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 ادامه سر مقاله:
 :این عناوین به شرح زیر است

 های عمومیو ارتقای آگاهیهای دینی و ملی آب، آموزه :جمعه اول تیرماه

 :اهداف تبیین

های مذهبی احیای سنت، های دینی و فرهنگی در مصرف بهینه آبنقش آموزه، ها و اعتقادات دینی و فرهنگی مردمجایگاه آب در باور

 و ملی در حفظ و نگهداری منابع آبی

 (شنبه دوم تیرماه: آب، خانواده )مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب

 :تبییناهداف 

 نقش زنان در اصالح الگوی مصرف آب، آبیمدیریت مصرف آب و سازگاری با کم ها درمشارکت خانواده

 یکشنبه سوم تیرماه: آب، اقتصاد و توسعه پایدار

 :هااستراتژی

تاثیر اعمال ، تبیین نقش مصرف بهینه آب در حفظ منابع آبی برای توسعه پایدار(، تبیین ارزش اقتصادی آب )شرب، صنعت، کشاورزی

  های مصرفی مشترکان پرمصرفوری آبی و تغییر رفتارشده در افزایش بهرهقیمت تمام

 (دوشنبه چهارم تیرماه: آب، محیط زیست و سالمت همگانی )کمپین آب رفته برمیگردد

 :اهداف تبیین

های حفاظت از ودگی منابع آب و راهکارآل، عوارض ناشی از عدم توسعه شبکه فاضالب و اهمیت بازچرخانی آب در حفظ محیط زیست

 تولید فاضالب کمتر با مصرف آب کمتر، بهداشت آب و سالمت همگانی، آن

 سه شنبه پنجم تیرماه: آب، رسانه و افکار عمومی

 :اهداف تبیین

معرفی و تبیین ، نها و افکار عمومی برای صیانت از آب و لزوم توجه دادن مردم به استفاده درست از آایجاد حساسیت در رسانه

گیری از منابع ری از تکنولوژی روز دنیا در بهرهگیبرای بهرهها و معضالت کشور در خصوص منابع آبی و لزوم بسیج همگانی محدودیت

 آب

 ها، خیرین آب رسانهای مردمی، سمنچهارشنبه ششم تیرماه: آب، مشارت

 :اهداف تبیین

 ،رسانیهمچنین مشارکت مردم در مدیریت آبرسانی و های آبذینفعان برای اجرای طرحتماعی مردم و جلب مشارکت اقتصادی و اج

جلب مشارکت مردم و مراکز اقتصادی و ، هارسان برای تأمین مالی و توزیع آب شرب بویژه در سطح روستااستفاده از ظرفیت خیرین آب

 .های فاضالبصنعتی در اجرای طرح

 و حقوق شهروندیپنجشنبه هفتم تیرماه: آب، قانون 

 :اهداف تبیین

رسانی در خصوص انواع جرایم و تخلفات در لزوم رعایت قانون از سوی همگان و اطالع، نقش قوه قضاییه در حفاظت از منابع آب کشور

 ،فاضالبهای آب و های رفع موانع حقوقی و قانونی در اجرای طرحکارتشریح و تدوین راه مدیریت منابع آبی زیرزمینی، بخش آب

 های مردم نهاد در ترویج فرهنگ سازگاری با کم آبیجلب مشارکت مردم و سازمان
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 آبیخاورمیانه غرق در بی
خاورمیانه و  ها آن را از دریا گرفت.کننقدر کمیاب است که باید با آب شیرینآهای زمین، آب ترین مکاندر یکی از گرمترین و خشک

کشور از این منطقه زیر خط فقر آبی تعیین شده توسط  71ترین منطقه جهان است، به طوری که آبکمشمال آفریقا )منطقه منا( 

تر از بازپرداخت آن شود، در این منطقه هم آب سریعمانند پولی که به سرعت از یک حساب بانکی برداشته می سازمان ملل هستند.

 ا کمتر از معیارهای اصلی زندگی است.شود. این یعنی کیفیت زندگی ساکنین مطقه منا بمصرف می

آبی وارد شرایط دهد که چگونه ممکن است این منطقه از شرایط کماین یافته تحقیق جدید بانک جهانی است، این تحقیق نشان می

ورهای درصد آب شیرین جهان است، به همین دلیل کش7درصد جمعیت است و از سویی تنها شامل  ۶اینجا خانه  آبی شدیدتر شود.کم

 این منطقه باید یک تصمیم حیاتی بگیرند تا فاصله بین میزان تقاضا و عرضه منابع آب را کاهش دهند.

 «کمبود مطلق آب»مقابله با 

اما امروز، رشد سریع جمعیت و اقتصاد، منابع آب  کمبود آب برای صدها سال که در خاورمیانه و شمال آفریقا یک چالش بوده است.

ها و افزایش تبخیر است تاثیر شدیدی روی ها، کاهش بارندگییامدهای تغییراقلیم که شامل افزایش خشکسالیمشترک کشورها و پ

« کمبود مطلق آب»کشور از این منطقه در وضعیت  79سازمان فائو  ازین آمار ربر اساس آخ منابع آب این منطقه گذاشته است.

مصرف آب در یک کشور برای حل نیازهای خانگی، کشاورزی و صنعتی کمتر از دهد که میزان سرانه هستند. این اتفاق زمانی رخ می

 متر مکعب باشد. 5۵۵

 

توان گفت که کشور در صحرای عربستان که به خاطر بارش کمش شناخته شده است قرار دارند، در نتیجه می 1کشور،  79از این 

 کنند.دهند آن را مصرف میبرخی کشورها بیش از اینکه بتوانند منابع آبی خود را توسعه 

گوییم ها و منابع زیرزمینی سریعتر از سرعت دریافت همان میزان آب با باران است میکه در منطقه سرعت برداشت آب از رودخانهزمانی

 که در آن منطقه آب به طور غیرپایدار مصرف شده است.
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کنید آبخوان قتی شما بیش از میزان دریافت آب، آن را مصرف میو»المللی آب در این رابطه گفت: کلودیا سادوف مدیرکل موسسه بین

رسانید و از سویی در تولید اقتصادی و رفاه خانواده مشکل ایجاد های وابسته آسیب میکند. شما به اکوسیستمشروع به تنزل می

 «کنید.می

اگرچه این تخریب غیرقابل بازگشت است، اما : »های تحقیق بانک جهانی است، در این رابطه توضیح دادسادوف که یکی از نویسنده

 «ها به حالت قبل خود برگردند.ممکن است بعد از یک سال بارندگی شدید، آبخوان

دهد که مصرف ناپایدار آب در شبه جزیره عرب، مغرب و ایران رخ داده و برخی کشورها در تولید منابع اطالعات بانک جهانی نشان می

 اند.هآب خود بسیار زیرک بود

 شیرین کردن آب دریا

یک راه معروف برای برای تامین آب شیرین کردن آب دریا در فرایند نمک زدایی است. در منطقه منا تقریبا نیمی از نمک زدایی جهان 

 شود و از این لحاظ این منطقه در جهان اول است.انجام می

 کنند.میلیون نفر همه نیازهای روزانه خود را از این طریق برطرف می9۵۵شود و بیش از کشور دنیا انجام می 75۵نمک زدایی در 

 

هایی فسیلی برای تولید شود، در فرایند کار از سوختکربن زیادی هم میاکسیدانه منجر به انتشار گاز دیزدایی در خاورمیاما نمک

شود در آب دریا زدایی استفاده میمواد شیمایی که در نمکشود. از سویی گرما، تبخیر و در نتیجه جدا شدن نمک از آب استفاده می

 تواند به اکوسیستم دریا آسیب وارد کند.شود و این میرها می

های ها پروژه بلندپروازانه در منطقه منا در حال انجام است که این فرایند را با استفاده از انرژیمحیطی، دهبرای حل این هزینه زیست

 تر و هم تمیزتر است.هند. بسیاری براین باورند که انرژی تجدیدپذیر برای شیرین کردن آب هم ارزاندخورشیدی انجام می

درصد آب خود را از 3۵شود. در این منطقه برخی از کشورها فارس انجام میبیشترین میزان تولید آب شیرین از دریا در منطقه خلیج

 کنند.این طریق تامین می
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ها دارند کناین کشورها وابستگی زیادی به آب شیرین»زدایی در این رابطه گفت: المللی نمکانجمن بین کارتی مدیرکلشنون مک

اگرچه گران بودن این منابع آب غیرمتعارف باعث شده تا در کشورهای فقیرتر از آن استفاده  «چراکه در واقع آنها راه دیگری ندارند.

 کمتری شود.

