاه در   یافت می حفاری به ناظران دولتیهای پیمانکاران ات در کالیفرنیا معموال از گزارشاین قبیل اطالع. انددر هم آمیخته شده

دهد. بنابراین، رویکارد رایاج   های حفاری هستند را پوشش نمیو مناطقی را که بین و یا زیر چاهها پرهزینه است دسترسی به آن نتیجه

ی کاه تحقیقاات   ری میساور ستاد دانشگاه علوم و فنااو ا –واکنشی است. به گفته رایان اسمیت  نسبت به مقابله با نشست زمین برخورد

تاوانیم  دیریت پیشگیرانه داشته باشیم، میاگر رویکرد م" -ژئوفیزیک در دانشگاه استفورد به انجام رسانده است ایدر مقطع دکتر را خود

 . "مانع از دست رفتن غیرقابل جبران ذخایر شویم

قابل استفاده در نواحی کشاورزی باا هزیناه نسابتا    گسترده بصورت رویکرد جدید که بر مبنای تلفیق دو نوع داده سنجش از دور است، 

کم می باشد. نایت و اسمیت ساختار الیه های شن و رس را بر اساس مقادیر محاسابه شاده در پاژوهش دیگاری تحلیال کردناد؛ ایان        

مایلی جنوب فرنسو،  4۵ه در فاصل Countyمطالعه پیشین با ارسال امواج الکترومغناطیسی از یک هلیکوپتر در سه مکان در شهرستان 

ای عمومی را پاردازش کردناد تاا    های بدست آمده از تصاویر ماهوارهکالیفرنیا انجام شده بود. نایت و اسمیت در ادامه تحقیق خود، داده 

ه میازان  هاا با  تیجه رسیدم که هر دو مجموعه دادهمن به این ن"میزان فرونشست زمین را محاسبه کنند. اسمیت در این باره می گوید: 

تاوان یاک مادل    مجموعاه داده وجاود داشاته باشاد مای      رس مرتبط بودند. به نظر من، اگر یک روش محاسباتی برای ارتبااط ایان دو  

. مطالعات این دو به تشریح یاک روش بارای اساتفاده از الگاوریتم هاای موجاود در ریاضای و        "پیشگیرانه برای نشست زمین تهیه کرد

 پردازد.   موعه داده در یک مدل میاین دو مجفیزیک برای تلفیق 
  ادامه خبر لینک خبر
 منابع آب زیرزمینی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 10/04/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190410163020.htm
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 زیست هوشمند دنیایی بهتر را رقم خواهد زد؟آیا محیط

ز ترین موضوع آینده، از جمله آینده کره زمین، دیجیتالیزه شدن است. اما آیا دیجیتالیزه شدن و حفاظت اگویند که مهمپژوهشگران می

 زیست با هم همخوانی دارند؟محیط

آید که دیجیتالیزه کردن وسایل و سبک زنادگی  نمی به نظر 

راه حلی فوری برای مشکالت محایط زیسات ماا باشاد. اماا      

ای از پژوهشگران برجسته نظری غیر از این دارند. هیات عده

ای باا  صافحه  900مشورتی علمی دولت آلماان در گزارشای   

روندهای دیجیتالیزه کردن، به دلیل استفاده بیش از حد از منابع طبیعی امروزه  »به این نتیجه رسیده که « آینده دیجیتالی ما »عنوان 

 و این وضعیت باید تغییر کند.« کنندای برای سرعت بخشیدن به گسترش حریق عمل میو رشد نابرابری اجتماعی، بیشتر مانند ماده

و بادین منظاور   « ی و کارآمد دنیایی بهتار بساازیم.  رویای ما این است که با وسایل دیجیتال قو»نویسند: نویسندگان گزارش مزبور می 

اش بر پایه اصل حفظ سالمتی خود و دیگران و آگاهی نسبت به ای دیجیتال تبدیل شود که سبک زندگیالزم است که جامعه به جامعه

ماردم در مصارف دارناد.     اولین موضوعی که از نظر پژوهشگران باید در دستور کار قرار گیرد عااداتی اسات کاه    مواد مورد مصرف باشد.