 

ها مثل دیگر فناوری»ها وجود دارد، او در این رابطه گفت: کننتری نسبت به استفاده از آب شیرینهای ارزابه گفته سادوف راه

 «برای پرکردن آبخیزها الزاما گران نیستند.های زیرزمینی، دریافت آب باران بازچرخانی فاضالب، شارژ دوباره آب

گیرند، این کشورها بیشترین پول را برای خود را از منابع زیرزمینی می اگرچه مناطق فقیرتر مثل یمن، لیبی و یا فلسطین بیشتر آب

 کنند.منابع آبی نامناسب پرداخت می

کند. این شامل میلیارد دالر ضرر اقتصادی به منطقه منا وارد می ۱7 دهد آب و برق نامناسب ساالنهگزارش بانک جهانی نشان می

 های درمان، مرگ زودرس و ... است.هزینه

رود فشار رشد جمعیت و اقتصاد و از سویی تغییراقلیم کم آبی را در منطقه منا تشدید کند. گزارش بانک جهانی نشان انتظار می

 شوند.های سیاسی بیشتر میدهد و در نتیجه تنشهای مرزی افزایش میدهد که این اتفاق رقابت را در رابطه با آبمی

، کم آبی ۱۵5۵شوند و تا سال درصد این منطقه درگیر کم آبی بسیار شدیدی می۶۵، ۱۵۰۵ل اگر همین روند ادامه پیدا کند تا سا

 درصد تولید ناخالص ملی این منطقه از دست برود.7۰تا  ۶کند که اقلیمی کاری می

 برنامه روشن برای افزایش منابع آب وجود دارد. سهبرای سادوف، 

های دیگر تواند از آب در قسمتبیشتری داشته باشد، شما می وریبهرهتواند کنید میمیآبی که شما مصرف »او در این باره گفت: 

 «آب غیرمتعارف است. عتولید بیشتر آب و ساختن منابکنید و راه سوم به  ههای امروزتان استفاداوت با حوزهمتف

 بعدی حیاتی باشد.های ها برای نگه داشتن آب برای نسلاین روشسه یابی آب، شاید هر با افزایش کم
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  ادامه خبر  لینک خبر

 بحران آب موضوع 

 فاضالب، برق و جهاد کشاورزیخبری آب، پایگاه  منبع 

 ۱9/۵۰/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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ای برای فروش آب به کشورهای همسایه ندارددولت هیچ برنامه  
رضا اردکانیان با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح آخرین وضعیت آب و برق در کشور 

های تابستان امسال در حالی آغاز شده که میزان بارشپرداخت و افزود: روزهای گرم 

میلیمتر رسیده که در  7۶1)ابتدای مهرماه( تاکنون به  3۶-31کشور از ابتدای سال آبی 

درصد و در مقایسه با مدت متوسط دراز  ۱۶مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 

بارشی همزاد با ماست، ادامه وی با تاکید بر اینکه کم  .درصد کاهش داشته است 9۵مدت 

های کشور کمتر در خصوص مقابله با داد: درصددیم تا با همکاری سایر وزارتخانه و دستگاه

خشکسالی صحبت کنیم و سازگاری با کم آبی را در دستور کار قرار بدهیم. اجداد ما هزاران سال در یک اقلیم کم آب و خشک زندکی 

برداری صحیح از منابع ترین فناوری بهرهاند و پیشرفتهزگاری با کم آبی توسعه، رونق و پیشرفت داشتهاند و طی سااند، کوچ نکردهکرده

 .اندزیرزمینی یعنی قنات را به جهان معرفی کرده

وزیر نیرو با اشاره به ایجاد برخی شایعات در فضای مجازی در خصوص صادرات آب ایران به سایر کشورهای منطقه، گفت: افت بی 

های سال آبی جاری موجب شده تا برخی از دشمنان کشور در خارج از این مرزها برای ایجاد فشار به مردم به هوس بقه بارندگیسا

 .بیفتند و شرایط را برای ایجاد تنش در مناطق مختلف مساعد ببینند

عاون امور آب وزارت نیرو بودم پیشنهادی در زمانی که بنده م 2۱وی به پیشینه مسئله انتقال آب به کویت اشاره کرد و افزود: در سال 

مندی دولت کویت برای انتقال آب ایران به این کشور مطرح شده بود و یادداشت تفاهمی در آن بخش خصوصی ایران مبنی بر عالقه

ع زمانی با توجه به یادآور شد: در همان مقط وی .زمان نیز در این زمینه آماده و بخش خصوصی هم برای تنظیم قرارداد فعال شده بود

بینی شده بود که کشور ما در آینده دچار خشکسالی خواهد شد مباحثی که در خصوص تغییر اقلیمی به وجود آمده بود و پیش

های مختلف به ویژه از سوی بنده برای انجام این طرح مطرح شد که خوشبختانه این موضوع به های جدی از طرف بخشمخالفت

 .ر همان زمان بحث کامال منتفی شدقرارداد منجرنشد و د

اردکانیان خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو مسئول تخصیص آب از یک سد به یک دشت، شیرین کردن اب دریا و انتقال آن به 

تقال و فروش ای برای انکنم که به هیچ وجه دولت هیچ برنامهداخل کشور، یا صادرات و فروش آب و... است. برای چندمین بار تاکید می

آب به هیچ یک از کشورهای همسایه ندارد. نباید از این نکته مهم غافل شویم که برخی درصدد هستند از مشکل کم آبی برای ایجاد 

 .تنش بین مردم مناطق مختلف استفاده کنند

 9۰شهر با جمعیتی بالغ بر  99۰شهر کشور  751وزیر نیرو به وضعیت شهرهای دارای تنش آبی اشاره کرد و گفت: از میان یک هزار و 

 735میلیارد تومان به منظور اجرای هزار و  ۱۵میلیون نفر با مشکالت کم آبی مواجه هستند. دولت دو هفته پیش حدود یک هزار و 

 .شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است ۱2۵پروژه در 

 

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 71/۵۰/793۶ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60470
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60470
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم   
 (7439 تیر 3) پروژه اضطراری تامین آب در خراسان رضوی عملیاتی شد 78

پروژه اضطراری تامین آب با اعتبار هزار میلیارد ریال در  12 ،معاون بهره برداری آبفای خراسان رضوی اعالم کرد: برای گذر از تنش آبی سال جاری

شههر اسهتان از    9۵، با اشاره به اینکهه  31های این شرکت برای گذر از تنش آبی در تابستان عباس مهری در تشریح برنامه این استان عملیاتی شد.

، سبزوار و لبهار ، نیشابور، قوچان، بردسکن، خوافافزود: گ ،بود شهرتحت پوشش آبفای استان در پیک مصرف امسال با تنش آبی مواجه خواهند 19

ریزی برای عبهور  مهرماه سال قبل اقدام به برنامه : آبفای خراسان رضوی ازوی اظهار داشت طرقبه به ترتیب در بدترین شرایط تامین آب قرار دارند.

کیلهومتر خطهوا انتقهال و احهدا      77۶حلهق چهاه، احهدا      9۰حلقه چاه، تجهیز و برقرسانی  9۵شکنیمرحله کرد و حفر و جابجایی و کف از این

 برداری رسیده است.که بخش قابل توجهی از آن به بهرهمترمکعب مخزن ذخیره آب را در دستور کار قرار داد  5۵۵هزارو 71

 (7439 تیر 1) درصدی ذخیره آب سدهای گلستان 44کاهش 

میلیون متر مکعب آب پشت سدهای استان ذخیره شده است که نسبت به سال و نیم  ۶9ای گلستان گفت: هم اکنون مدیرعامل شرکت آب منطقه

درصد افهزایش  72اظهار کرد: بارندگی استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته  مهندس علی نظری دهد.درصد کاهش نشان می ۱۰ه گذشت

ها داشهتیم کهه از جملهه    ر تبعات زیادی در بحث رودخانهاخیهای دهد. به جهت خشکسالیدرصد کاهش نشان می ۱سط دراز مدت و نسبت به متو

درصهد خهاک اسهتان بهه آن وابسهته       ۰۵مهندس نظری بیان کرد: رودخانه اترک که  های اصلی استان است.ترین آنها، کاهش آورد در رودخانهمهم

 ۱73ر مکعب و در دراز مدت همهین مقطهع زمهانی    میلیون مت ۰۰و نیم میلیون متر مکعب میزان آورد آن بود. در حالی که سال گذشته  ۱2است، 

  درصد کاهش آورد داریم. 2۱درصد و نسبت به دراز مدت  95میلیون آورد این رودخانه بود. معنایش این است که نسبت به سال گذشته 