ای که به دور ریختن مواد و اشیا خاو گرفتاه از ایان عاادت دسات      ها استفاده کرد تا جامعهآوریتوان از فنپژوهشگران معتقدند که می

 بردارد و به اقتصاد گردشی یا دورانی روی آورد.

آینده به جای پالساتیک از ماوادی کاامال متفااوت بارای       تواند کمک کند تا درآوری دیجیتالی میبه گفته پژوهشگران، برای نمونه فن 

 پذیر و قابل جذب در خاک باشند.پذیر یا حتی تجزیهتولید بطری و قوطی و غیره استفاده شود، موادی که بازیافت

لباس به کمک هاوش  ها، مبلمان، کفش یا بندیها، بستهکنند که در آن خودروها، خانهشان دنیایی را تصویر میپژوهشگران در گزارش 

زیست و ه از منابع و موادی که برای محیطمصنوعی به راحتی قابل تعمیر هستند. در این دنیا، در همان مرحله ساخت و تولید از استفاد

ها از منابع طبیعی بهتر استفاده کنناد و از نظاامی کاه باه دور ریخاتن      هدف آن است که انسان شود.سالمتی مضر هستند خوداری می

 ت کرده فاصله بگیرند و اقتصاد گردشی را به وجود بیاورند و گسترش بدهند.عاد

 و هوای خوب« سبز»انرژی 

کنند. شهرهایی که در آنها آلودگی هاوا  کربن فکر میاکسیدآوری دیجیتال برای کاهش تولید دیپژوهشگران همچنین به استفاده از فن

کربن هوایشاان  داکسای از خودروهاای خاودران از میازان دی    توانند با اساتفاده ، میبسیار شدید است، مانند پکن، قاهره و مکزیکوسیتی

تواند باعث کاهش تولید می (برقی و خودران)استفاده از این خودروهای  Nature Climate Changeبه گزارش مجله تخصصی  بکاهند.

آن محقق خواهد شد که اندازه هر خودرو متناساب باا تعاداد    ها به ویژه به دلیل جوییصرفه درصد شود. 90ای تا میزان گازهای گلخانه

به نوشته پژوهشگران ابعاد خودروهای کنونی بیش از حد ضروری اسات. در ضامن    افرادی خواهد بود که قرار است از آن استفاده کنند.

 خودروهای مورد نظر پژوهشگران در بیشتر موارد با برق تجدیدپذیر کار خواهند کرد.

کربن باید تا میانه قرن بیست و یکم نصف شود وگرنه تغییرات اقلیمی همچناان اداماه خواهاد    اکسیدهشگران، تولید گاز دیبه نظر پژو 

 تر مورد توجه قرار گیرد.های تجدیدپذیر باید به طور جدییافت. در نتیجه موضوع استفاده از انرژی

   ادامه خبر                لینک خبر

   تکنولوژی موضوع 

   http://allinfo.space منبع 

   11/04/2019 خبر تاریخ 

   بازگشت به فهرست

http://allinfo.space/2019/04/11/smart-environment-a-better-world/
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 نظر کردزدایی صرفنمک توان از گزینهدر صورت کمبود آب نمی

-پاین ر از طریق کماین امبندی کنند. راد خود مصرف آب را تنظیم و جدولهای خشکسالی هزاره در استرالیا این بود که افیکی از درس

ه منظاور  زدایای با  بود تا اینکه توجه به سامت نماک  ها داغ بحثهای مصرف آب محقق شد و موضوع های آموزش همگانی و محدودیت

از قبیال   "یغیرآشاامیدن "تامین امنیت آبی جلب شد. مسئوالن مربوطه نیز استفاده از پساب )فاضالب( تصافیه شاده را بارای مصاارف     

 های بهداشتی، آبیاری فضای سبز و شستشوی ماشین گسترش دادند. فالش سرویس

ش وجاه باه افازای   زدایی شاده دلیال عادم ت   ت. در دسترس بودن آب نمکافول اس امروزه، توجه به تصفیه و بازاستفاده از فاضالب رو به

ر ش جمعیات بیشات  آب باا افازای   چرخاانی گیرند که ذخاایر احتماالی باز  ه معموال این حقیقت را نادیده میبازچرخانی آب می باشد. البت

 خواهد شد.  

. بارای  شاوند ا مای نوس رههای محلی و نهایتا اقیاها و مصبا تصفیه شده و به نهرها، رودخانههدر استرالیا، بیشتر فاضالبدر حال حاضر 

 کند.  پساب را داخل اقیانوس وارد میمثال در سیدنی، بزرگترین خروجی فاضالب شهر حدود یک میلیارد لیتر 

 موفقیت در بازچرخانی آب 

در سیدنی در  (Rouse Hill) روس هیل استرالیا چندین طرح بازچرخانی آب را با موفقیت به انجام رسانده است. طرح بازچرخانی آب

زم باذکر  ملک در حومه شاهر منتقال شادند. ال    32000هایی به رنگ بنفش به پساب تصفیه شده از طریق لولهمعرفی شد.  2001سال 

 ان است. های پیشرو بازچرخانی آب در جهاز نمونه هیلروساست هر خانه منبع مجزایی برای تامین آب آشامیدنی داشت. طرح 

نداردهای آب ریزی برای اساتفاده از آب تصافیه شاده مطاابق باا اساتا      در حال برنامهدر بازچرخانی آب برای مصارف شهری، شهر پرث 

صافیه  گیارد. آب ت یزدایی نیز مورد استفاده قرار مآشامیدنی است. بخشی از فرآیند پرهزینه تصفیه، اسمز معکوس می باشد که در نمک

ماورد نیااز    از آببایش از نیمای    "آب زیرزمینی تجدید شاده "گردد. این زیرزمینی منتقل شده و ذخیره میهای به آبخوان شده سپس

 . درصد از پساب خود را دارد 30کند. سازمان آب شهر پرث یک برنامه طوالنی مدت برای بازچرخانی شهر را تامین می

-استفاده مای  از روش اسمز معکوسکوئینزلند جنوبی نیز یک سیستم پرهزینه بازچرخانی آب را بسط داده است. طرح  بازچرخانی آب 

 کند و مکمل منابع آب آشامیدنی در دوران خشکسالی خواهد بود.  

 موفقیت در مدیریت تقاضا

 توجهی دست یافتند.  لجهت کاهش مصرف آب به نتایج قاب های پیشین برای تشویق مردمکمپین

ا اتماام  ادی کااهش یافات. با   ، میزان مصارف آب باه میازان زیا    2009الی  2003های طی سال های آبیدر سیدنی، با اعمال محدودیت

-هام نی ای ساید یش شد. برخی مناطق مرکزی و حاشایه دچار افزا "قوانین آگاهی از مصرف آب"ها، مصرف آب مجددا تحت محدودیت

 ها وجود دارد.   امید کمی به بهبود شرایط برای آناکنون با کمبود جدی آب روبرو هستند و 

، میانگین مصرف 2016-2018در استرالیا، دولت ویکتوریا پیشگام تشویق مردم به حفاظت از منابع آب شهری می باشد. طی سال های 

آغاز کرد و با تارویج   2008را برای اولین بار اواخر سال  "1۵۵هدف "طرح لیتر بود. ویکتوریا  161آب در ملبورن به ازای هر نفر در روز 

 لیتر رسید.  1۵۵به هدف خود یعنی مصرف روزانه  2016آن، تا سال 
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 2003ر اواخر سال دمقررات اجباری  ل از وضعقب مقدار آن تر ازدرصدی جمعیت سیدنی، تقاضای کل آب آشامیدنی پایین 2۵با وجود افزایش 

 .است

صاد  در 2۵داشات؛   ها در استرالیا مشخص شد که ملبورن کمترین میزان آب مصرفی به ازای هر واحد مسکونی رابا مقایسه مراکز ایالت

ی ارویان دارا د کمتر از متوسط. در رتبه دوم ساکنان کوئینزلند جنوبی و سپس آدالید کمترین مصرف آب را داشاتند. سایدنی، پارث و   

 بیشترین میزان مصرف بودند.  