 (7439 تیر 1) آبی هستندمیلیون نفر کماکان در وضعیت قرمز تنش  34

میلیون نفر در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: با مصوبه هفته گذشته دولت هزار  71شهر دارای تنش آبی،  99۰وزیر نیرو با اشاره به اینکه از میان 

اردکانیان در نشست خبری  رضا .شهر کشور به منظور کاهش تنش آبی در نظر گرفته شده است ۱2۵پروژه در  7735میلیارد تومان برای اجرای 

هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور کاهش تنش آبی در مناطق بحرانی کشور، گفت:  7۵سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای اختصاص 

رها و روستاهای کشور های تامین آب پایدار شهراری، ارتقای کیفیت و کمک به طرحاین اعتبار در چهار محور به منظور تامین آب شرب اضط

شهر با  7۶۰پروژه در  7۵7ردکانیان به جزییات اجرای این برنامه اشاره کرد و افزود: برنامه نخست مربوا به اجرای . ااختصاص پیدا کرده است

 .های تامین آب شرب اضطراری خواهد بودپروژه میلیارد تومان برای اجرای ۰9۱اعتباری بالغ بر 

 (7439 تیر 6) های شهری و جنگلی کاربرد داردان زراعی و غیرزراعی، توسعه پارکنیاز آبی گیاهها در تامین پساب

ها از آب تشکیل شده است، اظهار داشت: از ا اشاره به اینکه قسمت عمده پساببرداری از فاضالب شهری آبفای مازندران بمدیر دفتر نظارت بر بهره

 کاری حاشیه شهرها استفاده نمود.های شهری و جنگلی و جنگلان زراعی و غیرزراعی، توسعه پارکگیاهتوان در تامین نیاز آبی ها میپساب

های معدنی کمتر ها دارای نمکت، گفت: با توجه به اینکه فاضالبضمن اشاره به اینکه پساب فاضالب در زمینه کشاورزی مفید اس یمهندس وریج

سازی آب تر از شیرینی آبیاری کشاورزی به مراتب ارزانباشند بنابراین با تصفیه آنها براشیرین آلوده میهای باشند و در واقع آباز آب دریاها می

تواند منبع غذایی خوبی برای گیاهان و تقویت زمین کشت واد کودی در فاضالب تصفیه شده میچنین به علت وجود مباشند همدریاهای شور می

توان از یک منبع بسیار میشان کرد: با تصفیه لجن فاضالب برداری از فاضالب شهری آبفای مازندران خاطرنهرهمدیر دفتر نظارت بر ب زارها باشند.

 مهم انرژی )بیوگاز( استفاده کرد.

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%DB%B7%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-24-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=59133
http://barghab.ir/fa/news/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 (7439 تیر 43) دگزار شبرنشست تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه 

های تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه تحت عنوان چگونگی مدیریت تامین منابع آب مورد نشست اول از سلسله نشست

برداری از مخازن سدها در ست شامل بررسی مدل اجرا شده بهرهمحورهای این نش .نیاز یرای احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد

های مختلف پیش بینی جریان ورودی چهار سال اخیر، بررسی وضعیت منابع و مصارف مخازن موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بررسی مدل

 .و بهره برداری از مخازن سدها بود

 (7439 تیر 46) ها و منابع آبی استگی، اولین هشدار کاهش آب رودخانهیندآال

مهنهدس علهی    ها و منابع آبی زیرزمینی اولین هشهدارش، آالینهدگی آب اسهت.   ای گلستان گفت: کاهش آب رودخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه

صدم متر افت کرده است. معنایش  21گذشته نیم متر و در دراز مدت نظری اظهار کرد: سطح تراز آبهای زیرزمینی کم عمق امسال نسبت به سال 

ههای کهم عمهق    ن متهر مکعهب اضهافه برداشهت از سهفره     میلیو ۱9۰میلیون متر مکعب و نسبت به درازمدت  792این است نسبت به سال گذشته 

: در آبهای عمیق نیز همین اتفاق رخ داده است. نسبت به سال گذشته سطح تهراز آبههای عمیهق    ادامه دادزیرزمینی استان صورت گرفته است. وی 

میلیهون متهر مکعهب و نسهبت بهه       75متر افت داشته است. معنایش این است که نسبت به سال گذشته  ۰متر و نسبت به درازمدت،  ۵9/7استان 

بارندگی منجر به تغذیه سفره  مهندس نظری افزود: امروز استان صورت گرفته است.میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آبهای عمیق  ۰۵درازمدت 

 کشد تا تغذیه سفره صورت بگیرد، بنابراین مدیریت مصرف به ویژه در فصل تابستان که فصل کشت است، ضروری است.ها طول میشود و سالنمی

 (7439 تیر 42) احراز جایگاه معاون کمیسیون و کسب میزبانی نودمین اجالس سدهای بزرگ

( در شههر ویهن کشهور    ۱۵72جوالی  9) 7931تیر  7۱المللی سدهای بزرگ که در تاریخ ششمین جلسه مجمع عمومی کمیسیون بین در هشتاد و

 (ICOLD) المللی سدهای بزرگعنوان معاون کمیسیون بینسدهای بزرگ ایران بهاتریش برگزار شد، علی نورزاد، رئیس هیات اجرایی کمیته ملی 

عنهوان میزبهان    این گزارش حاکیست در جلسه مجمع عمومی این کمیسهیون، کشهور ایهران بهه     .انتخاب شد ۱۵۱7تا  ۱۵72برای دوره ماموریت  

ای بها  نامهه در این اجالس، تفاهم .در شهر شیراز انتخاب شد ۱۵۱۱در سال  (ICOLD) المللی سدهای بزرگنودمین اجالس سالیانه کمیسیون بین

بهرای شهرکت در مسهائل     (CHINCOLD) و کمیته ملی سهدهای چهین   (IRCOLD) هدف ایجاد همکاری بین کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

 .تخصصی مهندسی سد امضا شد

 (7439 تیر 42) کن های خورشیدییت دانشجویی با مسابقات آب شیرینتقویت خالق

گروه دانشجویی در سهه   77توضیح داد: در این دوره از مسابقات  برگزار شد، امیرکبیر دانشگاهدر در مورد این مسابقات که  دکتر رضا حسینی ابرده

گهروه   5که در دو رشته اول هر کدام  شدبرگزار  Zero liquid discharge /ZLDرشته آب شرب، آب صنعتی و میزان هدررفت صفر آب یا 

حضور در ها با نیز توضیح داد: هر کدام از گروه مسابقاتوی در مورد روند این د. شتنبودن تنها یک گروه حضور دا و در رشته سوم به دلیل تخصصی

ههای مهد نظهر    دید و آزمایش شیرین کهردن آب  کند در معرضد را که با انرژی خورشیدی کار میکن خوهای آب شیریندانشگاه امیرکبیر دستگاه

روز آفتهابی دارد   9۵۵گفت: در شرایطی که کشور ما ساالنه وی . شوندهای برنده مشخص میوری تیماند و در پایان و بعد از قضاوت گروه داگذاشته

روز آفتابی بسیار روی این نهوع   7۵۵تا  2۵که در بسیاری کشورهای اروپایی با داشتن ایم، در حالینرژی فراوان استفاده بهینه نکردهمتاسفانه از این ا

پوند بود و این قیمت اکنون به  7۵میالدی حدود  1۵رق خورشیدی در دهه وات ب 7دکتر حسینی ابرده افزود: قیمت  اند.انرژی سرمایه گذاری کرده

 .نیم پوند کاهش یافته است

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60389
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60457
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 (7439 تیر 44) شودمیلیون مترمکعبی آب مواجه می 422با کمبود  4421البرز در سال 

اکنون تولیهد و  مردم استفاده می شود؛ همهای آب زیرزمینی و سطحی در البرز برای شرب که از تمام ظرفیتاظهار کرد: در حالیفر غالمرضا رضایی

 رسانی به مردم دچار وقفه خواهد شد.مصرف آب در نقطه سر به سر است و در صورت بروز مشکل غیرمتعارف برای تاسیسات، بالفاصله خدمت

ههای پماهاژ و... وابسهته بهه     به دنبال قطع ناخواسته برق درمناطق مختلف استان و از آنجا که کارکرد تاسیسات چاه، ایسهتگاه  تیر ماهفزود: در وی ا

های اخیهر در حهالی کهه در بخهش     وی بیان داشت: طی سال نیروی برق هستند؛ توزیع آب دچار وقفه شده و قطع آب در برخی مناطق بوجودآمد.