اال راکاز شاهری با   بنابر تحقیق صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی استرالیا، گرچه هزینه مصرف آب در ملبورن در مقایسه با سایر م

  داشتند. 2016-2017است، ساکنان این شهر با توجه مصرف ساالنه آب خود کمترین میزان قبض آب را طی سال های 

 
 تر()کیلولی 2012-2016متوسط ساالنه مصرف آب خانگی 
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 ؟است آیا بازچرخانی آب از نظر تجاری مورد بررسی قرار گرفته

طاابق سیساتم   مدالر به ازای هر هازار لیتار اسات در حاالی کاه       ۵بازچرخانی آب برای سیدنی گزینه مناسبی نیست. هزینه این اقدام 

واهاد باود. باه    خی هر هزار لیتار  دالر به ازا 2نان سیدنی کمتر از آب بازچرخانی شده برای ساک ( هزینهIPARTگذاری دولتی )قیمت

 شود.  ینه مصرف کمتر از هزینه تولید میعبارت دیگر، هز

ی هار هازار   دالر باه ازا  12/2در صورت دسترسی به آب بازچرخانی شده در بخش جنوبی استرالیا، قیمت آن کمی بیشتر خواهاد باود )  

 های آتی بازچرخانی آب ضروری هستند. یارانه برای طرح. مسلما لیتر(

 اکنون به کدام سمت برویم؟

-ن قیمات نماک  تاسیسات گارا با خطر کمبود آب روبرو هستند و منابع اصلی آب شهر رو به زوال هستند.  جنوب استرالیابیشتر نواحی 

ی که س مردم بسیارشوند که ساکنان شهرها از درک احساسات مانع میهستند. آیا این تاسی زدایی برای تامین آب بیشتر رو به افزایش

 را افزایش دهیم؟ کندر کشور و منطقه تحت تاثیر خشکسالی هستند مطلع شوند؟ آیا باید ظرفیت تاسیسات آب شیرین

ازی پسااب باه   تی رهاسا زیسش دهند. این امر همچنین اثر محیطشود شهرهای استرالیا مصرف آب بازچرخانی شده را افزایپیشنهاد می

ا انجام دهند تاا  رای جدید موظف هستند بازچرخانی آب توسعههای تمامی طرحدهد. ها و اقیانوس را کاهش میها، مصبداخل رودخانه

 آب نوشیدنی ارزشمند برای مصارف انسانی باقی بماند.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ادامه خبر لینک خبر

 یت منابع آبمدیر موضوع 

 https://www.wateronline.com منبع 

 2۵/03/2019 تاریخ خبر 

 به فهرست بازگشت

 

 

 

https://www.wateronline.com/doc/when-water-is-scarce-we-can-t-afford-to-neglect-the-alternatives-to-desalination-0001
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم

Rapid urbanization increasing pressure on rural water supplies globally 

An international team of researchers has carried 

out the first systematic global review of water 

reallocation from rural to urban regions -- the 

practice of transferring water from rural areas to 

cities to meet demand from growing urban 

populations. They found that 69 cities with a 

population of 383 million people receive 

approximately 16 billion cubic meters of 

reallocated water per year -- almost the annual 

flow of the Colorado River. 

The study, published in Environmental Research 

Letters, found North America and Asia are 

hotspots for rural-to-urban water reallocation, with the practice on the rise in Asia. Twenty-one 

cities rely on multiple water reallocation projects, such as Amman in Jordan and Hyderabad in 

India. 

Since 1960 the global urban population has quadrupled, driving demand and increasing competition 

between cities and agriculture for water. With 2.5 billion more urban dwellers expected by 2050 

concerns about water shortages are prompting interest in water transfers, Climate change will 

further put pressure on water resources and regional decision-making around water reallocation. The 

researchers observed that cities often hold the economic and political sway in water deals. When 

rural regions are not involved in the design, development and implementation of a reallocation 

project, reallocation can deepen inequality and foster resentment and resistance. 

 

 روستایی را تحت فشار گذاشته است منابع آبدر سراسر جهان رشد فزاینده شهرنشینی 
انتقال ند بارت دیگر رواند؛ به عطق روستایی به شهری پرداختهتخصیص آب از منا برای اولین بار به بررسی روشمند المللی از محققانک گروه بینی

شاهر باا    69ه طی این تحقیق مشخص شد که با شود. ی جمعیت رو به رشد شهر مطالعه میآب از نواحی روستایی به شهری به منظور تامین تقاضا

 ن ساالیانه رودخاناه  کند که این میزان تقریبا برابر است با جریاا اختصاص پیدا میمیلیاد مترمکعب آب در سال  16میلیون نفر حدود  383جمعیت 

ا از به چاپ رسیده است، اشاره شده کاه آمریکاای شامالی و آسای      Environmental Research Lettersاین پژوهش که در مجله کلرادو. در 

رآباد ر اردن و حیدمان دبیست و یک شهر از جمله عباشند؛ در عمل این روند در آسیا رو به رشد است. اصلی اختصاص آب روستا به شهر می مناطق

 های متعدد اختصاص آب وابسته هستند. تامین آب مورد نیاز خود به پروژهبرای در هند 

دت یافتاه اسات.   حدودا چهار برابر شده؛ متعاقبا تقاضا و رقابت بین شهرها و کشاورزی برای تاامین آب شا   1960جمعیت شهرنشین جهان از سال 

ماورد توجاه   نتقال آب اهای طرح ،های موجود برای تامین آبو در نتیجه نگرانی شدهمیلیارد نفر دیگر شهرنشین  ۵/2، 20۵0رود تا سال انتظار می

ود باه  خن طی مشاهدات دانشمنداگیری مدیران برای اختصاص آب وارد کرده است. شار بیشتری بر منابع آبی و تصمیماند. تغییر اقلیم فقرار گرفته

-میموساتایی در تصا  مایندگان منااطق ر کنند. اگر نی برای معامالت آبی استفاده میاداین حقیقت پی بردند که شهرها از فشارهای سیاسی و اقتص

 شوند. هند بود و باعث رنجش و مقابله میناعادالنه خواهای تخصیص آب نداشته باشند، توسعه و اجرای طرحهای مربوطه حضور گیری

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190411083816.htm
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Climate changes make some aspects of weather forecasting increasingly difficult 

The climate changes make it increasingly difficult to 

predict certain aspects of weather, according to a new 

study. The study, focusing on weather forecasts in the 

northern hemisphere spanning 3-10 days ahead, 

concludes that the greatest uncertainty increase will be 

regarding summer downfalls, of critical importance 

when it comes to our ability to predict and prepare for 

flooding. In the studied span of medium-range weather 

forecasting (3-10 days) the most prominent uncertainty 

seems to befall the ability to predict the volume of 

summer rain. Certain other parameters, such as temperature and air pressure, are on the other hand 

likely to become more accurate. Reliable weather forecasts are tremendously important for almost 

all of society, and summer flooding is one of the great challenges as the climate is getting warmer. 

 

 را با دشواری روبرو کرده است بینی آب و هواهای پیشتغییرات اقلیمی برخی جنبه

نای آب و هاوا در   بییشخته است. تمرکز این تحقیق بر پهای مشخصی از آب و هوا را دشوار سابینی جنبهاقلیم پیشجدید، تغییرات  بنابر مطالعات

تابساتانه خواهاد باود.     هایکه بیشترین عدم قطعیت برای بارش دباشد و به این نتیجه دست یافتنمی روز زودتر 10الی  3کره شمالی برای بازه نیم