هزار واحد جدید متقاضی انشعاب آب بودند و این یعنی با وجود محدودیت در منابع آب، هرروز  5۵ساز شاهد رکود بودیم، ساالنه بیش از  ساخت و

و در  د جمعیت و نیازهای آبی عقب هسهتیم کنیم باز هم از روند رششاهد رشد متقاضی آب هستیم و هر قدر برای ایجاد تاسیسات جدید تالش می

 میلیون متر مکعبی آب مواجه خواهد شد. 7۵۵کمبود  استان البرز با 7۰۵5ان شرایط ادامه یابد تا سال صورتیکه 

 (7439 تیر 44) هزار هکتار از محصوالت بهاره گلستان با آب سدها آبیاری شد 44

علیهرغم اینکهه وضهعیت آورد     های پایاب این سدها، زراعهت و کشهاورزی اسهت.   شود و شبکهسدهایی که در استان ساخته میصلی یکی از اهداف ا

دها انجام شهد، بخهش زیهادی از    درصد کاهش داشت اما با عملکرد به موقعی که برای آبگیری س 2۵تا  5۵های استان در سال جاری، بین رودخانه

ای گلستان گفت: آبیهاری بخهش اول مها کهه شهامل      برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره ن آبیاری شد.های اراضی کشاورزی استاشبکه

محسهن حسهینی افهزود: از    آبیاری بهاره ، برای محصوالت پاییزه تمام شده است و حتی برداشت محصوالت هم به اتمام رسیده است. مهندس سید 

هکتار، درشهبکه گلسهتان    5۵۵از این اراضی برای غالت آبیاری انجام شد. در شبکه بوستان بیش از  هزار هکتار 7۱های استان حدود مجموع شبکه

هکتهار ، و   ۰۵۵های شهید ایمری و شهید قربانی هم مجموعا هکتار ، در شبکه 5۵۵هزار و  2ود هکتار، در شبکه وشمگیر حد ۰۵۵هزار و  ۱حدود 

 هکتار را توانستیم آبیاری کنیم. 91۵هنوز شبکه کامل نشده است اما با تمهیدات الزم، حدود  زرینگل هم با وجود این که _در شبکه قره سو 

 (7439 تیر 44) رهاسابقه ورودی آب به سدهای تامین کننده آب شرب کالن شهافت بی

موجب شده است تا ورودی آب به سدهای تامین کننده آب شرب کالن شهرها و به تبع آن میزان ذخایر  های سال آبی جاریسابقه بارندگیافت بی

 .میلیون نفر را در معرض تنش آبی قرار دهد 9۰شهر کشور با جمعیتی بالغ بر  99۰گیری کاهش یابد و ها در سال جاری به شکل چشمسازه این

 99۰های مختلف کشور به وجود آید و ای برای تامین آب مورد نیاز استانموجب شده تا مشکالت عدیدههای سال آبی جاری سابقه بارندگیافت بی

میلیون نفر را در معرض تنش آبی قرار دهد. از این رو وزارت نیرو از اواخر سال گذشته همهواره بهر لهزوم اصهالح      9۰شهر کشور با جمعیتی بالغ بر 

 .آبی در کشور برای تامین آب شرب پایدار در مناطق مختلف تاکید کرده است الگوی مصرف و دوری از بدمصرفی منابع

 (7439 تیر 46) سد گتوند نقشی در شوری آب کارون ندارد 

دست ندارد و میزان شوری آب رها شده نقشی در شوری آب کارون در پایین سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: سد گتوند هیچ

باره گفت: میزان شوری آب رهها شهده از   بهروز مرادی در این .شودبرابر می 7۱از گتوند با اضافه شدن پساب صنایع و کشاورزی تا رسیدن به آبادان 

واحهد از   55۵از پای سد دز با "  رودخانه دز"سد گتوند طی تیرماه سال جاری در حد استانداردهای تکلیف شده بوده، حال آنکه میزان شوری آب 

ی در نتیجهه ورود پسهاب کشهاورزی و    ایهن شهور   .یابهد هزار واحد افزایش می 9محل سد تنظیمی ثبت شده که تا هنگام ورود به کارون به بیش از 

 .واحد میزان هدایت الکتریکی اضافه شده است ۱۰5۵فاضالب بین مسیر به میزان 

 

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1405-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60661
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60717
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60717
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 (7439 تیر 46) متر مکعبی بوشهر در هفته دولت 12223آغاز عملیات اجرایی آب شیرین کن 

 رسانی هدررفت آب است اظهار داشت: هدررفت آب به دو شیوه است. یکی هدررفت ظاهری و دیگری با اشاره به این که یکی از مشکالت مهم آب

رسد آن آب تولید شده بدست مشترک می در، دستکاری کنتور و انشعابات غیر مجاز است که رفت ظاهری شامل خطای کنتور. هدرهدررفت واقعی

درصد شبکه آبرسانی بوشهر فرسوده اسهت  72رفت واقعی شامل نشتی و فرسودگی شبکه آبرسانی است که شود. هدردریافت نمی ایهزینهولی هیچ 

 7۵۵۵۵ن بوشهر با ظرفیت تولیهد  کا در تامین آب شرب گفت: آب شیرینبا توجه به نقش دری "کیدهیا". درصد است 75و این رقم در سطح کشور 

متهر مکعهب آب از   7۵۵۵۵متر مکعهب از خهط کهوثر و     ۰۵۵۵۵: روزانه وی گفت متر مکعب آب در شبانه روز فعال است و در مدار تولید قرار دارد.

ای بالغ بهر  با هزینه مکعبی بوشهرهزار متر  95۵۵۵کن کیده با اشاره به اجرای آب شیرینیا .شودتوزیع می کن در شهر بوشهرتاسیسات آب شیرین

 شود.ه دولت عملیات اجرایی آن آغاز میکن با بخش خصوص منعقد شده و انشااهلل در هفتمیلیارد تومان تصریح کرد: قرارداد این آب شیرین75۵

 (7439 تیر 47) شودمی برابر حجم مفید سد دامغان از مخازن آب زیرزمینی استان کاسته 44ساالنه حجمی معادل بیش از 

میلیون متر مکعب است، این میزان کسهری   75۵ای سمنان گفت: متوسط کسری مخزن آب در استان سمنان ساالنه مدیرعامل شرکت آب منطقه

 77برابر حجم مفید سد شهید شاهچراغی دامغان در استان سمنان است، یعنی استان سمنان ساالنه چیزی حهدود   77مخزن آب در سال، بیش از 

های مجهازو سهایر   اتفاق، از طریق اضافه برداشت چاهدهد، که این ر مکعب، آب از دست میمیلیون مت 2/7۱سد دامغان به ظرفیت برابر حجم مفید 

درصهد   ۱1و  92های استان سمنان به ترتیب به میزان ها و آبدهی چشمهوی افزود: میزان آورد آب رودخانه گیرد.های غیرمجاز صورت میبرداشت

شهود، گفهت: متوسهط    تهر مهی  که شرایط خشکسالی روز بهه روز سهخت  ره درازمدت نیز کاهش پیدا کرده است. حیدریان با بیان ایندر مقایسه با دو

متر و در کشور حدود میلی 2۶۵بارندگی در دنیا ساالنه متر است، این در حالی است که متوسط جهانی میلی 77۵در استان سمنان ساالنه  بارندگی

 ل است.میلی متر در سا ۱۱۵

 (7439 تیر 47) میلیون متر مکعب آب در کولرهای آبی استان یزد 48تبخیر ساالنه 

داد و گفهت:  میلیون متر مکعب آب در کولرهای آبی در این استان خبر  72مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آبفای استان یزد از تبخیر ساالنه 

حلقهه چهاه آب    77و این رقم معادل وجود  شودلیتر بر ثانیه در مصرف آب صرفه جویی می ۱۱۶با نصب سایبان بر روی تمام کولرهای آبی استان، 

یعنی بیش از دو و درصد ) 75توان تا ها، استفاده از رنگ سفید در بدنه کولر میبان بر روی آنبا نصب سایه. وی افزود: شرب در شبکه آبرسانی است

 .برد بهره تریخنک هوای از سانتیگراددرجه  5تا  9نیم میلیون مترمکعب( مصرف آب را کاهش داد و به میزان 

 (7439 تیر 34) های تجدیدپذیر در سال گذشتهدرصدی توسعه انرژی 72رشد 

گهذاری بخهش خصوصهی در ایهن     های تجدیدپذیر در سال گذشته، گفت: میزان سهرمایه درصدی توسعه انرژی 1۵معاون وزیر نیرو با اشاره به رشد 