 آمادگی برای سیالب در ارتباط است. با بینی توانایی پیشاین امر از آن جهت اهمیت دارد که 

هاای  باارش  بینای حجام  قطعیت مربوط به عدم توانایی پیشروز(، بیشترین عدم  10-3بینی آب و هوا )مدت مورد بررسی برای پیشطی بازه میان

رای همه بوا موثق آب و ه بینیدقت بیشتری تعیین خواهند شد. پیشبا این وجود پارامترهای دیگری از قبیل دما و فشار هوا با بود.  خواهدتابستانه 

 اند. ش اقلیم به چالش عظیمی تبدیل شدههای تابستانه با افزایش گرمایای برخوردار است و بارشجوامع از اهمیت ویژه
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            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

19 
   

 

1397 اسفند |سی و نه  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

ها کجاست؟بستر قانونی و حریم رودخانه :شیمطلب آموز  

تواند تملک قانونی بر آن داشته باشاد اماا حاریم کم ای     شود و کسی نمیمحسوب می« ملی»ها جزو منابع و اموال ستر قانونی رودخانهب

متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر  20ای با عرض دو تا رودخانه، پهنه

 .گرفته شده است

هاای اخیار در تعادادی از شاهرهای ایاران،      بعد از وقوع سیل

اصطالحاتی مثل بستر رودخانه، حاریم کیفای و حاریم کم ای     

. بارای  رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئوالن مطرح شد

تاار از تعریااف و معنااای ایاان اصااطالحات     آگاااهی دقیااق 

استاد دانشاگاه تهاران و    -حبیب محمدابراهیم بنی تکرارپذیر،

 .مهندس به بیان نکاتی در این زمینه پرداخته است

 تعریف بستر قانونی رودخانه

بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یکی 

نیست. با اینکه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، 

شود. معموالً بستر شود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص میرودخانه گفته می« پهنه سیالبی»بستر قانونی رودخانه به آن بخش از 

تواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو ساله است البته دوره بازگشت سیل می 2۵دوره بازگشت  قانونی، پهنه سیلگیر سیالب برای

تواند تملک شود و کسی نمیمحسوب می« ملی»ها، جزو منابع و اموال بستر قانونی رودخانه .سال باشد 2۵کمتر یا بیشتر از 

 .قانونی بر آن داشته باشد

 حریم کمّی رودخانه

کامل از بستر  متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع 20ای با عرض دو تا رودخانه، پهنهحریم کم ی 

 هایی در کاربری و استفاده از آن ازتواند تملک خصوصی داشته باشد ولی محدودیترودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می

تواند دسترسی دولت را شود. فراموش نکنیم که کاربری ایجاد شده نمیای تابعه آن اعمال میههای آب منطقسوی وزارت نیرو و شرکت

 .به بستر رودخانه از جمله برای الیروبی محدود کند

ای مثال ی دارد. برل دیگرمفهوم حریم، مفهومی است که از فقه اسالمی به قوانین کشور ما راه پیدا کرده است. در کشورهای دیگر معاد

 .شودبرای تعیین مجموع بستر و حریم رودخانه استفاده می« ساله 100پهنه سیل »ر آمریکا، از د

 حریم کیفی رودخانه

 .شودین میمتر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعی 1۵0، حریم کیفی رودخانه
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 هاکمی و کیفی رودخانه مبانی قانونی برای تعیین بستر و حریم

 ادالنه آب مصوب عقانون اساسی و قانون توزیع  4۵ها، بر اساس اصل مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کم ی و کیفی رودخانه

تعیین نامه ئینآ»های کشور وجود دارد بلکه است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه 1361سال 

در دولت  1382ل نیز در سا« دستورالعمل تعیین حریم کیفی»به تصویب دولت رسیده و  1379در سال « بستر قانونی و حریم کم ی

ارد برای دفتراستاند 1384ها را در سال بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانهمصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه

شور برای ریزی ک که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه شدهتهیه  و معیارهای آب و آبفا

 .اجرا ابالغ شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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