زاده، معاون وزیر نیرو سیدمحمد صادق های پاک در حال فعالیت هستند.هزار نفر در حوزه انرژی ۰۶ومان رسیده است و هزار میلیارد ت 7۵بخش به 

وری انرژی برق با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اوج مصهرف بهرق کشهور مربهوا بهه فصهل       های تجدیدپذیر و بهرهو رئیس سازمان انرژی

های تجدیدپذیر نیز مربوا به همین بازه زمانی است، بنابراین این همخهوانی بسهیار کمهک کننهده     درصد تولید انرژی 1۵تابستان است و از طرفی 

های پاک همچنان ادامه داشته باشد امیدواریم که تا انتهای برنامه ششم توسهعه بتهوانیم بهه    خواهد بود و اگر روند دو سال اخیر برای توسعه انرژی

های تجدیدپذیر نیهاز بهه مصهرف    وی با تاکید بر اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنیم.انرژیدرصد برق کشور را از  7۵ جای پنج درصد، حدود

 های حرارتی ما به دلیل نبود آب از مدار خارج رو هستیم برخی از نیروگاهسوخت و منابع آبی ندارند، ادامه داد: در شرایط فعلی که با بحران آب روبه

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-11-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60756
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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های تجدیدپذیر نیازی به مصرف آب ندراند طبیعتا در شرایط فعلی خشکسالی کشور توسعه چنین ظرفیتی برای ما اند. با توجه به اینکه نیروگاههشد

 بسیار ارزشمند خواهد بود.

 (7439 تیر 34) درصد آب دارند 42سد بزرگ کشور کمتر از  78

هها در فصهل بههار امسهال،     درصدی بارش 7۱ها موجب شده است تا به رغم رشد آبها در سال گذشته و در پی آن افت روانسابقه بارشکاهش بی

میلیهارد   53/۱۰حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، ههامون و سهرخس بهه     ۶حجم ذخیره آب سدهای موجود در 

سهد بهزرگ    711از میهان   .درصدی پیدا کرده اسهت  7۶مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش 

درصهد آب ذخیهره شهده     ۰۵رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتهر از  سد بزرگ کشور از جمله سدهای زاینده 12حوضه آبریز  ۶موجود در این 

 .دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=60834
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 سال آینده 5تداوم گرما در 
دهد این روند در چند سال آینهده  را به طور خاص به سالی گرم تبدیل کرده است. مطالعات جدید نشان می ۱۵72تابستان  ،در جهانگرمایی  امواج

 .آب و هوایی باشد حدیتواند شاهد افزایش احتمال وقوع رویدادهای می ۱۵۱۱تا  ۱۵72 ادامه خواهد داشت و بازه

بهه  »وهوای پنج سال آینهده  کنند که آببینی میمنتشر شده است، پیش Nature Communications ای که در ژورنالپژوهشگران در مقاله

 .ها افزایش یابددماهای بسیار باال در سطح زمین و اقیانوس وقوعباشد و احتمال « گرمغیرمعمول طور 

وهوا استفاده مدل تغییر آب 7۵آمده از دستهای بهاین دانشمندان که از داده

شده بیشتر از مقدار افهزایش دمهای   بینیاین گرمایش پیش عتقدنداند، مکرده

انی بهه  ههای انسه  ناشهی از فعالیهت   گرمایش جههانی  شده بر اساسبینیپیش

 .تنهایی است

« دگرگهونی درونهی  »در عوض، به گفته این دانشمندان ایهن تغییهر ناشهی از    

ههای کهره   وهوا است که تحت تأثیر عوامل طبیعی مانند نوسهان اقیهانوس  آب

در  (hiatus( »وقفهه »اصهطالح  همین عوامل درونهی علهت بهه   . زمین است

سطح کره زمین بها   بودند. در آن هنگام دمای ۱۵۵۵گرمایش جهانی در دهه 

 .ای افزایش نیافتساز گرمایش جهانی ادامه داشت، به طور عمدهوجود آنکه روند زمینه

دهد که در پنج سال آینده، احتمال زیادی برای یک دوره با گرمای نابهنجار وجهود خواههد داشهت،    هایشان نشان میگویند یافتهاین دانشمندان می

 .۱۵۵۵اصطالح وقفه در دهه در دوره بهیعنی قطب مخالف سرمای نابهنجار 

های سازمان هوافضای آمریکا )ناسا( چهار سال گذشته از بنابراین در واقعیت ممکن است شاهد توأم موج گرمای چندساله اخیر باشیم. بر اساس داده

 .ه را به دست آوردشدحال ثبتترین سال تابهمقام گرم ۱۵7۶که سال طوریاند، بهشده بودههای ثبتترین سالگرم

گیری احتمال است و باید منتظر ماند تا معلوم شود آیا واقعا پنج سال کنند پژوهششان صرفاً آماری و بر اساس اندازهالبته این دانشمندان تأکید می

 .حال را خواهند داشت یا نهشده تابهآینده باالترین دماهای ثبت

دمای بسیار باالیی داشهته   ۱۵۱۱تا  ۱۵72های مال وجود دارد که دمای سطح زمین در فاصله سالدرصد احت 52کند که بینی میاین بررسی پیش

 .ها هم در طول این دوره زمانی به طور نابهنجار دمایی باال داشته باشنددرصد ممکن است اقیانوس ۶3باشد. همچنین با احتمالی بیشتر یعنی 

درصد ممکن است  ۰۵۵ها در پنج سال آینده تا در اقیانوس« ازحدرویدادهای ناشی از گرمای بیش»گویند همچنان احتمال بروز این دانشمندان می

 .افزایش یابد

های اخیر به علت گهرم  های مرجانی داشته باشد که از قبل در سالچنین گرمای شدیدی ممکن است اثرات مخربی بر زندگی دریایی ازجمله صخره

 .اندشدهجمعی ها دستخوش مرگ دستهشدن آب

   ادامه خبر                لینک خبر

   گرمایش زمین موضوع 
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 ترندسازگاری با تغییر اقلیم مناسبهای کم روزنه برنج به آب کمتری نیاز داشته و برای گونه
ههای  برنج مهندسی شهده بها تهراکم روزنهه     بنابر تحقیقی که به تازگی انجام شده،

-رفی برای برنج معمولی را مصرف مهی درصد از حجم آب مص ۶۵کم تنها تنفسی 

دستکاری نشده، قادر اسهت در خشکسهالی و دماههای    کند و در مقایسه با گیاهان 

اند کهه مهندسهی   انشگاه شفیلد به این نتیجه رسیدهباالتری دوام بیاورد. محققان د

هها، بهه حفهظ    های آنبرنج به منظور کاهش تراکم روزنه های پرمحصول شدهواریته

 کند.  ل به دمای زیاد و خشکسالی کمک میمنابع آبی و مقاومت محصو

ته هستند اما کشهت آن  وامع انسانی به برنج به عنوان یک منبع غذایی وابساکثر ج

ولید یهک کیلهوگرم   لیتر آب برای ت ۱5۵۵ای نیازمند آب است؛ حدود به طور ویژه

 شود.  برنج استفاده می

کسهالی و  رود خشانتظهار مهی  شهود.  های کشاورزی با آبیاری بارانی تولیهد مهی  می از تولید جهانی برنج از سیستمبا این وجود بیش از نی

 ها به واسطه تغییر اقلیم بیش از پیش رخ دهد.  افزایش دما در این سیستم

کربن برای فتوسنتر و رهاسهازی بخهار   اکسیدکوپی به اسم روزنه است تا جذب دیهای میکروسهمانند بیشتر گیاهان، دارای حفرهبرنج، 

 و عمهل تبخیهر باعهث   هها  دهانه روزنهه باز و بسته شدن ، ندازه کافی در دسترس استزمانیکه آب به اآب از طریق تعرق را تنظیم کنند. 

ها از دسهت رفهتن آب را کنهدتر    گی و محدودیت آب، بسته شدن روزنهبارند کمبودشوند. در شرایط و تنظیم دمای گیاه میخنک شدن 

سهازی  ذخیره کرده و آب بیشتری بهرای خنهک  را بهتر کمتر آب خود تنفسی های یط خشکسالی، برنج با تراکم روزنهکنند. تحت شرامی

های شهدید و  سترسی به آب و وقوع مکرر خشکسالیهای انجام شده درباره کاهش دبینیا توجه به پیشخود در شرایط اضطراری دارد. ب

های جدیدی و متعاقبا از دست دادن بخش عظیمی از محصوالت خود روبهرو شهوند، زیهاد    ، احتمال اینکه کشاورزان با چالشگرمای باال

 است. 

تر هسهتند.  محتااکمتر به خشکسالی مقاومتر و در مصرف آب ذخیره شده تنفسی های نشان داده که گیاه برنج با روزنهاخیر مطالعات "

نتیجه این تحقیق نشهان  از تغییر اقلیم عملکرد بهتری خواهند داشت. ها در آینده تحت شرایط ناشی -این بدان معنی است که این گونه

های معمولی دارند که نشان دهنده تاثیر زیاد ایهن امهر بهر    حصولی برابر و حتی بیشتر از گونههای برنج مهندسی شده مدهد که گونهمی

 ."امنیت غذایی در آینده که توسط تغییر اقلیم در معرض تهدید قرار گفته، می باشد
 

 
  ادامه خبر لینک خبر

 کشاورزی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
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 اقتصادو  جهانی پساب انسانی برای کشاورزی همیتا
تواند به سایر مواد ارزشمند تبدیل شده و پایداری در کشاورزی و خودکفایی در غنی از مواد مغذی است که میانسان  هایزائدات و زباله

کننهد کهه بایسهتی مهدیریت     مهی ا حجم عظیمی از پساب را تولید اقتصاد را برای کشورهای در حال توسعه به همراه داشته باشد. شهره

ههای جههان بیشهتر از بازچرخهانی     شهود کهدام بخهش   اند که توسط آن مشهخص مهی  مدلی را بسط دادهشوند. محققان دانشگاه ایلینویز 

در  نتایج این تحقیهق  های کشاورزی منفعت خواهند برد.زمینها به و بازگرداندن آن نیتروژن، پتاسیم و فسفر از زائدات انسانی در شهرها

زیست و همکار سی عمران و محیط، استاد مهند7جرمی گست( منتشر شده است. Nature Sustainabilityژورنال پایداری طبیعت )

کشت ما محصوالت خود را در زمین " بیان کرد: در این پروژه تحقیقاتی،

کنیم، محصوالت شده با مواد مغذی استفاده میهای غنی، از کودکنیممی

یجهه  کنیم. در نتیتروژن، فسفر و پتاسیم را دفع میو ن کنیمرا مصرف می

. "آورنهد ر مهی های تصفیه فاضهالب سهر د  همه آن مواد مغذی از کارخانه

اخت یک این حالت جریان خطی و یک طرفه منابع است. مهندسی و س"

آورد کهه بهه نفهع    ههایی را فهراهم مهی   چرخه گردش مواد مغذی فرصهت 

. اقدامات اکتشافی این تیم، "صاد خواهد بودزیست، کشاورزی و اقتمحیط

قهاره را مهورد بررسهی قهرار داد تها امکهان سهنجی         ۶شهر بهزرگ در   5۶

بازچرخانی مواد مغذای مستخرج از زائدات انسانی را مهورد ارزیهابی قهرار    

ی و نهوع محصهوالت مهدنظر قهرار     های زراعی، نیازهای محصوالت به مواد مغهذ فاصله انتقال، جمعیت، تراکم زمین. عواملی از قبیل دهد

 گرفتند.  

تصفیه شده قابلیت استفاده به منظور آبیاری و افزایش حاصلخیزی محصهوالت را نیهز   بهداشتی در بعضی موارد، پسابی که برای مسائل "

-ینهه مناسهبی مهی   تصهفیه شهده گز   های آفریقا، آسیا و اروپا، پسابراعی به شهرها، همانند بیشتر بخشدارد. در صورت نزدیکی زمین ز

کنند انتقال آب در صورت نیاز به طی مسافت زیهاد از  بنابراین محققان پیشنهاد می استامری چالش برانگیز  اگر چه، انتقال آب. "باشد

 توانند از این رویکرد پایدار پیشهنهاد شهرهای متعددی در سراسر  جهان میشهر به زمین زراعی گزینه مناسبی نیست. بنابراین تحقیق، 

 شده نه تنها برای کمک به محصوالت بلکه برای خودکفایی اقتصادی استفاده کنند.

ما به این نتیجه رسیدیم که برای مثال در قاهره، اگر تمامی منابع نیتروژن ناشی از پساب را اسهتفاده  "به گفته پژوهشگران این تحقیق، 

کهار در منهاطقی از   به نفهع کشهاورزان خهرده   چنین رویکردی ". "کشور به نصف خواهد رسید به اینکود نیتروژنی نیم، نیاز به واردات ک

 .  "تری دسترسی خواهند داشترا که به موادمغذی و کود باکیفیتقبیل آفریقای است چ

 ادامه خبر لینک خبر
 تصفیه فاضالب موضوع 
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 سیستم هشدار سریع برای ردیابی آلودگی آب زیرزمینی الگوریتم 
اقهدامات در ایهن رابطهه پهایش      مهمتهرین مجموعهه  شناخته شده و رو به افزایش اسهت.   زیستیآب زیرزمینی یک معضل محیط آلودگی

و مهزمن اسهت، چیسهت  و یها در     ، پیچیهده  گسهترده آلهودگی   میهزان ترین روش پایش در صورتی که اما مقرون به صرفهمدت است. بلند

ای آن را های دورهیبردارشود بدون آن که نمونهغییرات ناگهانی در سطح آلودگی میت ویداد غیرمترقبه مانند طوفان باعثکه یک رصورتی

    چه باید کرد نشان دهند

هها بها   ای آالینهده محققان گروه انرژی آزمایشگاه ملی برکلی آمریکا و آزمایشگاه ملی رودخانه ساوانا روشی کم هزینه را برای پایش لحظهه 

اخیرا در  "پایش آلودگی آب زیرزمینی در محل"استفاده از سنسورهای رایج و دردسترس ابداع کردند. مطالعه صورت گرفته تحت عنوان 

برداری ساالنه یها فصهلی از آب و تحلیهل    های مرسوم پایش به صورت نمونهزیست منتشر شده است. روشعلوم و مهندسی محیطژورنال 

های سنتی، اگر یک رخداد غیرطبیعی یا شدید اتفاق افتاده باشد، شما تغییرات غلظهت آلهودگی یها    در روش"ه هستند. ها در آزمایشگاآن

هها وجهود   گیریاید. اما با استفاده از روش جدید، امکان پایش مداوم در محل با استفاده از اندازهخطر بالقوه تهدید سالمت را از دست داده

 .  "توان ردیابی کردآلودگی در هر لحظه را می دارد در نتیجه حرکت جریان

 machineههای یهادگیری ماشهین )   روشهای مکاندار و مستقل به سرعت و از راه دور با اسهتفاده از  تحلیل این داده"به گفته محققان، 

learningاگههانی در  تغییهرات ن تهوان  بطوریکه میتواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع بکار گرفته شود؛ . در نتیجه می( مقدور است

بهه بهبهود    شوند. این تغییرات نشان دهنده میزان نیاز به مداخله در راهبهرد اصهالحی هسهتند؛ در نهایهت منجهر     سطح آلودگی شناسایی 

 .  "شوندهای آن میپاکسازی و تعدیل هزینه

اصهالحی از تصهفیه شهدید آب زیرزمینهی و     ههای  ای پیدا کرده اسهت چهرا کهه روش   های اخیر اهمیت ویژهطی سالزیستی پایش محیط

زیسهت دارنهد از   متعددی بر محیطپاکسازی شدید اثرات منفی " این محققان،اند. به گفته ی خاک فاصله گرفته و تغییر پیدا کردهجداساز

فکهری خهود و    ههای چهارچوب ه محققان بهه فکهر تغییهر در    در نتیج". "جمله آلودگی هوا، مصرف زیاد آب و انرژی و نهایتا تولید پسماند

 افتادند. بنابراین فقهط بهه فکهر سهطح آلهودگی      "اصالح سبز"هایی با پایداری بیشتر یا های اصالحی شدید به سمت روشحرکت از روش

 .  "گیریمزیست را در نظر مینیستم بلکه مجموع اثرات بر محیط

توانند تشخیص راهبردهای فعلی پایش بلندمدت نمید بود. از طرفی، آور خواهطی زمان هزینه گستردههای البته، پایش بلندمدت آلودگی

گذارند. این جنبه خصوصا هنگهام  ها اثر میای سنگین چگونه بر رفتار آالیندههناگهانی در آب و هوا مانند بارش دهند تغییرات تدریجی یا

 شود.  فلزات حائز اهمیت میآلودگی های مزمن از قبیل ودگیمواجه با آل

باشهند.  سریع نیز به سادگی قابل انجهام مهی  بندی سنسورها و تحلیل آماری باشند؛ شبکهضر انواع مختلف سنسورها موجود میحا حال در

توان همه انواع سنسورهای موجود در محل را تجمیع کرده و غلظت آالینده مدنظر را با استفاده چارچوب تلفیهق  می"به گفته این محقق 

های پیشرفته پایش برای حفظ سالمت عموم ومحیط پیرامون ضروری است. در صهورتی  روش"وی افزود  ."مین زدداده در زمان حال تخ

ش کارآمد و مقرون به ی مورد پایش قرار گیرند، مردم احساس امنیت خواهند داشت. روش ما در حقیقت فرآیند پایتکه این موارد به درس

 ."پایدار است صرفه تصفیه
 ادامه خبر لینک خبر
 پایش آب زیرزمینی موضوع 
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Heatwave and climate change having negative impact on our soil say experts 

The recent heatwave and drought could be having a deeper, more negative effect on soil than we 

first realised say scientists. This could have widespread implications for plants which, in turn, may 

impact on the entire ecosystem. That's because the organisms in soil are highly diverse and 

responsible not only for producing the soil we need to grow 

crops, but also other benefits such as cleaning water and 

regulating greenhouse gas emissions. 

The new study, published in Nature Communications, 

provides new insight into how a drought alters soil at 

microbial level. It shows that expected changes in climate 

will affect soil and that soil is not as tough as previously 

thought. 

  به گفته کارشناسان، موج گرما و تغییر اقلیم اثر منفی بر خاک دارند
شد، نسبت به آنچه که قبال تصور می تری بر خاکتوانند اثر شدیدتر و منفیمی مندان، موج گرمای اخیر و خشکسالیبه گفته دانش

تری بر گیاهان داشته باشد که به تبع آن کل اکوسیستم آسیب خواهد دید. این حالت به تواند تاثیر گستردهاین امر میداشته باشند. 

های موجود در خاک تنوع زیادی داشته و نه تنها مسئول تولید خاک مورد نیاز برای تولید محصول افتد که ارگانیزماق میاین دلیل اتف

 ای دارند. هستند، بلکه مزایای دیگری از قبیل پاکسازی آب و تنظیم انتشار گازهای گلخانه و کشاورزی

نحوه اثرگذاری به چاپ رسیده است، رویکرد جدیدی را نسبت به  Nature Communicationsتحقیقی که اخیرا در ژورنال 

بینی شده در اقلیم بر خاک اثر خواهند داشت و پیش د. بر اساس این مطالعه، تغییراتکنهای خاک ارائه میخشکسالی بر میکروب

 خاک به همانند گذشته مقاوم نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180802102337.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

09 
   

 

7931تیر  |سی و یک شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 مدیریت سنتی آب در باغ ایرانی فرهنگ سنتی آب :
های هنر ها در دیگر رشتهشده و خود در همه دورهجزء جدانشدنی زندگی بشر محسوب میهای پیش از تاریخ همواره باغ سازی از زمان

ای داشته است. هنر باغ سازی مانند معماری تابع عوامل و شرایط طبیعی هر محیط بوده که وجود آب و خهاک بهارور   تأثیر و نقش عمده

کنهد.  ای پیدا میاهمیت ویژهمناطق گرمسیری، باغ،  از جمله آنها است. به دلیل اختالف آب و هوایی مناطق مختلف ایران، بخصوص در

باغ ایرانی از سه عنصر اصلی آب، گیاه و فضای معماری تشکیل شده است. مهمترین مسأله برای حیات بخشیدن به باغ، رسهاندن آب از  

یژه در آنچهه در خصهوص بهاغ ایرانهی بهو     . انداز طریق حفر قنات آن را حل نمودهراههای دوردست به داخل باغ بوده که سازندگان باغها 

 .باشدت است نحوه مدیریت و هدایت آب میمناطق کویری حائز اهمی

سیستم که  اشاره کرددر استان یزد توان به باغ صدری تفت ز نمونه بارز این باغها میا

د بهاغ ایرانهی   های منحصر به فهر ای باغ صدری یکی از نمونهفواره 35آبیاری و حوض 

 .باشدهیدرولیک در قدیم میی از مهندسی ااست که بیانگر شیوه

 ها:نظام آبیاری و سیستم فواره

ای بوده است که وجود باغ ایرانی همواره متکی بر وجود یک کاریز )قنات( و یا چشمه

به طور دائم آب آن در باغ جریان داشته است. در بیشتر موارد تاسیساتی که برای این 

درازای باغ است، مانند قناتی که آب را از تر از آب ایجاد شده است صدها برابر طوالنی

رساند و به طور معمول آب ابتهدا وارد بهاغ شهده و پهس از آبیهاری      مادر چاه تا باغ می

شود. از آنجها  کامل باغ آنچه مازاد مصرف آن باشد، برای مصارف دیگر از باغ خارج می

ها به عمل آمده باز میهزان آب از انهدازه   به وسیله کاریزها یا قنات هایی که برای تامین آبآبی است با تمام کوششکه ایران سرزمین کم

های ایرانی همواره بها ابتکارههای   افزاید و در نتیجه طراحان باغکند. کمبود آب میل ایرانی را به تماشای بیشتر آن میمعینی تجاوز نمی

گردش و حرکهت دادن بهه آن، ههر چهه بیشهتر آن را بهه تماشها        اند تا آب را هر چه بیشتر در باغ نگه داشته و با گوناگون کوشش نموده

و مختلهف اسهتفاده نمهوده     هایهزها با طرح و انداها و فوارهها، استخرها، جویها، آبشارها، آبگردوننماها، حوضبگذارند. برای اینکار از آب

 ه است.تر آب حاصل شددر نتیجه صداهای متنوعی از آب در باغ ایجاد شده و نمایش پر حجم

 منابع آبی شهر تفت:

گیرنهد. مهدار   رشته است که همگی از دشت باالی باالشاه در شمال و شمال غربی تفهت سرچشهمه مهی    3های شهر ها: تعداد قناتتقنا

 روز یکبار است.شبانه 7۱ها گردش آب قنات

ها شکل گرفته است زیرا روز یکبار همانند قناتشبانه 7۱بر اساس های عمیق متعددی دارد که مدار گردش آب کلیه آنها تفت چاه چاه:

تهر از  ها، مالکان هر قنات چاه عمیقی در کنار مادر چاه همان قنات حفر نموده و عمق آن را بهه مراتهب پهایین   پس از کم شدن آب قنات

 کردند.ها بردند و پس از به آب رسیدن، آب چاه را به داخل قنات سرازیر و از آن استفاده میعمق قنات

متهر از سهطح آب دریها     ۵55شود. بلندترین قله شیرکوه حدود های شیرکوه تشکیل میکوه به هنگام بهار از ذوب شدن برفکوه: آبآب

 باشد.های اطراف شیرکوه میگردد در بهار سرچشمه کلیه آبهای مذکور در زمستان ذخیره میارتفاع دارد. برفی که در سطح کوه
 (مونه مورد مطالعه: باغ صدری تفت)ن آب در باغ ایرانی مدیریت سنتیمنبع: 

 صدیقه آنتیکنویسندگان: 
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ای در جهانحوضهپیامدهای انتقال آب بین :یآموزشمطلب   

مختلف جهان صورت بگیهرد کهه   های مختلف انتقال آب با هدف جبران کسری آب در مناطق وزه افزایش جمعیت موجب شده پروژهامر

ای به فرایند برداشهت منهابع آب در   حوضهانتقال آب بینباشد. ساسی برای شروع اجرای این امر میحوضه دریافت کننده دلیل اولیه و ا

)حوضهه  طول سال با هدف انتقال فیزیکی آب از نواحی با توان هیدرولوژیکی نسبتا خوب )حوضه مبدا ( به سایر نهواحی بها کمبهود آب    

 تهامین  اهداف با که است انسانی جمعیت توزیع مسئله به پاسخی واقع در که شودمی انجام از حفر تونل، آبراهه یا لولهمقصد( با استفاده 

-پهروژه  اجرایی پیشرفت با ترتیب هر به. شوندمی اجرا زیستی الگوی تغییر و زندگی کیفیت بهبود تقاضا، افزایش برابر در انسان نیازهای

-زم است قبهل از اقهدام بهه شهروع طهرح     ای در جهان به تدریج پیامدهای آثار آن بروز کرده است. بنابراین ال حوضهبین آب انتقال های

 بهرای  زیستیمحیط و بیولوژیکی هیدرولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، مفاهیم کلیه منطقه، یک در ایحوضهبین آب انتقال هایپروژه ریزی

 .شوند تا بتوان پیامدهای حاصله از این پروژه ها را در دراز مدت بررسی کرد درک قابل و روشن مقصد و مبدا یحوضه دو هر

انتقهال آب بهین    بدیهی است پروژه های

قابلیههت دسترسههی آب بههرای  ایحوضههه

مصههارف مختلههف را تغییههر خواهههد داد.  

با پهروژه ههای انتقهال    مالحظات مرتبط 

ر تهوان در چهها  ای را مهی آب بین حوضه

اجرایههی اقتصههادی، اجتمههاعی و   گههروه

زیسههتی و هیههدرولوژیکی طبقههه محههیط

بندی کرد که بهه اختصهار در زیهر بیهان     

 .شده است

 :الف( مالحظات اقتصادی

گین سههاخت و سههاز از هزینههه هههای سههن

یسهتگاه پماهاژ،   کهن، ا قبیل آب شهیرین 

 گذاری، عدم تجزیهه و احدا  تونل و لوله

 .های از دست رفته در مسیر ساخت وساز، هزینه های نگهداری و تعمیراتتحلیل هزینه به سود، هزینه زمین

 :ب( مالحظات اجتماعی

مللی، کاهش درآمد، بیکاری و افهزایش فقهر، احسهاس    لاای، ملی و بیناعتراضات، مناقشات و منازعات اجتماعی و قومی در سطح منطقه

مهاجرت، افزایش پناه جویان آب و هوایی، کاهش مشارکت سیاسهی، تعهدد ذینفعهان، خسهارت ناشهی از       تبعیض، کاهش حس واگرایی،

 های اجتماعیرایی، عدم توجه به حقابهگنشینی، توسعه مصرفافزایش شهر کاهش تولید محصوالت کشاورزی، افزایش فقر،

 :ج( مالحظات هیدرولوژیکی

انهه، تحمیهل بهار    یم رودخانه، کاهش کیفیت آب، نوسانات متغیرههای کیقهی رودخ  کاهش آب قابل دسترس، کاهش حجم آب، تغییر رژ

 هها، افهزایش تلفهات   اری در آبراههه های حوضه مقصد، افزایش تولید رسوب در منابع آبی، افزایش فرسهایش و رسهوبگذ  اضافی به رودخانه

 های بازناشی از تبخیر و تعرق در آبراهه
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 :زیستید( مالحظات محیط

ههای مههاجم   هدید تنوع زیست منطقه، ورود گونهتغییرات کیفیت و حجم آب، تغییرات آب و هوا، مسائل مربوا به پسماندها، تغییر و ت

آلهودگی،   های آبی، غلظت زیهاد بومزیستی زیستهای گردشگری، کاهش تنوعذبهبه مقصد، زوال زیست بوم طبیعی، حذف یا تخریب جا

ای سیالبی، آلودگی ناشی از غنی شدن آب، شور شدن آب و خهاک، انتقهال آلهودگی، تغییرنهوع الگهوی      هکاهش تحویل رسوب به دشت

 زیست، ارزیابی خدمات زیست بومهای محیطکاربری اراضی، عدم توجه به حقابه

 ای در جهانحوضههای انتقال آب دالیل توقف برخی پروژه

 :در مصر joglei پروژه

ریزی شده بهود و قهرار   طرح Sobat به رودخانه Bor میلیون متر مکعب در روز از رودخانه نیل در منطقه ۱۵این پروژه با هدف انتقال 

غهذایی   ، ایجاد امنیهت تر مکعب در سال با اهداف کشاورزیارد ممیلی 15/۰کیلومتر با ظرفیتی برابر  9۶۵ای به طول هبود با احدا  آبراه

 .ریزی شودو بهبود سطح زندگی برنامه

 :توقف دالیل

های مخالف در مناطق جنوبی علیه ساخت آبراهه اعتصاب کرده که منجر بهه بازداشهت   زیستی پروژه، گروههای محیطبا توجه به نگرانی

کیلومتر با هدف انتقهال آب تکمیهل شهد کهه کشهته شهدن        ۱5۵ای به طول م شد که ساخت آبراههافراد شده بود. اما اوضاع زمانی وخی

 .ا در پی داشت و شدت مخالفت ها منجر به فسخ فوری پروژه شدجمعی از معترضین ر

 :پروژه انحراف رودخانه های سیبری در روسیه

میلیهارد متهر    ۱1-۱5با حجمهی بهه میهزان     Irtish های پایین دستو شاخه Qb بینی شده بود که با انحراف آب از رودخانه هایپیش

 .درآید کشاورزی و آبیاری تحت هکتار میلیون ۰٫5قرار بود مساحتی بالغ بر  مکعب آب به آسیای مرکزی و قزاقستان منتقل شود و

 :دالیل توقف

هزار کیلومتر مربع  9۶شدن دریاچه، بستری از نمک به وسعت ژه بود. به طوری که خشکوزیستی دلیل اصلی توقف پرمالحظات محیط

ههای کشهاورزی و   ه در آن از بین رفتند. امالح، سهم موجوات زندبر جای گذاشت و همچنین نمک آب چهار برابر شده و در نتیجه اغلب 

سایر مواد سمی توسط باد به مناطق دورتر منتقل شد و به طور جدی سالمت جوامع ملی را به خطر انداخت. نمک برخاسته از دریاچهه  

های شهن و نمهک کهه حامهل غبارههای      نلومتر مربع را از بین برد. توفادر ذوب برف کوهها تاثیر گذاشت و پتانسیل کشاورزی صدها کی

 .سمی آفت کش ها، دودها و سموم کشاورزی بودند، موجب بیماری مردم منطقه شد

 :پروژه صلح ترکیه

 .سیحان و جیحان در آسیای مرکزی و انتقال آن به کشورهای عربی بوده است هایرودخانهبا هدف انتقال آب از 

 :دالیل توقف

 .پروژه از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نبوده است

 :پرژه ملی هیدرولوژیکی اسپانیا

 .باشدو جنوب ساحلی دریای مدیترانه می به مناطق شمال Ebru ای از رودخانهاجرای طرح انتقال بین حوضه

 :دالیل توقف

 .وری زیستی، افزایش شوری و کاهش مواد مغذی را به همراه داشتدر مورفولوژی رودخانه، کاهش بهرهتغییر 
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 :طرح انتقال آب تگزاس آمریکا

 .این طرح بر اساس انحراف از رودخانه می سی سی پی به ایالت تگزاس مطرح شد

 :دالیل توقف

زیسهتی  انب محهیط به مالحظات مهندسی و اقتصادی بدون لحاظ ننمودن جو دهنده برخورد ناموزون و توجه بیش از حداین طرح نشان

 .زیستی دالیل اصلی توقف پروژه بود استزایش هزینه و مالحظات محیطهای مبدا، افبود. مقاومت حوضه

 جمع بندی

یکهی از   اینتقال آب بین حوضهاهای توجیه پذیری اقتصادی و فنی طرح

باشد به نحهوی کهه   ها میاین گونه پروژه اسی قابل توجه درهای اسمقوله

 ای مهورد اقتصادی ملی و اقتصاد منطقهوضعیت اقتصادی باید از دو جنبه 

زیسهتی وارد شهده   های اجتماعی و محیطارزیابی قرار بگیرد. لحاظ هزینه

مبدا نیز بسیار اهمیت دارد و تا حد امکان باید سعی نمهود کهه    بر حوضه

جرای پروژه در هر دو حوضه مبهدا و مقصهد و   منافع و مضرات حاصل از ا

نیز در طول مسیر انتقال، منصفانه اررزیابی شده و در تحلیل میزان سهود  

به هزینه، به کار گرفته شوند. همچنین باید توجه نمود که متحول نمودن 

کهی از دیگهر   زیسهتی نیهز ی  عی و محهیط های اجتمها ودپاالیی آن باشد. رعایت حقابهشرایط اکولوژیکی یک منطقه، نباید خارج از توان خ

هها در کهاهش اثهرات    ی برای بررسهی اثهرات منفهی ایهن طهرح     تواند معیارای است و میحوضهای انتقال آب بینمبانی اساسی در پروژه

شهفاف نبهودن   ههای انتقهال آب و   ستاوردهای اجرای پروژهد و دالیل از صحیح رسانیاطالع عدم موارد اغلب در. باشد موثر آن  اجتماعی

تر مردم این منهاطق، دالیهل   ها بوده است. چرا که بیشهای مردمی به این گونه طرحوافقتهدف آنها، دلیل اصلی اعتراضات و یا حتی م

 .دانندهای انتقال آب را سیاسی و نه به خاطر کمبودهای موجود میطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

23 
   

 

7931تیر  |سی و یک شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


